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APRESENTAÇÃO 

 

 

A primeira fase do Programa de Ação para o Desenvolvimento Turístico do Nordeste – 
PRODETUR/NE foi caracterizada por investimentos em infra-estrutura de serviços públicos, 
notadamente nas áreas de acessos rodoviários e aeroportos, causando um significativo impacto 
nas regiões beneficiadas. 

A segunda fase do Programa, o PRODETUR/NE II, tem como objetivo promover ações e projetos 
de forma a proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população fixa das áreas 
beneficiadas, viabilizando seu acesso aos serviços urbanos e aos postos de trabalho, 
possibilitando a melhoria das condições ambientais e garantindo segurança aos investidores. 

Para alcançar esses objetivos a segunda etapa do PRODETUR dará ênfase às ações que gerem 
renda turística. Parte desta renda deverá ser revertida aos governos municipais, para que estes 
tenham condições de fazer uma boa gestão em benefício da população permanente, 
garantindo a sustentabilidade da atividade turística no Município. 

Este documento, elaborado em estrita consonância com os Termos de Referência fornecidos 
pelo Banco do Nordeste, apresenta o diagnóstico da situação atual e as linhas estratégicas 
turísticas para os municípios da Área de Planejamento, pertencentes ao Pólo Capixaba do 
Verde e das Águas do Estado do Espírito Santo, no âmbito do PRODETUR II. 

Os resultados obtidos neste Plano foram frutos de um planejamento sistêmico e integrado 
desenvolvido pela Empresa TECHNUM CONSULTORIA LTDA. Foram envolvidos nesse 
planejamento: o Governo do Estado, as Prefeituras Municipais do Pólo, a Iniciativa Privada, o 
Terceiro Setor, o Ministério do Turismo, o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e o 
Banco do Nordeste, com o objetivo de quando implementado, venha a promover a melhoria 
da qualidade de vida da população local e o desenvolvimento sócio-econômico e ambiental 
da região a partir da promoção qualitativa da atividade turística. 

 

 

Vitória, janeiro de 2005 



 

 
18181818    

1 RESUMO EXECUTIVO 

1.1 DIAGNÓSTICO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO 

1.1.1 Área de Planejamento 

O Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável do Estado do Espírito Santo 
focaliza o conjunto de municípios que formam o Pólo Capixaba do Verde e das Águas, com 
destaque para aqueles que possuem demanda turística efetiva, ou potencial, ou que estão/ 
serão rapidamente impactados, de forma significativa, pelos fluxos turísticos, derivados de ações 
de promoção, e desenvolvimento turístico, que estão sendo feitas nesses municípios. Esses 
municípios farão parte da Área de Planejamento, que será objeto de investigação desse Plano. 

É importante ressaltar que o Estado do Espírito Santo não participou da 1ª fase do PRODETUR, 
não cabendo, portanto, identificarem-se ações que venham completar e complementar os 
investimentos que foram objeto da 1° fase do Programa. 

Nesse caso, conforme estabelecidos no Regulamento Operativo do PRODETUR II e orientações 
do Ministério do Turismo e do Banco do Nordeste, os critérios de elegibilidade utilizados para 
identificação dos municípios da Área de Planejamento do Pólo Capixaba do Verde e das 
Águas, no Estado do Espírito Santo são: 

• As motivações turísticas; 

• A demonstração da favorável integração dos atrativos existentes; e 

• O turismo na área e seus indicadores. 

Baseado no que foi exposto anteriormente tem-se o seguinte: 

• Municípios do Pólo Capixaba do Verde e das Águas: Alto Rio Novo, Baixo Guandu, 
Colatina, Conceição da Barra, Jaguaré, Linhares, Marilândia, Pancas, Rio Bananal, São 
Mateus e Sooretama. 

• Municípios da Área de Planejamento: Conceição da Barra, Colatina, Linhares, Pancas, 
Rio Bananal, São Mateus. 

1.1.2 Dinâmica Socioeconômica 

Análise da Dinâmica Econômica 

A Área de Planejamento tem sua economia fortemente apoiada no setor primário, 
especialmente os pequenos municípios. À exceção de Colatina, Linhares e São Mateus, os 
demais municípios possuem população em número inferior a 30 mil habitantes.  

Tradicionalmente, a economia local fundamentava-se na cafeicultura; atualmente a 
diversidade de culturas, a presença marcante de grandes estabelecimentos e o 
desenvolvimento da agricultura empresarial com produções expressivas imprimiu maior 
dinamismo à economia regional. Nesta destacam-se o parque cafeeiro e a fruticultura que 
ganha cada vez mais importância. 

O crescimento das atividades de fruticultura tem-se dado tanto em área (ha) quanto em 
produção(ton), com lavouras de mamão, citros, maracujá, coco, graviola e outras que estão 
sendo introduzidas. O destaque, como mencionado, é para a produção de mamão das 
variedades papaia, sendo Linhares o responsável por mais da metade das exportações 
brasileiras dessa espécie. 

A atividade pecuária bovina está presente nas modalidades corte e leite. Sobressaem as 
criações de gado de corte – nelore e simental - com avançadas técnicas de seleção racial. A 
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região possui também jazidas de granito em vários municípios, representando uma das maiores 
riquezas desse território numa atividade em crescente expansão. No litoral, tanto em terra como 
em águas profundas, ocorre a exploração de petróleo numa área com grandes jazidas de gás, 
o que permite o abastecimento da Capital do Estado, via gasoduto. 

Com relação à atividade pesqueira, ressalta-se o município de Conceição da Barra. 

Primitivamente coberto por uma floresta rica em madeiras de lei, o Norte Capixaba conserva 
sua vocação madeireira por meio do grande espaço sob silvicultura, com base no eucalipto 
destinado à produção de celulose em alta escala e com avançada tecnologia. Grandes 
centros comerciais, Colatina, Linhares e São Mateus, são os maiores pólos econômicos dessa 
região que se tornou muito mais atrativa aos investidores após receber os incentivos que 
beneficiam os estados do Nordeste. A vocação industrial da região se traduz nos setores de 
álcool, móveis e confecções1. Os gêneros que mais de destacaram no setor secundário foram 
os da extração de minerais, da indústria metalúrgica, da indústria de produtos alimentares e o 
da indústria de construção civil. 

Contudo, é o setor terciário que predomina no panorama econômico da Área de 
Planejamento. Na grande maioria das localidades, ele é responsável por mais de 50% do total 
das atividades, seguido do setor primário. O setor secundário é o menos expressivo. 

Com desenvolvimento estreitamente ligado ao processo de urbanização, as atividades de 
comércio e serviços são predominantes tanto no Estado como um todo como nos municípios 
selecionados. Centros urbanos importantes, Linhares, São Mateus e Colatina têm sua economia 
centrada nas atividades terciárias, como o comércio varejista e atacadista, apresentando 
ainda potencial no setor de turismo de eventos e negócios. 

A proximidade das aglomerações urbanas e dos centros urbanos de médio porte regionais com 
a capital, Vitória, constitui potencial de mercado para exploração de atividades turísticas 
alternativas ao turismo de praia já instalado no litoral Norte do Estado. Além das possibilidades 
de desenvolvimento do agroturismo, que não requer investimentos de grande porte, as bases do 
Projeto Tamar em São Mateus - Base de Guriri – e em Linhares, na Reserva Biológica de 
Comboios, assim como a Reserva Natural do Vale do Rio Doce (referência nacional na 
produção de mudas de espécies da Mata Atlântica) representam pontos de atração 
importantes para alavancar a exploração do ecoturismo na região.  

Análise Social 

Em termos de equipamentos sociais, a Área de Planejamento conta com boa cobertura da 
rede de saúde pública, em especial de postos e centros de saúde. Observou-se, contudo, que 
um dos maiores problemas encontra-se na escassez de recursos humanos. A título de exemplo, 
cita-se Pancas, onde equipamentos hospitalares encontram-se com capacidade ociosa. Nesta 
localidade já se desenvolve o turismo de aventura cuja prática possibilita a ocorrência de 
acidentes. Sendo assim, necessita de uma estrutura de serviços para atendimentos de primeiros 
socorros.  

Colatina aparece no contexto como um local estratégico que poderia polarizar esforços de 
melhoria de atendimento e que contemplaria toda a área de influência. 

A região deste plano não apresenta um quadro de endemias infecciosas ou parasitárias de 
veiculação hídrica que ponha em risco a presença de turistas. 

No que tange aos equipamentos de ensino os 6 municípios concentram, segundo dados/IBGE 
de 2002, um total de 463 escolas de ensino fundamental, além de 38 de ensino médio. A oferta 
de pré-escolas é ampla, sendo em sua maioria entidades privadas. 

                                                      

1 ESPÍRITO SANTO – Uma Economia Integrada ao Mercado Internacional e aos Maiores Centros de Consumo do Brasil. Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo/ 2003. 
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Esta rede oferece uma cobertura suficiente no atendimento às crianças e jovens de primeiro e 
segundo graus. Não oferece, entretanto, cursos técnicos ou profissionalizantes que respondam 
às demandas do potencial turístico da região. Não se pode descuidar da enorme importância 
de se formar recursos humanos qualificados que, ao suprir a carência dos mesmos, atendam às 
diversas atividades envolvidas no setor bem como desenvolver trabalhos educativos que visam 
conscientizar, desde cedo, a população local de seu papel na construção de uma região 
turística. 

A manutenção de serviços de bom padrão de qualidade impõe um quadro de funcionários 
qualificados, pois o turismo que se pretende alcançar deve ter um caráter permanente ao 
contrário da sazonalidade do turismo de praia. Diversos estudos e pesquisas realizados em 
lugares, inclusive países, onde o turismo constitui importante ramo econômico, demonstram que 
nos períodos de baixa temporada a clientela potencial é formada por um público que possui 
maiores níveis de renda e de exigência. 

Finalmente, vale ressaltar que a opção pelo turismo de qualidade tem implicações positivas 
tanto sobre o meio ambiente como nos setores socioeconômicos. Do ponto de vista ambiental 
acarretará uma menor pressão sobre os atrativos; economicamente, a demanda com maior 
poder aquisitivo resultará num maior efeito multiplicador sobre a economia local e, quanto ao 
aspecto social, incidirá na criação de postos de trabalho mais qualificados e melhor 
remunerados.  

1.1.3 Infra-Estrutura 

Saneamento Básico – Água e Esgoto 

A região do Pólo Capixaba do Verde e das Águas possui um bom índice de atendimento com 
sistema de abastecimento de água, da ordem de 97,5% da população urbana. De um modo 
geral, os sistemas de abastecimento analisados possuem flexibilidade suficiente para atender às 
variações sazonais de consumo de água. Entretanto, dentre os municípios estudados, 
destacam-se as localidades de Guriri e Pontal do Ipiranga. Os sistemas de água dessas 
localidades encontram-se limitados para atender à demanda da população atual e às 
demandas de água geradas pelo turismo, tanto pelo aspecto quantitativo, quanto qualitativo, 
devido aos mananciais estarem apresentando problemas com o aumento da salinidade e a 
presença de cor. 

Em termos de esgotamento sanitário, as duas localidades anteriores também se mostram 
críticas, em decorrência do elevado nível do lençol freático observado na região litorânea. 
Situação semelhante também é observada em Conceição da Barra e Itaúnas. No entanto, em 
Guriri e Pontal, os sistemas de esgotos estão em fase de conclusão, e os sistemas de esgotos das 
outras duas localidades aguardam recursos da FUNASA. As demais localidades do Pólo possuem 
índices de atendimento com sistema de coleta de esgoto elevados, em média 82,4%. Porém, 
em termos de tratamento o percentual ainda é baixo, exceto em Rio Bananal que trata 85% dos 
esgotos coletados. 

Ainda em relação ao esgotamento sanitário, ressalta-se a necessidade de se avaliar a 
capacidade de suporte dos recursos hídricos da área urbana de Linhares para receberem 
carga orgânica e nutrientes, uma vez que se trata de ambiente lacustre e que eles vêm sendo 
utilizados como receptores de efluentes tratados, a nível secundário. 

No aspecto financeiro, em geral, as concessionárias de saneamento apresentam uma situação 
estável e melhor que a maioria das instituições do setor no Brasil. No entanto, tal condição é 
apenas indicativa da capacidade de se auto-sustentarem financeiramente, porém ainda é 
insuficiente para possibilitar investimentos significativos nos sistemas por elas administrados. O 
SAAE de Colatina apresentou o pior desempenho financeiro, provavelmente, em virtude das 
despesas decorrentes dos serviços de limpeza urbana. 
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O modelo de gestão das concessionárias reflete os escassos recursos financeiros que elas 
dispõem para aplicar na área de melhoria institucional. Porém algumas iniciativas relacionadas 
à implantação de programas de qualidade vêm sendo implementadas nos serviços municipais. 
Dentre as empresas, destaca-se a CESAN além de incentivar a implantação de programas de 
qualidade, também adota outras ferramentas de apoio à gestão, como o planejamento 
estratégico. 

Saneamento Básico – Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos 

Em termos de resíduos sólidos, os municípios se apresentam bem servidos de serviço de coleta, 
inclusive com possibilidade de ampliação, quando do aumento do fluxo turístico. Quanto ao 
tratamento dos resíduos domiciliares, de um modo geral, as localidades ainda não possuem 
uma destinação adequada, com exceção de Colatina de já dispõe de aterro sanitário, 
inclusive com incinerador de resíduos hospitalares. No entanto, ressalta-se que todos os 
municípios estão buscando-se se adequar às exigências ambientais, impulsionadas pela 
atuação da SEAMA. Como exemplo, cita-se Linhares que interditou o antigo lixão e está 
encaminhando seus resíduos sólidos ao aterro de Vitória. 

Os indicadores técnicos obtidos mostraram-se compatíveis com os valores usualmente 
encontrados na literatura. Em relação ao custo dos serviços, verificou-se que o valor total dos 
serviços de coleta e disposição final se encontra na mesma ordem de grandeza dentre os 
municípios analisados. No aspecto financeiro, verificou-se que apenas em Colatina, Linhares e 
São Mateus cobram pelo serviço de limpeza urbana. Entretanto, mesmo nessas localidades os 
recursos advindos dessas taxas não são suficientes para cobrirem as despesas operacionais. 

Transportes 

De acordo com a análise da infra-estrutura de transporte existente na região do Pólo Capixaba 
do Verde e das Águas, a modalidade de transporte rodoviário é a que demanda maior 
investimento. De um modo geral, a malha rodoviária se encontra em condições de regular a 
boa, entretanto, há muitas complementações e restaurações que podem contribuir para 
aumentar a mobilidade de turistas. Em termos de conservação, as rodovias federais encontram-
se em melhor estado que as estaduais. Os pontos que merecem destaque são a conclusão das 
obras de contorno de Colatina, na BR 259, e a complementação da pavimentação e melhoria 
da BR 381. Esta última, juntamente com a conclusão da obra da BR 342 irá melhorar a ligação 
do Litoral ao Norte de Minas Gerais. Já as rodovias estaduais do interior da Região Norte, como 
a ES 130, ES 137 e ES 080, que interligam os municípios no sentido Norte-Sul, possuem alguns 
trechos que precisam ser melhorados. No sentido Leste-Oeste, há poucas rodovias estaduais 
pavimentadas interligando o litoral ao interior, bem como interligando as localidades litorâneas. 
Nesse sentido, a pavimentação da ES 010 (trecho Pontal do Ipiranga – Guriri), da ES 248 (trecho 
Colatina – Linhares), dentre outros, seria de grande importância para melhorar a acessibilidade 
aos municípios turísticos e integração entre os municípios do Pólo. 

Em termos de infra-estrutura aeroportuária, o Aeroporto de Vitória atualmente está com sua 
capacidade limitada. A ampliação proposta pela INFRAERO, prevista para concluir até 2007, 
possibilitará uma dinamização do fluxo turístico no Estado. Os demais aeródromos, implantados 
em São Mateus, Colatina e Linhares, embora não contribuam significativamente no aspecto 
turístico, demonstram a influência sócio-econômica desses municípios na região. Há previsão de 
ampliação desses aeródromos, porém sem recursos assegurados. 

O Complexo Portuário do Espírito Santo destaca-se pela sua capacidade de movimentação de 
cargas e interface com os sistemas rodoviário e ferroviário. No aspecto turístico, a atividade do 
Porto de Vitória ainda é reduzida. Entretanto, no Plano de Desenvolvimento Sustentável de 
Vitória está prevista a construção de uma estação de passageiros e de uma estrutura de lazer 
no Porto para apoiar o turismo oriundo dos cruzeiros marítimos. 
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A modalidade de transporte ferroviário, similarmente à portuária, também se destaca pela 
capacidade de transporte de cargas. As ferrovias EFVM e FCA são importantes meios de 
interligação à Região Centro-Oeste e aos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, 
possibilitando o escoamento da produção dessas regiões, principalmente, grãos, produtos 
siderúrgicos, calcário, minério de ferro, madeira, dentre outros. Em termos turísticos, apenas a 
EFVM faz transporte de passageiros. O trajeto entre Belo Horizonte e Vitória, passando por 
Colatina, possui capacidade para até 1.700 passageiros por dia e diversos atrativos turísticos. 

Energia 

As empresas responsáveis pela distribuição de energia no Estado, a ESCELSA e a EFLSM, 
apresentam capacidade de atendimento compatível com a demanda atual, sem limitações 
em relação a possíveis aumentos da demanda. Destaca-se o elevado consumo de energia pelo 
setor industrial, que representa cerca 50% da energia consumida no Estado. A geração de 
energia no próprio Estado é de aproximadamente 15% da energia distribuída. Visando ampliar a 
capacidade de geração própria, estão previstos diversos investimentos, especialmente com a 
implantação de PCHs – Pequenas Centrais Hidrelétricas e de Termelétricas. Assim como 
investimentos na melhoria de distribuição de energia. 

Em termos financeiros, o desempenho da ESCELSA foi negativo no ano de 2002, em virtude da 
variação cambial sobre as dívidas e títulos indexados ao dólar, destacando-se, no entanto, que 
foi um ano atípico. O desempenho financeiro da ELFSM, por sua vez, foi positivo, porém menos 
expressivo em termos quantitativos, comparativamente à ESCELSA. 

Drenagem e Urbanização de Orlas 

De um modo geral, a região do Pólo Capixaba do Verde e das Águas possui boa capacidade 
de drenagem, apresentando alguns problemas localizados. Dentre as sedes municipais 
analisadas, Pancas, Conceição da Barra e Colatina apresentam algumas regiões ocupadas 
indevidamente, sujeitas a inundações. As localidades mais críticas nesse aspecto são Guriri e 
Pontal do Ipiranga, que sofrem inundações em grande parte da área urbana, quando da 
ocorrência de fortes chuvas. 

Em relação à urbanização da orla, muitas ações já estão em andamento, destacando-se a 
recuperação da orla da Bugia em Conceição da Barra, projetos de urbanização da orla de 
Guriri, Pontal do Ipiranga, Barra Seca, que estão em elaboração. No entanto, a continuidade 
das obras e a implementação dos projetos propostos não possuem recursos financeiros 
assegurados. 

1.1.4 Aspectos Sócio-Ambientais 

Este item aborda a situação ambiental da Área de Planejamento do Pólo Capixaba do Verde e 
das Águas, incluindo informações sobre ecossistemas principais, áreas protegidas e unidades de 
conservação, zoneamento ambiental, capacidade de suporte dos recursos naturais, além da 
existência de áreas degradadas e suscetíveis a processos de ocupação e deterioração. 

Ecossistemas Principais Existentes e Representativos para o Turismo 

No geral, pode-se dizer que a qualidade ambiental e paisagística da região é boa. Não há 
volume de áreas degradadas que comprometa substancialmente o conjunto para a sua 
exploração turística sustentável. Os problemas ocorrem em pontos específicos, notadamente, 
no litoral do município de Conceição da Barra, devido ao processo de erosão marinha, nas 
praias urbanizadas que não possuem crescimento planejado e junto aos leitos dos rios próximos 
às áreas urbanas de todos os municípios do Pólo.  
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Grande preocupação é voltada para as áreas de grande fragilidade ambiental e desprovidas 
de legislação de preservação e/ou uso do solo, tais como as dunas, lagoas, áreas de restinga e 
manguezais. Não há estudos de capacidade de suporte ou regulamentação de uso do solo 
que estabeleçam diretrizes e limites para a realização de atividades turísticas nos diferentes 
ecossistemas.  

Áreas protegidas, Áreas de Preservação e Unidades de Conservação 

O potencial para o desenvolvimento de atividades turísticas fundamentadas no potencial 
ecológico na região é singular, inexistente nas regiões turísticas próximas e concorrentes. Este 
potencial para o desenvolvimento sustentável da região, apoiado nas diversas unidades de 
conservação e outras áreas potenciais para a criação de novas unidades de conservação 
existentes, reflete também a sua grande fragilidade. 

Sabe-se, que o impacto que os biomas brasileiros tem sofrido decorre, principalmente, do 
processo de ocupação antrópica dos espaços, onde práticas econômicas e sociais arcaicas 
têm se perpetuado. Esses impactos podem ser avaliados pelo que ocorreu na Mata Atlântica, 
hoje reduzida a menos de 10% de sua área original. 

A questão central da conservação da biodiversidade e o seu uso sustentável está no desafio de 
implementar meios de gestão ou manejo que garantam a continuidade das espécies, formas 
genéticas e ecossistemas. A realidade tem mostrado que, quando os meios de ação são bem 
manejados, podem de fato, servir como ferramenta para a conservação da natureza. E, neste 
sentido, a exploração turística, realizada de forma planejada, torna-se importante instrumento 
nas ações de preservação e educação ambiental. 

Vale destacar que o mapeamento de áreas potenciais para criação de novas unidades de 
conservação na Área de Planejamento do Pólo Capixaba do Verde e das Águas demonstra o 
grande engajamento e a preocupação do estado com as questões ambientais.  

Zoneamento Ambiental e Outros Instrumentos Reguladores 

É de extrema importância que os municípios do Pólo Capixaba do Verde e das Águas regulem o 
uso e a ocupação do solo e do subsolo por meio de métodos e técnicas de planejamento 
ambiental, incluindo as diversas formas de zoneamento, articulação e gerenciamento de 
unidades espaciais de importância para a biodiversidade e para a conservação dos recursos 
naturais, tais como corredores ecológicos, unidades de conservação, ecossistemas terrestres, 
costeiros e marinhos e as bacias hidrográficas. 

O que se espera com essa medida é que a partir do conhecimento do potencial e 
disponibilidades de recursos naturais e econômicos, de sua fragilidade e da eventual existência 
de grupos sociais que deles dependam, se possa priorizar políticas públicas coerentes com os 
princípios de sustentabilidade socioeconômica e ambiental. 

Uso e Ocupação do Solo 

O caráter ecológico da Área de Planejamento deve ser entendido como grande potencial a 
ser explorado no contexto de desenvolvimento turístico sustentável. A qualidade ambiental e 
paisagística da região é boa e são inúmeras e bastante diversificadas as unidades de 
conservação existentes na Área de Planejamento, o que possibilita a criação de atrativos 
turísticos complementares e não concorrentes para as regiões turísticas vizinhas, que estruturam 
suas atividades turísticas em sol e mar. 

Ressalta-se, no entanto, a importância de elaboração de estudos específicos como o 
levantamento agroambiental da região; a implementação do zoneamento ambiental; a 
elaboração e ou revisão de planos de manejo para Unidades de Conservação considerando a 
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sua exploração turística; além da definição da capacidade de suporte das áreas consideradas 
mais frágeis e sensíveis do ponto de vista ambiental. 

1.1.5 Patrimônio Histórico e Cultural 

Os bens imóveis reconhecidos pelo Conselho Estadual de Cultura do Espírito Santo na Área de 
Planejamento do Pólo Capixaba do Verde e das Águas encontram-se recuperados, 
apresentando, relativamente, boas condições de conservação.  

Percebe-se, no entanto que as intervenções realizadas nesses, notadamente no casario histórico 
de São Mateus, não foram suficientes para assegurar que o investimento aplicado na sua 
recuperação retornasse à população local de forma a garantir sua manutenção, uma vez que 
a maior parte dos imóveis encontra-se fechada. 

Os municípios devem ainda procurar investir em educação patrimonial para garantir que suas 
manifestações cultuais sejam transmitidas e valorizadas pelas novas gerações. 

No que concerne os sítios arqueológicos presentes na Área de Planejamento vê-se o potencial 
da estruturação de um atrativo turístico científico-histórico-cultural que complemente os demais 
atrativos já identificados. Sítios arqueológicos configuram-se como atrativos que comportam 
diferentes públicos, despertam o interesse do mercado internacional, e fogem às questões de 
sazonalidade. 

1.1.6 Capacidade Institucional – Municipal e Estadual 

Para que os investimentos do PRODETUR/NE/II – ES possam vir a alcançar os resultados efetivos 
que deles são esperados, levando ao desenvolvimento integrado do turismo sustentável na 
região Norte do Estado, as questões relativas à capacidade institucional da administração 
pública estadual e dos municípios envolvidos devem merecer tratamento especial. A fragilidade 
institucional constitui a realidade observada no ambiente, ainda que já se possa observar um 
movimento positivo na construção de instrumentos de planejamento urbano, tais como os 
Planos Diretores Municipais, os Códigos Municipais de Meio Ambiente e outros desta natureza, 
sem que se possa, ainda, testar a sua aplicabilidade e efetivo emprego. Vias de regra, barreiras 
significativas estão presentes, tais como a descontinuidade administrativa, a gestão pontual e 
imediatista das questões municipais, em detrimento de uma visão estratégica da ação 
governamental, a capacitação insuficiente dos gestores municipais, a ausência de equipes 
gerenciais e técnicas capacitadas, a atuação incipiente ou ausente do poder público 
municipal no trato das questões ambientais, a carência de planos e programas de 
desenvolvimento turístico e de incentivo ao turismo sustentável, dentre outras.  

Quanto às estratégias e mecanismos de participação da sociedade na gestão municipal, e 
mais especificamente na gestão do turismo, pode-se concluir que os Conselhos, em todos 
setores, inclusive no setor de turismo, como mecanismo mais comum, encontram-se desgastados 
e desacreditados, em sua grande maioria inativos. Os diversos Conselhos instituídos não atuam 
de forma integrada e sinérgica, estão sujeitos a influências políticas e, por vezes, seu 
funcionamento está na dependência exclusiva da ação e do controle governamental; assim, 
ainda que sejam compostos, oficialmente, por representantes do poder público e da sociedade 
como um todo, não têm constituído, com raras exceções, mecanismos efetivos de participação 
e de parceria para a gestão pública. Cabe ressaltar, como tendência positiva, a adoção, por 
alguns municípios da Área de Planejamento, de mecanismos como o Orçamento Participativo e 
os Planos Estratégicos Municipais, elaborados e acompanhados, efetivamente, com a 
participação da sociedade local.  

A partir do panorama institucional observado no diagnóstico, pode-se afirmar que a melhoria 
da capacidade institucional do poder público, tanto para planejamento e implementação de 
políticas públicas, quanto para, especificamente, gerir a exploração das atividades turísticas, 
passa pelo tratamento de questões relativas a planejamento, adequação da base regulatória 
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das atividades urbanas e prática das funções de fiscalização e controle, pela adoção de 
recursos de informação e informática para a gestão municipal, pela composição e 
capacitação de equipes gerenciais e técnicas, pela adequação das estruturas administrativas. 
Dentre todos esses aspectos, um outro se destaca pela sua importância e complexidade para o 
seu tratamento: a melhoria da competência do poder público na Área de Planejamento exige, 
principalmente, a promoção de ações educacionais, vistas em seu sentido mais amplo, de 
forma a produzir mudanças efetivas no que se refere à visão do papel, das responsabilidades e 
da postura do administrador público, e ainda, da cultura vigente, de forma a encarar o setor de 
turismo como indutor do desenvolvimento sustentável e da melhoria da qualidade de vida na 
região. 

1.1.7 Capacitação do Setor Privado Envolvido com o Setor Turístico 

O alcance de resultados efetivos mediante os investimentos no âmbito do PRODETUR na Região 
Norte do Espírito Santo, de forma a assegurar o desenvolvimento do turismo sustentável 
demanda também ações continuadas e de peso com relação ao ambiente empresarial. Por 
um lado, o caminho a seguir consiste na criação das condições necessárias para transformar o 
turismo sazonal, de veraneio, praticado na região, em fluxo continuado, ao longo dos meses, de 
forma a tornar viáveis os empreendimentos turísticos. Por outro, torna-se necessário investir na 
capacitação profissional e no desenvolvimento da mentalidade empreendedora do 
empresariado local, a partir de planos estratégicos e da visão do cenário de futuro para o 
turismo na região. A visão do turismo sustentável, envolvendo variáveis econômicas e ambientais 
precisa ser ainda assimilada, com consistência, pelo empresariado local, assim como a 
construção e a prática de estratégias e mecanismos de parceria no ambiente empresarial, e 
deste com o poder governamental.  

A busca da efetivação de parcerias entre o poder público e a iniciativa privada para 
concretização dos investimentos do PRODETUR no Norte do Espírito Santo deve se dar com a 
construção e implementação de um modelo de gestão e de um arranjo institucional para o 
gerenciamento e execução do Programa que, sob coordenação do poder público estadual e 
com o engajamento dos municípios abrangidos, adote, em sua essência, a participação da 
iniciativa privada. A prática de implementação das ações do PRODETUR – ES de forma 
integrada e em parceria será a oportunidade ideal para, no curso da ação, criar o ambiente 
para a prática de tais princípios, de forma a estendê-los para a dinâmica continuada das 
relações institucionais entre o governo. 

1.1.8 Atrações e Produtos Turísticos 

Os municípios da Área de Planejamento possuem importantes atividades turísticas atualmente 
desenvolvidas, além de apresentarem condições para melhorar a qualidade e a 
sustentabilidade do produto turístico da Região Norte do Espírito Santo.  

Os municípios de Conceição da Barra e São Mateus apresentam grande diversidade de 
atrativos naturais e culturais. A atividade turística tradicional de Sol e Mar é destaque nestes 
municípios, que apresentam uma grande extensão de litoral e a existência de praias ainda 
pouco exploradas. A pesca é bastante desenvolvida, e a região apresenta grande potencial 
para sediar atividades de pesca desportiva e pesca oceânica.  

Conceição da Barra possui 4 unidades de conservação ambiental: a Reserva Biológica do 
Córrego Grande, a Reserva Nacional do Rio Preto, a Área de Proteção Ambiental de 
Conceição da Barra com destaque para o Parque Estadual de Itaúnas, o que potencializa o 
ecoturismo na região.  

Conceição da Barra e São Mateus possuem também forte influência dos núcleos de cultura 
negra, remanescente de quilombos, e contam com manifestações folclóricas de grande 
repercussão estadual e nacional. Conceição da Barra é o “município sede” do Ticumbi, e o seu 
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Carnaval de rua está entre os 5 maiores do País. São Mateus possui o Sítio Histórico do Porto, 
com antigos casarões em arquitetura colonial, o que faz destacar ainda o turismo histórico e 
cultural na região. 

Linhares se diferencia por suas lagoas. No entanto o potencial para o turismo lacustre e para o 
turismo de esportes aquáticos é ainda pouco explorado tendo em vista o pequeno número de 
investimentos nas áreas próximas às lagoas. 

Em Linhares está situada a Reserva Florestal da CVRD, onde são desenvolvidas pesquisas e 
vendas de sementes e material genético para a produção de mudas. Em Linhares ainda 
encontra-se o único acervo de taxidermia do Estado. A presença e as atividades desenvolvidas 
na unidade de conservação, além da existência do acervo taxidermista, revelam a forte 
inclinação, do município, ao turismo de cunho cientifico. O turismo de sol e mar também está 
presente em Linhares, no entanto, pelas características do seu litoral, trata-se de um turismo 
destinado às diversas modalidades de surfe e windsurf. 

A atividade industrial é a base da economia do município de Colatina, que tem como 
destaques a indústria têxtil e a de confecções além de um movimentado comércio atacadista 
e varejista. Por este motivo, o município possui bastante desenvolvido a prática do turismo de 
negócios e eventos, e é reconhecido como pólo regional concentrando e atendendo a 
demanda de diversas cidades capixabas e mineiras. 

O município de Pancas destaca-se por sua beleza natural. Este município possui um conjunto de 
formações rochosas que lhe conferem características únicas para o desenvolvimento do turismo 
de esportes radicais e aventuras, como vôo livre em parapente e asa delta além de escaladas 
e descidas em rappel. 

Atividades agropecuárias estão presentes nos municípios de Colatina e Pancas e representam 
importante atividade econômica. Dentre as principais culturas agrícolas destacam-se a 
cafeicultura e a atividade de pecuária mista. Apesar de inexplorado o potencial para o 
desenvolvimento do agroturismo nestes municípios é evidente. 

Em linhas gerais, pode-se dizer que o turismo de sol e mar, ecoturismo e o turismo cultural estão 
evidentes nos municípios Conceição da Barra e São Mateus. O turismo de negócios e eventos é 
bastante forte, com tendências de maior crescimento em Colatina. O turismo de aventura e 
esportes radicais se destaca no município de Pancas. As questões ligadas à paisagem e recursos 
naturais têm um forte apelo no conjunto de lagos existentes, próximos ao Rio Doce, e nas vastas 
áreas de Mata Atlântica preservadas em Linhares. 

Essa constatação permite-nos afirmar que o os municípios da Área de Planejamento se 
destacam principalmente pelas características de suas atividades turísticas, que não competem 
e nem se opõem umas às outras, mas sim, guardam um forte caráter de complementaridade. 

Ressalta-se, no entanto, que os produtos e atrativos turísticos mais populares e mais divulgados 
na região encontram-se próximos ao seu limite de saturação, e não deverão ser o ponto de 
partida para a elaboração de uma estratégia de turismo sustentável na região. Neste contexto 
estão inseridos todas as localidades à beira mar que têm, atualmente, sua população triplicada, 
às vezes até quintuplicada, durante os meses de verão. 

Os balneários de Guriri, em São Mateus, e Pontal do Ipiranga, em Linhares, retratam bem essa 
afirmativa. Essas duas localidades sofrem com sérios problemas de abastecimento de água 
potável, que vai desde a sua salinização até a falta completa deste recurso, por períodos 
prolongados. Outro problema considerado crítico nessas duas localidades refere-se à 
drenagem. No período das chuvas, coincidente ao período de veraneio, há ocorrência de 
enchentes pela dificuldade de escoamento natural das águas pluviais. 

Outro exemplo claro desse problema é a Vila de Itaúnas em Conceição da Barra. Apesar de 
que o caráter rústico da localidade seja considerado por seus visitantes um de seus atrativos, a 
vila apresenta sérios problemas referentes à infra-estrutura de saneamento, urbanização e 
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paisagismo e controle de zoonoses, devendo passar por um processo de reabilitação urbana, 
através da implantação de seu Plano de Ordenamento. 

Cabe ainda destacar que os balneários de Guriri, Pontal do Ipiranga, Regência, Povoação e 
parte das praias urbanizadas de Conceição da Barra vêm sofrendo diversos problemas relativos 
à ocupação atual e crescimento urbanos não planejados. 

Percebe-se, desta forma, que os produtos turísticos que ainda são pouco divulgados - como a 
Flona do Rio Preto em Conceição da Barra e o Parque dos Pontões Capixabas em Pancas-, que 
recebem um número menor de visitantes – como Barra Nova em São Mateus - e/ou que ainda 
não sejam planejados – como as lagoas de Linhares -, são aqueles que possuem as melhores 
condições de alavancar o turismo sustentável na região.  

O correto desenvolvimento destes produtos, dentro dos preceitos deste PDITS, podem contribuir 
para reverter a cultura de turismo de massa, promovendo a recuperação ambiental das áreas 
degradadas e incluindo o Pólo Capixaba do Verde e das Águas dentro dos principais destinos 
turísticos do Brasil. 

1.1.9 Qualidade e Oferta de Alojamento e Outros Equipamentos Turísticos 

Pode-se concluir que, em relação aos meios de hospedagem, o número de leitos disponíveis é 
suficiente para atender a atual demanda de visitantes durante a maior parte do ano. São 7.590 
leitos distribuídos 140 em hotéis e pousadas em todo o Pólo. 

As taxas de ocupação mostram, que somente no período que coincide com as férias escolares 
(Dezembro, Janeiro, fevereiro e Julho) e carnaval, as taxas de ocupação de leitos sobem, 
chegando aos 100% em alguns estabelecimentos, mas que durante a maior parte do ano, os 
meios de hospedagem de Conceição da Barra, Itaúnas, Guriri, Pontal do Ipiranga e Regência 
ficam vazios. 

Já nos hotéis localizados na sede dos municípios de Colatina, São Mateus, Linhares e Pancas, 
que atendem principalmente turistas de negócios, nos meses de dezembro, janeiro e o período 
de carnaval, contrariamente ao que acontece no litoral, as taxas de ocupação dos meios de 
hospedagem caem muito. 

Segundo os hoteleiros, os turistas que visitam a região no verão e nas férias, tendem a ficar por 
um período maior de tempo, do que aqueles que visitam os municípios a trabalho. 

A maior parte dos turistas que freqüentam o Pólo, (27,4%) são da própria Região Norte do Espírito 
Santo. Se forem somados os percentuais dos turistas que são do Espírito Santo, tem-se o 
significativo resultado de 58%. Dos 42% restantes, 20,8% são procedentes de Minas Gerais. Isso se 
deve em grande parte, pela proximidade do Pólo em relação à proximidade com as divisas dos 
estados vizinhos. Porém, o Pólo se localiza muito mais perto da divisa com o Estado da Bahia. 
Entretanto, o número de baianos identificados na pesquisa foi de apenas 3,8%. Estes resultados 
reforçam o peso da concorrência que o Litoral Sul da Bahia exerce em relação ao Pólo da 
Capixaba do Verde e das Águas. 

Porém, a pesquisa realizada junto aos empresários da região e as informações colhidas junto aos 
órgãos públicos mostram que um dos principais problemas da região é a sazonalidade, que faz 
com que os equipamentos turísticos estejam lotados no verão, fiquem vazios na baixa 
temporada. 

Outro aspecto relevante é que somente uma agência de viagens em todo o Pólo realiza 
trabalhos de receptivo junto aos turistas. Deveria ser estimulada a criação e a comercialização 
de roteiros turísticos que vendessem os atrativos da região, aumentando as opções para os 
visitantes, auxiliando a manter os turistas por mais tempo no Pólo e gerando mais divisas para os 
vários setores envolvidos na atividade turística. 
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O Pólo oferece pouca variedade de equipamentos entretenimento e lazer. Na maioria dos 
municípios, restringe-se aos atrativos naturais existentes. 

O artesanato deve ser mais estimulado, criando-se, inclusive, produtos típicos que caracterizem 
o Pólo. A criação de pontos de venda de artesanato, anexos a Postos de Informações Turísticas 
facilitaria a vinculação da imagem do Pólo com os produtos desenvolvidos na região.  

Ao analisarmos a avaliação feita pelos turistas entrevistados nas pesquisas da demanda turística 
em 04 municípios do Pólo, pode-se constatar que 57% dos turistas que utilizaram os serviços 
turísticos oferecidos pelos municípios avaliam estes serviços como bom ou regular, como 
podemos constatar nas tabelas apresentadas no anexo VIII deste documento.  

Um fato que chama a atenção é que em todos os municípios pesquisados, as maiores médias 
gerais são de pessoas que não utilizaram os equipamentos turísticos (56% em média). Este fato 
acaba por influenciar, entre outras coisas, nos gastos totais efetuados pelos turistas. 

1.1.10 Capacitação da População para Turismo 

Ao analisar os dados acima, chegou-se à conclusão de que a atividade turística já tem grande 
importância na geração de emprego e renda na Região do Pólo. Mas, havendo a 
consolidação do turismo na região, o número de empregos gerados aumentará ainda mais, 
beneficiando a população de um modo geral. 

Porém, cerca de 90% dos que trabalham diretamente como turismo, nunca passaram por um 
curso de capacitação, o que acaba refletindo na qualidade dos serviços que são prestados. 

Com o devido planejamento, é possível buscar meios que viabilizem a ida de instituições ou 
empresas especializadas na formação de mão-de-obra, para ministrarem cursos na região, 
ajudando a melhorar a qualidade dos serviços oferecidos aos turistas e conseqüentemente, 
aumentando a competitividade da região em relação a outros Pólos. 

1.1.11 Perfil do Turista 

O fluxo turístico na Área de Planejamento é predominantemente nacional, majoritariamente da 
Região Sudeste (92% do total). Os principais estados emissores são Minas Gerais (25%) e o próprio 
Espírito Santo (57%), o que nos leva a considerar que o turismo doméstico é bastante 
significativo. 

Quanto ao sexo, os dados revelam equilíbrio, uma vez que 57% dos turistas entrevistadas nos 
municípios da área de estudo eram do sexo masculino e 43% do sexo feminino. 

De acordo com as faixas etárias pesquisadas, o turista que visita a região situa-se, 
predominantemente, na faixa etária entre 25 e 39 anos. 

A pesquisa considerou os turistas maiores de 18 anos, divulgando dados apenas a partir desta 
idade. É por esta razão que os percentuais não fecham em 100%. Uma leitura desta informação 
permite concluir que o contingente de turistas menor de 18 anos representa 3% do total. 

O Gráfico a seguir indica que o turista que freqüenta a Área de Planejamento, em sua maior 
parte, concluiu o ensino médio, significando um bom grau de instrução. 

A renda familiar mensal dos turistas que visitam a região é assim representada: 19% das famílias 
entrevistadas possuíam renda que se enquadrava entre R$ 681,00 e R$ 1.360,00; 18% entre 
R$ 1.361,00 e 2.720,00. Abaixo de R$ 680,00 somente 15% dos entrevistados possuíam essa renda. 

A motivação da viagem para área de estudo é fortemente orientada para o turismo e lazer, 
representando 62% do total pesquisado. 

Quase 50% dos entrevistados afirmaram viajar com a família ou em casal, enquanto que 31% 
viajam sós, e principalmente no período de verão. 
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O tempo de permanência dos turistas, segundo Pesquisa de Oferta e demanda Turística 
realizada em janeiro de 2004, 29% permanecem de 3 a 7 dias na região, 17% de 6 a 14 dias 12% 
de 15 a 21 dia e 10% mais de 30 dias. Ressalta-se que essa pesquisa foi realizada no período de 
alta temporada. 

As freqüências com que os turistas visitam a Pólo Capixaba do Verde e das Águas são assim 
representadas: 36% visitam a região mais de uma vez por ano, 28% uma vez ao ano e 19% 
visitaram a região pela 1ª vez.  

Nenhum dos entrevistados afirmou ter organizado sua viagem com agências de viagem e, a 
mídia geral não foi apontada como meio de influência às visitações.  

Os turistas utilizam como principal meio de transporte o automóvel (51%). O turista que 
predomina na região é oriundo do próprio Estado e dos estados vizinhos, considerando a 
relação distância-tempo-custo explica as preferências expressas por essa modalidade de 
transporte. 

A análise dos dados sobre os meios de hospedagem utilizados pelos turistas revela um traço 
típico das regiões onde se pratica o veraneio: a preferência pela casa própria, de parentes e 
amigos como meio de hospedagem principal, representando 51% dos casos. As casas ou 
apartamentos alugados ficam logo atrás com 10% das preferências. 

Essa prática de hospedagem diminui o custo financeiro da viagem, porém, afeta de modo 
perverso o setor hoteleiro da região. 

1.1.12 Gasto Turístico 

Os maiores emissores de turistas para região, no período da pesquisa, foram os estados do 
Espírito Santo e Minas Gerais. O motivo que traz estes turistas aos municípios prioritários do pólo é 
principalmente o Turismo/ Passeio que tem seus maiores picos nos meses de verão. 

Percebe-se, no entanto, que o turismo praticado na área de estudo é caracterizado 
principalmente pela prática de veraneio. Ou seja, o turista que visita a região vem para longas 
temporadas em casa própria ou de amigos e alimenta-se em casa, gastando muito pouco no 
município. 

Os gastos turísticos, muito baixos e sazonais, contribuem muito pouco na arrecadação local. 
Com a implementação deste plano, espera-se modificar o perfil do turista que hoje visita a área 
e aumentar o seu gasto na região. As potencialidades que a região oferece, de acordo com o 
que foi apresentado em capítulos anteriores, são suficientes para se atrair um turista com maior 
poder aquisitivo e que consuma mais na região. Que fique por períodos menores do que 30 dias 
na região, mas que venha mais vezes no ano. Que se hospede em hotéis e pousadas, freqüente 
bares e restaurantes e contribua para fazer do turismo o principal setor econômico do Pólo 
Capixaba do Verde e das Águas.  

1.1.13 Investimentos do Setor Privado 

Segundo a pesquisa da Oferta Turística realizada nos municípios de Conceição da Barra, São 
Mateus, Linhares e Colatina no mês de janeiro de 2004, 40% dos entrevistados, responderam ter 
realizado investimentos em seus empreendimentos nos últimos 2 anos. Do total investido, 80% 
foram destinados à reforma ou ampliação dos estabelecimentos e os restantes 20% foram para 
informatizar o estabelecimento. 

Os órgãos financiadores como o BANDES, o BNB e o BNDES não tiveram nos últimos anos 
operações financeiras aprovada para a região. 

O Instituto Brasileiro de Turismo também não alocou recursos na região. 
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1.1.14 Demanda Turística Atual e Potencial 

O número de leitos disponíveis na Área de Planejamento é suficiente para atender a atual 
demanda de visitantes durante a maior parte do ano. As taxas de ocupação demonstram, que 
somente no período que coincide com as férias escolares (Dezembro, Janeiro, Fevereiro e Julho) 
e carnaval, as taxas de ocupação de leitos sobem, chegando aos 100% em alguns 
estabelecimentos, mas durante a maior parte do ano, os meios de hospedagem de Conceição 
da Barra, Itaúnas, Guriri, Pontal do Ipiranga e Regência ficam vazios. 

O fluxo atual de turistas que se hospedam em hotéis e pousadas é de 500.315 turistas para um 
total de 7.568 leitos. O fluxo total de turistas para a Área de Planejamento é de 838.118 pessoas, 
considerando-se também aquelas que ficam em casas alugadas e em casas de parentes e 
amigos. Não foram consideradas as 2ª residências, que são alugadas ou pertencem, na sua 
maioria, a funcionários de empresas que trabalham diretamente com os grandes grupos 
empresariais existentes na região, com exceção de Conceição da Barra que possui essa 
modalidade de hospedagem. 

Em 2005, 2010, 2015 e 2020 os seguintes totais de turistas: 838.118, 993.748, 1.147.175 e 1.346.648, 
respectivamente, considerando-se que em 2010, 5% do fluxo de turistas que passam de carro 
pela BR 101 irá permanecer na área pelo menos 1 dia, em 2015 haverá um incremento gerado a 
partir de ações direcionada para esse público, passando o percentual para 10%, em 2020 esse 
público-alvo representará 20%. 

Estima-se que a taxa de crescimento dos turistas que permanecem em hotel será de 4,66% a.a. 
para os municípios de Conceição da Barra, São Mateus, Linhares e Colatina. No caso de Pancas 
que é um destino novo e vem se despontando no cenário nacional e internacional com 
destaque, estima-se que a taxa de crescimento dos turistas que se hospedam em hotéis será de 
7% a.a.. Para as outras modalidades de hospedagem a taxa de crescimento será de 0,04 a.a. 

Em relação à taxa de ocupação, os valores disponíveis para o período da pesquisa, pelas 
mesmas razões descritas anteriormente, indicam ampla variação, devido à alta sazonalidade, 
sem possibilidade de análises estatísticas confiáveis. Assim, trabalha-se com a hipótese de taxa 
média de 60% no período 2010 a 2015 e de 65% no período 2016 a 2020. 

1.2 ESTRATÉGIA TURÍSTICA 

O Diagnóstico e a Estratégia Turística foram obtidos a partir da utilização da Matriz do tipo SWOT 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) discutida e trabalhada em seminário e 
posteriormente pelos técnicos envolvidos. O cruzamento da potencialidade com a 
oportunidade indica a ação mais adequada a ser desenvolvida, identificando as prioridades 
desejáveis. Com relação à análise das ameaças/ fragilidades são apresentados os pontos 
críticos, para os quais se devem prever ações visando sua eliminação ou mitigação. 

As Estratégias Turísticas foram centradas nos Temas Focais, ressaltando que os princípios do PDITS, 
de sustentabilidade e de integração, permeiam todas elas, em seu conceito mais amplo. Assim, 
foram definidas: 

• Estratégia de Produto 

• Estratégia de Mercado 

• Estratégia da Cadeia do Turismo 

• Estratégia de Gestão 

Para cada estratégica são identificadas as diretrizes que a compõe, proporcionando o rumo e a 
orientação às ações que consolidarão este PDITS. 

Como forma de melhor caracterizar o que se pretende para o Pólo Capixaba do Verde e das 
Águas, são identificadas e detalhadas algumas Ações Prioritárias, que irão atuar como pólos 
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indutores de desenvolvimento para toda a Região Norte do Estado do Espírito Santo, as quais 
serão viabilizadas com a participação da iniciativa privada, que são: 

• Centro de Tradições e Artesanato em Conceição da Barra, com aproveitamento de 
edificação histórica e envolvimento dos aspectos culturais mais relevantes, como por 
exemplo, artesanato com eucalipto, eventos ligados à cultura afro. 

• Centro Tecnológico em São Mateus aproveitando a presença da Petrobrás na região, 
para a divulgação da tecnologia de ponta utilizada por essa empresa. 

• Centro Arqueológico em São Mateus e do Parque Arqueológico do Homem do Vale do 
Suruaca, abrangendo os municípios de Linhares, São Mateus e Jaguaré, proporcionando 
a oportunidade de incentivar a pesquisa e a divulgação dos vários sítios cerâmicos e 
sambaquis encontrados na região. 

• Centro de Proteção Ambiental em Linhares, como forma de divulgação dos trabalhos de 
recuperação e preservação do patrimônio ecológico existente na região. 

• Complexo Lagunar, em Linhares, considerado atração ímpar da região, é a principal 
área destinada aos grandes empreendimentos hoteleiros e aos equipamentos turísticos 
diferenciados. 

• Centro Temático de Itapina, instalado no distrito de Itapina, município de Colatina, 
lugarejo de valor histórico bastante preservado, é centrada sua vocação para o turismo 
histórico-cultural, aliada às atividades de lazer e de compras. 

1.3  PROJEÇÃO DA EVOLUÇÃO 

As ações estratégicas previstas para serem implantadas por meio do PRODETUR/NE-II deverão 
criar as condições necessárias ao desenvolvimento e consolidação da atividade turística no 
Pólo Capixaba do Verde e das Águas, possibilitando-se atingir um estágio de envolvimento entre 
os setores públicos e privados capaz de atingir os objetivos previstos no presente Plano, 
alcançando-se as metas no tempo previsto. 

Evidentemente muitas ações complementares serão necessárias durante todo o período de 
implementação do Plano, exigindo-se ajustes e modificações que aperfeiçoarão os meios de se 
alcançarem os objetivos pretendidos, principalmente em relação à ampliação da Área de 
Planejamento, visto que as potencialidades existentes em toda região, permitem o 
desenvolvimento da atividade. 

Assim, entre 2005 e 2020, o no de visitantes do Pólo Capixaba do Verde e das Águas crescerá à 
taxa geométrica de 4,66 a.a. e Pancas, especificamente, crescerá à taxa de 7% a.a. por suas 
características e seu grande potencial turísticos estarem sendo descobertos atualmente. 

Dessa forma, o fluxo de turistas na Área de Planejamento será o seguinte: 2005 = 838.118; 2010 = 
993.748; 2015 = 1.147.175; 2020 = 1.346.648 turistas. 

Em relação à taxa de ocupação, trabalha-se com a hipótese de taxa média de 60% no período 
2005 a 2010 e de 65% no período 2011 a 2020. 

Os objetivos previstos são: 

• Perfil dos Grupos: Adulto viajando em família. 

• Local de origem: manter o turista regional, atrair o turista do Centro-Sul do País e 
aumentar o volume de turistas estrangeiros. 

• Dispêndio médio do turista em geral: procurar manter os US$ 60,00 até 2020. 

• Dispêndio médio do turista em hotel: procurar manter os US$ 70,00 até 2020. 
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• Tempo de Permanência Média/ Modo de Hospedagem: manter o tempo de 
permanência do turista em hotel e em geral por todo o período, aumentando, porém, o 
percentual daqueles que se hospedam em hotéis e pousadas. 

1.4  PLANO DE AÇÃO 

O papel do poder público é o de conciliar o desenvolvimento do turismo com a proteção 
ambiental e a melhoria da qualidade de vida da população residente, por meio da articulação 
e integração das seguintes estratégias inseridas nos componentes do PRODETUR II: 
Fortalecimento da Capacidade Municipal de Gestão do Turismo; Planejamento Estratégico, 
Treinamento e Infra-Estrutura para o Crescimento Turístico e; Promoção de Investimentos do Setor 
Privado. 

Fortalecimento da Capacidade Municipal de Gestão do Turismo busca desenvolver a 
capacidade dos Municípios e seus habitantes para conservar suas atrações turísticas e melhorar 
a prestação de serviços necessários ao desenvolvimento turístico. Estão previstos investimentos 
de US$ 20.490,00 mil. 

Planejamento Estratégico, Treinamento e Infra-Estrutura para o Crescimento Turístico visa 
assegurar a capacidade de planejamento, treinamento e desenvolvimento de infra-estrutura 
turística por parte do Estado. Estão previstos investimentos de US$ 127.393,00 mil. 

Promoção de Investimentos do Setor Privado visa financiar as seguintes atividades: seminários e 
oficinas de trabalho para treinamento de proprietários de pequenas e micro empresas de 
turismo, líderes de organizações não governamentais que operam, especialmente, nas áreas de 
certificação, controle de qualidade, gestão e promoção turísticas e serviços de consultoria para 
a elaboração de planos de promoção e comercialização turísticas e campanhas para 
captação de investimentos privados. Estão previstos investimentos de US$ 4.800,00 mil. 

Os investimentos necessários para a consolidação das intervenções previstas no Plano de 
Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável do Pólo Capixaba do Verde e das Águas no 
Estado do Espírito Santo perfazem um total de US$ 152.683,00 mil. 
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2 DIAGNÓSTICO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO 

2.1  ÁREA DE PLANEJAMENTO 

O Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável do Estado do Espírito Santo 
focaliza o conjunto de municípios que formam o Pólo Capixaba do Verde e das Águas, com 
destaque para aqueles que possuem demanda turística efetiva, ou potencial, ou que estão/ 
serão rapidamente impactados, de forma significativa, pelos fluxos turísticos, derivados de ações 
de promoção, e desenvolvimento turístico, que estão sendo feitas nesses municípios. Esses 
municípios farão parte da Área de Planejamento, que será objeto de investigação desse Plano. 

Os demais municípios que compõem o Pólo serão contemplados com ações no âmbito 
institucional, de forma a que sejam preparados para as demais fases do PRODETUR. 

Com o intuito de facilitar o entendimento da composição dos municípios que comporão a Área 
de Planejamento são descritos, de forma sintética, os critérios da formatação do Pólo Capixaba 
do Verde e das Águas. 

O Pólo Capixaba do Verde e das Águas 

A Secretaria de Estado do Turismo do Espírito Santo – SETUR, em 2001, elaborou em consonância 
com as orientações do Banco do Nordeste e do Banco Interamericano de Desenvolvimento - 
BID o Plano Estratégico de Desenvolvimento Turístico do Norte do Espírito Santo, visando a 
formatação do Pólo de Turismo do Norte do Estado, representando uma das exigências para 
habilitação do Estado no âmbito do Programa de Desenvolvimento Turístico do Nordeste – 
PRODETUR. 

A elaboração do diagnóstico turístico para o Norte do Espírito Santo possibilitou o agrupamento 
dos 27 municípios da região em 6 blocos temáticos identificados nas regiões turísticas: Litorânea, 
de Eventos e Negócios, dos Lagos, Centro-Norte, Rochas Ornamentais, e Serrana. A estratégia 
turística identifica, dentro desta classificação, a área de maior interesse turístico: o Pólo Turístico 
Capixaba do Verde e das Águas, e determina por meio de planos e programas as condições 
necessárias para alcançar os objetivos estabelecidos. 

As áreas de maior interesse turístico identificadas já possuem importantes atividades turísticas 
sendo desenvolvidas e apresentam condições para melhorar a qualidade e a sustentabilidade 
do produto turístico no Norte do Estado. Estas áreas destacam-se ainda pelas características de 
suas atividades turísticas, que não competem e nem se opõem umas às outras, mas sim 
guardam um forte caráter de complementaridade. As áreas de interesse turístico são compostas 
pelas Regiões Turísticas Litorânea, dos Lagos e de Eventos e Negócios e de Aventura, tendo as 
mesmas as seguintes características: 

Região Turística Litorânea 

A Região Turística Litorânea é composta pelos municípios de Conceição da Barra e São Mateus. 
É uma região que apresenta grande diversidade de atrativos naturais e culturais. A atividade 
turística tradicional de Sol e Mar é destaque, pela grande extensão de litoral e a existência de 
praias ainda pouco exploradas. A pesca é bem desenvolvida, e a região apresenta grande 
potencialidade para sediar atividades de pescas esportiva e oceânica. Além da indústria da 
pesca, a maricultura, a carcinicultura, a aquicultura e a indústria de beneficiamento de 
produtos do mar, como a de restos de peixe, encontram na região excelentes possibilidades de 
expansão. Outra atividade econômica de destaque é a produção agrícola de mandioca, 
coco-anão, macadâmia e pimenta do reino, sendo que o Município de São Mateus está entre 
os principais produtores do Estado. 
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Conceição da Barra possui 4 unidades de conservação ambiental: a Reserva Biológica do 
Córrego Grande, a Reserva Nacional do Rio Preto, a Área de Proteção Ambiental de 
Conceição da Barra e, com destaque, o Parque Estadual de Itaúnas, o que potencializa o 
ecoturismo na região. Possui também forte influência dos núcleos de cultura negra, 
remanescente de quilombos e conta com manifestações folclóricas de grande repercussão 
estadual e nacional, sendo que é o “município sede” do Ticumbi, e o seu carnaval de rua está 
entre os cinco maiores do país. O Município de São Mateus possui o Sítio Histórico do Porto, com 
antigos casarões em arquitetura colonial, o que faz destacar o turismo histórico e cultural na 
região. 

Região Turística de Eventos e Aventura 

A Região Turística de Eventos e Aventura inclui os municípios de Colatina, Marilândia, Baixo 
Guandu, Pancas e Alto Rio Novo, coincidindo com a Microrregião Administrativa do Pólo 
Colatina, na divisão regional do Estado. A atividade industrial é a base da economia dessa 
região, e tem como destaques a indústria têxtil e a de confecções, além de um movimentado 
comércio atacadista e varejista. Por este motivo, a região possui bastante desenvolvida a 
prática do turismo de negócios e eventos, onde o Município de Colatina apresenta-se como 
reconhecido pólo regional, concentrando e atendendo a demanda de diversas cidades 
capixabas e mineiras. 

A agropecuária está presente em toda a região e representa outra importante atividade 
econômica dos municípios envolvidos. Dentre as principais culturas agrícolas, destacam-se a 
cafeicultura, o cultivo do coco e a do milho, além da atividade de pecuária mista. Apesar de 
inexplorado, o potencial para o desenvolvimento do agroturismo na região é evidente. Outro 
grande diferenciador da região é a beleza natural do Município de Pancas. Esse município 
possui um conjunto de formações rochosas que lhe conferem características únicas para o 
desenvolvimento do turismo de esportes radicais e aventuras, como vôo livre em parapente e 
asa delta, além de escaladas e descidas em rappel. 

Região Turística dos Lagos 

A Região Turística dos Lagos conta com os municípios de Linhares, Jaguaré, Sooretama e Rio 
Bananal. A Região se diferencia pela beleza natural de suas 64 lagoas, onde se destaca a lagoa 
do Juparanã. O potencial para o turismo lacustre e para o turismo de esportes aquáticos, no 
entanto, é ainda pouco explorado tendo em vista o pequeno número de investimentos nas 
áreas próximas às lagoas. No Município de Sooretama está a Reserva Biológica de Sooretama, 
que possui 25 mil hectares de preservação permanente, abertos a estudos e pesquisas 
científicas apenas. Em Linhares está situada a Reserva Florestal da Companhia do Vale do Rio 
Doce, onde 22 mil hectares de Mata Atlântica são conservados e preservados, e são 
desenvolvidas pesquisas e vendas de sementes e material genético para a produção de mudas. 
Em Linhares ainda encontra-se o único acervo de taxidermia do estado, contando com mais de 
1000 animais em exposição. A presença e as atividades desenvolvidas nas unidades de 
conservação, além da existência do acervo taxidermista, revelam a forte inclinação, da Região 
dos Lagos, ao turismo de cunho cientifico. 

O turismo de sol e mar também está presente na Região dos Lagos pelas características do 
litoral do Município de Linhares. Trata-se de um turismo destinado às diversas modalidades de 
surfe e windsurf. Dentre as principais atividades econômicas da região estão a fruticultura, 
destacando-se o mamão, o cacau, a laranja e o maracujá, e a produção de móveis, sendo o 
Município de Linhares o principal pólo moveleiro do Espírito Santo e um dos dez mais expressivos 
do país. 
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 Fig. 01: Pólo Capixaba do Verde e das Águas 
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MOTIVAÇÕES TURÍSTICAS 

Conforme exposto no Encontro Regional do PRODETUR, ocorrido em Colatina em 23/09/2003, 
foram realizadas reuniões com representantes dos municípios do Pólo Capixaba do Verde e das 
Águas, com o objetivo discutir a formatação da Área de Planejamento, identificando as 
justificativas e os dados necessários para se comprovar o atendimento aos critérios 
estabelecidos pelo Programa quanto à inclusão dos municípios na referida Área de 
Planejamento. 

Com base nas discussões e nos diversos dados obtidos em estudos e projetos existentes, foram 
selecionados 6 municípios que apresentam características e atrativos turísticos condizentes com 
os critérios estabelecidos no Regulamento Operativo do PRODETUR II. Os municípios identificados 
são Conceição da Barra, São Mateus, Linhares, Colatina, Pancas e Rio Bananal, a seguir 
descritos. Detalhes referentes a motivações turísticas e atrativos turísticos são encontrados no 
anexo I deste documento. 

Conceição da Barra 

É município litorâneo do Espírito Santo mais próximo do Estado da Bahia, e bastante influenciado 
pela cultura baiana.  

Inclui áreas com aptidão exclusiva para preservação de fauna e flora e manutenção e/ou 
implantação de floresta de proteção. Com 4 áreas de proteção ambiental, o município tem 
grande potencial para o ecoturismo. 

Motivações Turísticas 

• Turismo de Sol e Mar. 

• Turismo Cultural. 

• Com quatro áreas de proteção ambiental, o município tem grande potencial para o 
ecoturismo, com trilha para passeio a pé a cavalo ou bicicleta. 

• Passeios de Canoa pelo Rio Itaúnas, com direito a ouvir as histórias de pescadores locais, 
e apreciar as belas paisagens do Rio Itaúnas e do alagado, e mais uma infinidade de 
pássaros. 

• Passeio a Cavalo por trilhas dentro do Parque Estadual de Itaúnas. 

• Visita ao Sítio do Angelim e sua farinheira artesanal. 

• Trilhas de bicicleta por áreas do Parque Estadual de Itaúnas. 

• Passeio por trilhas na Flona do Rio Preto. 

• Passeio de Chalana pelo Rio Cricaré, na APA de Conceição da Barra. 

Atrativos Turísticos Naturais 

• Vila de Itaúnas 

• Parque Estadual de Itaúnas 

• Reserva Biológica de Córrego Grande 

• Floresta Nacional do Rio Preto - FLONA DO RIO PRETO 

• APA de Conceição da Barra 

• Projeto TAMAR 
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• Praias: Farol da Barra, Praia da Barra, Praia da Guaxindiba. 

Atrativos Turísticos Histórico/ Culturais 

• Artesanato de fibras naturais 

• Festas folclóricas: Reis de Boi, Pastorinhas, Ticumbi e Jongo de São Bartolomeu e Alardo 

Conclusão 

O Município é enquadrado na Área de Planejamento, sendo considerado com o município 
vizinho de São Mateus, o principal destino turístico da região. 

Possui diversidade de atrativos e produtos turísticos, sendo seus destinos principais: 

• Parque Estadual de Itaúnas 

• Flona do Rio Preto 

• Praias da Sede e de Itaúnas 

São Mateus 

Dentre os atrativos de maior potencial turístico do Município estão as praias ainda pouco 
exploradas, as áreas de mata e restinga ainda bastante preservadas e os atrativos histórico-
culturais encontrados na sede do município. 

Motivações Turísticas 

• Turismo de Sol e Mar. 

• Turismo Histórico-cultural. 

• Turismo de Lazer (Complexo Lagunar). 

• Possui áreas de proteção ambiental, com grande potencial para o ecoturismo. 

Atrativos Turísticos Naturais 

• Áreas de paisagens naturais ainda pouco modificadas 

• Praias: Guriri e Barra Nova 

Atrativos Turísticos Histórico-Culturais 

• Porto Histórico de São Mateus: Construções do século XVIII (32 sobrados construídos nos 
séculos XVII e XIX e, recentemente reformados e tombados na década de 70 pelo 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). 

• Casa da Câmara, Cadeia Pública e Igreja da Matriz de São Mateus, séc. XVIII. 

• Igreja Velha séc. XIX. 

• Ruínas da casa do Barão de Aimorés. 

• Festas Folclóricas: Reis de Boi, o Jongo e a Capoeira local. 

• Artesanato em cerâmica, bordado, o crochê, o entalhe. 
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Conclusão 

Município enquadrado na Área de Planejamento pela demanda turística existente e devido seu 
grande potencial para turismo de sol e mar, complementado pelo lado histórico que é 
relevante no município. 

Linhares 

Hoje o perfil do público que freqüenta a sede de Linhares é ligado basicamente a negócios, 
diferentemente do litoral que vai, prioritariamente, em busca de descanso e sol e mar. 

Ressalta-se que a rodovia ES 248, que liga Linhares e a Colatina, tem significativa importância 
para o turismo e para a produção do café. Atualmente nessa área é realizado rally nacional. 

Motivações Turísticas 

• Turismo de Sol e Mar. 

• Turismo Cultural. 

• Turismo de observação de pássaros e científico. 

• Turismo de Lazer (Complexo Lagunar). 

• Turismo Náutico, Surf e Windsurf. 

• Possui áreas de proteção ambiental, com grande potencial para o ecoturismo, com 
trilha para passeio a pé a cavalo ou bicicleta. 

Atrativos Naturais 

• Complexo Lagunar – 64 lagoas. 

• Praias: Pontal do Ipiranga, Povoação e Regência. 

• Reserva Florestal de Linhares. 

• Floresta Nacional de Goytacazes. 

• Parque Ecológico da Cachoeira de São Rafael. 

• Parque Ecológico das Orquídeas, Bromélias e Veredas. 

Atrativos Histórico-Culturais 

• O Museu Lorenzutti. 

• Centro Cultural de Linhares. 

Conclusão 

Município é elegível para ser enquadrado na Área de Planejamento devido: 

• Ao potencial turístico do Complexo Lacustre e da Reserva Florestal de Linhares. 

• À continuidade ambiental de área de características similares, reconhecida inclusive 
pelo Ministério de Meio Ambiente por meio do Programa Piloto para Proteção das 
Florestas Tropicais do Brasil PPG7: Corredor Central da Mata Atlântica. 
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Colatina 

Estrategicamente localizada no centro de Estado, é a maior cidade da região Norte, 
constituindo-se ainda em ligação territorial entre o Litoral/ lagoas de Linhares e Pancas, destino 
turístico de atração internacional. 

Permite assim consolidar a estratégia estadual do turismo para o Norte do Estado que é de 
fortalecer os atrativos existentes pela complementaridade de atividades, diferenciando assim o 
produto turístico do Estado daqueles oferecidos por outros destinos do Brasil, principalmente os 
relacionados ao rico litoral de nossa costa. Garantindo condições de estruturação de produto 
turístico diferenciado, com competitividade e atratividade turística, o município de Colatina é 
importante por ser elo de ligação entre as atividades propostas e estruturador da cadeia 
produtiva, oferecendo insumos essenciais para a consolidação do desenvolvimento a partir do 
efetivo envolvimento e benefício da população local. 

Motivações Turísticas 

• Turismo de Eventos e Negócios. 

• Turismo de Lazer. 

• Turismo de Aventura (rally, Vôo Livre e Parapente). 

• Turismo Histórico-cultural. 

Atrativos Turísticos 

• As festas, centradas em temas diversos. 

• Eventos, como a Feira da Pequena Empresa e Feira Agropecuária. 

Dentre outras atividades ligadas ao turismo, abriga: 

• Aeromodelismo. 

• Campeonatos de bicicross. 

• Paraquedismo. 

• Vôo livre, contando com 2 rampas com infra-estrutura adequada. 

• Caiaque. 

• Centro de apoio para circuito nacional de Rali. 

Como potencialidades se incluem: 

• No distrito de Itapina: Reserva de Mata Atlântica, com 22 alqueires, com recursos naturais 
significativos (ênfase para Cachoeira); 

• Vale do Rio Doce: trem de passageiros voltou a parar em Itapina, permitindo 
desenvolvimento da rota de Itapina (cidade histórica recuperada); 

• Rio Doce: Lagoas e Cachoeiras. 

Conclusão 

Município merece enquadramento na área de planejamento tendo em vista sua localização 
estratégica, ligando territorialmente áreas de expressão para o turismo do Norte do Espírito Santo 
e que isoladas não tem a expressividade garantida pelo conjunto, e o fato de que já há no 
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município atividades ligadas ao lazer com características que podem levar a depredação 
ambiental e qualidade urbana. Destaca-se ainda como prestador de serviços e insumos básicos 
da cadeia produtiva, garantindo o retorno do benefício para a população local. Tem ainda 
característica de dispor de atividades turísticas de negócios e eventos, que apesar de não 
serem objetivos primários do PRODETUR, podem se beneficiar da complementaridade 
pretendida para a região, aumentando o tempo de permanência e gastos dos visitantes que 
vão ao Pólo por motivação de negócios. 

Pancas 

Motivações Turísticas 

• Turismo de Aventura (parapente/ asa delta/ alpinismo, rafting, canioning, trekking, 
mountain bike, cross country e outros). 

• Ecoturismo. 

• Agroturismo. 

• Turismo de Lazer. 

• Turismo Histórico-cultural. 

Atrativos Turísticos 

• Grande beleza cênica. 

• Parque Nacional dos Pontões Capixabas. 

• Condições climáticas e topográficas que favorecem esportes de aventura. 

• Cultura pomerana. 

Conclusão 

Pancas é um produto já divulgado e comercializado internacionalmente. Contribui para sua 
formatação como produto turístico de qualidade, as boas condições climáticas, paisagem 
composta por imensos rochedos de diversos formatos e os hábitos de cidades típicas de interior. 
Com pouco mais de 19 mil habitantes, Pancas permanece com perfil de município tipicamente 
agrícola, acrescido do diferencial das tradições pomeranas. 

Rio Bananal 

Município limítrofe à Lagoa Juparanã, em 26 km e uma área de superfície de água de 1.100 ha. 
Conta com rico manancial de recursos hídricos, com destaque para os rios Bananal, Iriritimirim e 
São José, além de córregos, e nascentes diversas. 

Contém em seu território a grande maioria das nascentes do Complexo Lagunar que se constitui 
em atrativo turístico de porte na estratégia estadual de turismo no Norte do Estado. Estima-se 
que 70% das nascentes contribuem para a formação das Lagoas de Linhares e 30% contribuem 
para a bacia ao Norte, porém acabam voltando para a Lagoa Juparanã. 

Esse fato implica na necessidade de preservação ambiental já que a ocupação irregular do 
solo e a realização desordenada de atividades às margens da Lagoa e nas proximidades das 
nascentes podem causar alto impacto ao meio ambiente. Atualmente já há indícios claros de 
ocupação desordenada do solo e realização de atividades sem a devida infra-estrutura.  

Já há procura por atividades de lazer nas margens das Lagoas, apesar de ser pequeno o fluxo 
turístico. O potencial de pesca na Lagoa é grande. 
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Conclusão 

Município necessita ser enquadrado na Área de Planejamento devido as seguintes razões 
ambientais: parte da lagoa Juparanã encontra-se em Rio Bananal, assim como está em seu 
território boa parte das nascentes dos recursos hídricos que abastecem as Lagoas que formam o 
Complexo Lagunar, considerado de alta potencialidade turística. 

Definição da Área de Planejamento 

Conforme estabelecidos no Regulamento Operativo do PRODETUR II e orientações do Ministério 
do Turismo e do Banco do Nordeste, os critérios de elegibilidade utilizados para identificação 
dos municípios da Área de Planejamento são: 

• As motivações turísticas. 

• A demonstração da favorável integração dos atrativos existentes; e 

• O turismo na área e seus indicadores. 

Baseado no que foi exposto anteriormente, os municípios identificados para compor a Área de 
Planejamento do Pólo Capixaba do Verde e das Águas são os seguintes: 

Tabela 01: Municípios considerados no PDTIS - ES 

ÁREA DE PLANEJAMENTO PÓLO CAPIXABA DO VERDE E DAS ÁGUAS 

Conceição da Barra Alto Rio Novo 

Colatina Baixo Guandu 

Linhares Colatina 

Pancas Conceição da Barra 

Rio Bananal Jaguaré 

São Mateus Linhares 

 Marilândia 

 Pancas 

 Rio Bananal 

 São Mateus 

 Sooretama 

Como conclusão têm-se: 

São Mateus e Conceição da Barra 

• Detém juntos os maiores percentuais da demanda turística existente na região. 

• Potencial turístico: Sol e Mar, Patrimônio Histórico e Cultural e Patrimônio Ambiental. 

• A região necessita de cuidados específicos devido sua fragilidade ambiental. 

• A iniciativa privada já manifesta interesse em investir na região. 

Linhares 

• O município é continuidade ambiental identificado no Programa Corredores Ecológicos, 
financiado pelo Banco Mundial. Sua ocupação indiscriminada poderá gerar impacto 
ambiental negativo, tanto no âmbito do Programa retromencionado, quanto aos 
atrativos turísticos existentes na região. 
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• O município abriga o Complexo Lagunar, composto por 64 lagoas, com o maior volume 
de água doce do Estado, representando o diferencial e importante atrativo para o 
desenvolvimento de atividades complementares às existentes no litoral; 

• A região necessita de cuidados especiais devido sua fragilidade ambiental. 

• A iniciativa privada já manifesta interesse em investir na região. 

Colatina 

• O município tem por característica ser polarizador de toda Região Norte do Estado. 

• É integrador territorial e provedor de serviços, mão-de-obra e oferta de equipamentos de 
grande porte da região. No caso de Pancas, inclusive, garante o suporte necessário à 
prestação de serviços médicos e de hospedagem para os turistas que praticam esportes 
radicais. 

• O município apresenta significativa movimentação turística ligada a eventos e negócios, 
contribuindo para o aumento do fluxo turístico na Área de Planejamento. 

• Salienta-se, porém, a necessidade de estruturação de algumas atividades, 
principalmente daquelas de público-alvo eminentemente de eventos, para que não 
haja impactos negativos no meio ambiente (tendência de parte de seu público atual 
não é relacionado a linha de preservação ambiental) nem conflitos com público-alvo 
dos municípios vizinhos (se adequadamente tratados podem perfeitamente ser 
complementares). 

Pancas 

• O município possui um dos mais importantes sítios destinados ao Turismo de Aventura e 
Ecológico. Possui a melhor Rampa de Salto e condições de correntes de ar da região 
para as modalidades de Parapente e Vôo Livre. 

• Devido à sua morfologia o município possui um conjunto de pedras de alturas e 
dificuldades diversas para a prática do Alpinismo e Rappel. Essas pedras abrigam salões 
de diversos tamanhos, sendo um deles classificado como o 2º maior do Brasil. 

• O produto turístico de Pancas já é comercializado no exterior e apresenta grande 
potencial, inclusive pelo rápido desenvolvimento que vem tendo, exigindo ações no 
curto prazo para que as atividades continuem ocorrendo de maneira ordenada, sem a 
degradação do meio ambiente urbano e rural. O município, devido a sua beleza ímpar, 
sua morfologia, seu meio ambiente e a cultura de seus habitantes, garante o “charme” 
do produto turístico do pólo (características de Búzios, Pipa e outros destinos de grande 
atração). 

• O município abriga, ainda, o Parque Nacional dos Pontões Capixabas, ocupando 
praticamente 1/5 da área total do município. Esse parque foi criado devido a 
diversidade de ecossistemas existentes na região, constituindo em grande interesse 
científico e turístico em nível nacional. 

• A região necessita de cuidados especiais devido sua fragilidade ambiental. 

Rio Bananal 

• A questão nesse município é fundamentalmente de ordem ambiental. É nesse município 
que estão localizadas as principais nascentes dos rios que abastecem um dos 
importantes atrativos da Área de Planejamento – o Complexo Lagunar. 

• A base da economia do município é a agricultura e a pecuária. Para o desenvolvimento 
destas atividades estão sendo desmatadas áreas de nascentes e faixa de preservação 



 

 
43434343    

dos recursos hídricos existentes no município. Hoje já se verifica uma ligeira diminuição da 
vazão desses rios, necessitando de medidas urgentes de preservação e recuperação 
dessas áreas, para que não causem danos irremediáveis ao Complexo Lagunar. 

• A região necessita de cuidados especiais devido sua fragilidade ambiental. 
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 Fig. 02: Área de Planejamento 
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2.2 DINÂMICA SOCIOECONÔMICA 

O diagnóstico socioeconômico deste plano focaliza essencialmente os municípios capixabas de 
Colatina, Conceição da Barra, Linhares, São Mateus, Pancas e Rio Bananal, localizados ao Norte 
do Estado e denominados, neste trabalho, “Área de Planejamento”. Enfocam, 
secundariamente, os restantes 5 municípios que conformam o Pólo Capixaba do Verde e das 
Águas. Sendo estes últimos: Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Jaguaré, Marilândia e Sooretama. 

Para traçar o marco socioeconômico do Pólo de Turismo Capixaba do Verde e das Águas 
foram utilizadas, como principais fontes de informação e procedimentos: as bases de dados 
municipais mais atualizadas, produzidas e disponibilizadas pelo IBGE; levantamentos 
quantitativos e qualitativos fornecidos pelo IPES (Instituto de Apoio à Pesquisa e ao 
Desenvolvimento Jones dos Santos Neves), relatórios realizados pelas prefeituras de alguns 
municípios, além de um trabalho de campo que envolveu entrevistas com profissionais que 
detêm amplo conhecimento da realidade local. 

Inicialmente, apresenta-se um breve panorama do Estado do Espírito Santo, para que se tenha 
uma visão e entendimento do contexto socioeconômico no qual se inserem os municípios 
anteriormente citados, em seguida, são detalhados itens considerados de grande importância 
na elaboração desta caracterização socioeconômica. 

É importante ressaltar que para cada tema levantado, os dados estão desagregados por 
município e apresentados em tabelas anexas, constituindo objeto de análise. 

2.2.1 Análise da Dinâmica Econômica 

Há, aproximadamente, 40 anos, a economia capixaba vem apresentando taxas de 
crescimento superiores à média nacional, como demonstram os últimos dados divulgados pelo 
IBGE - referentes às contas regionais para o ano de 2000. O Espírito Santo aparece em 3o lugar 
dentre os estados brasileiros, com um percentual de 7,3%, três pontos percentuais acima da 
média nacional, que foi de 4,3%. Segundo a mesma fonte, isso se deveu ao bom desempenho 
das atividades ligadas ao setor cafeeiro, tanto pela maior produção física, quanto pelos preços 
alcançados pelo produto. 

O setor industrial capixaba foi (e continua a ser) o maior responsável pela transformação 
ocorrida na economia do Espírito Santo nas últimas três décadas, não só por sua atual 
participação no sistema produtivo e na arrecadação do ICMS estadual, mas, principalmente, 
pelo reflexo da atividade industrial no crescimento do Setor Terciário, especialmente em relação 
ao desempenho alcançado pelas exportações locais. 

Nas duas últimas décadas, o Espírito Santo adquiriu importância na produção e comercialização 
de frutas de climas tropical e temperado.  

Os municípios do Pólo de Turismo Capixaba do Verde e das Águas, assim como o próprio Estado 
do Espírito Santo, possuem uma diversidade de atrativos naturais e estão situados na Região 
Sudeste do País próximos aos maiores centros emissores de turistas do Brasil: São Paulo, Minas 
Gerais e Rio de Janeiro. Condensa, em sua geografia, a proximidade entre regiões de mar e de 
montanha. Esta localização privilegiada possibilita o desenvolvimento de atividades turísticas 
que, diferentemente do turismo de praia, estejam menos sujeitas a sazonalidade. Entre as 
alternativas passíveis de serem desenvolvidas cabe destacar o turismo de negócios, 
aproveitando o fluxo de visitantes atraídos pelos parques industrial e agro-exportador instalados 
na região, ou, ainda, o ecoturismo que, por exemplo, tem nos trabalhos de preservação das 
tartarugas marinhas no litoral de Linhares ou na Reserva Florestal da Vale do Rio Doce, 
reconhecida pela UNESCO como Sítio do Patrimônio Mundial Natural da Costa do 
Descobrimento, pontos de evidente interesse turístico. 
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Vantagens Comparativas Estaduais 

Pela posição geo-econômica que ocupa e devido ao grau de desenvolvimento econômico 
atingido, oferece as seguintes vantagens comparativas como opção empresarial: 

• localização geográfica privilegiada (próximo aos maiores mercados consumidores do 
país; 

• situação estratégica em relação aos mercados internacionais; 

• conta com ampla infra-estrutura física; 

• possui o mais moderno e competitivo complexo portuário; 

• possui um parque industrial constituído por empresas modernas e competitivas, cuja 
produção destina-se, basicamente à exportação, sendo seus principais produtos: pelotas 
de minério de ferro, celulose e produtos siderúrgicos; 

• favorecimento pela existência de recursos naturais variados. O Estado possui as segundas 
maiores reservas de mármore e de calcita do Brasil, a única reserva de sal-gema na 
porção continental da Região Sudeste e reservas significativas de calcário, manganês, 
granito, petróleo e gás natural; 

• dispõe de áreas adequadas à agropecuária, com regiões ideais para a produção de 
frutas tropicais e de especiarias (como macadâmia e pimenta-do-reino); 

• possui localização privilegiada para investimentos nas áreas de turismo e lazer, por estar 
próximo aos principais destinos turísticos do país (Rio e Bahia), oferecendo áreas de litoral, 
regiões serranas, áreas de interesse ecológico e um patrimônio cultural bastante 
diversificado; 

• costas de águas profundas propiciam oportunidades ligadas tanto à pesca esportiva 
quanto à industrialização de pescado. 

Evolução Econômica Recente2 

Foi na década de 70 que o diferencial de taxas apresentou-se maior. Enquanto o Espírito Santo 
cresceu a uma taxa média de 11,8%, o Brasil cresceu a 8,7%. Mesmo nas décadas de 80 e 90 
manteve-se o diferencial em favor do Espírito Santo, porém menor, e tendo como base também 
taxas menores de crescimento. 

Nas décadas de 80 e 90, as taxas de crescimento caíram tanto para a economia brasileira 
quanto para a capixaba. A década de 80 foi a pior das décadas, tanto para o Espírito Santo 
quanto para o Brasil – 3,3% contra 2%. Para muitos economistas essa foi considerada “a década 
perdida”. 

Na década de 90, até 1998, as taxas foram de 3,8%, contra 2,6% para o país como um todo. 

                                                      

2 Caliman, Orlando. Espírito Santo Competitivo: Uma Estratégia de Desenvolvimento com Base em Arranjos Produtivos. Futura/ES 2003.  
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Tabela 02: PIB Brasil e Espírito Santo – 1970/1999 

TAXA MÉDIA DE VARIAÇÃO ANUAL 
PERÍODO 

BRASIL ESPÍRITO SANTO DIFERENÇA 

70-80 8,70% 11,80% 3,10% 

80-90 1,59% 3,34% 1,75% 

90-99 2,44% 3,73% 1,29% 

70-99 4,40% 6,40% 2,00% 

Fonte: Cálculos a partir de dados do IPES e do IBGE 

Na década de 60 o Espírito Santo exibia uma economia considerada incipiente, baseada na 
agricultura, e quase exclusivamente dependente no café. Aproximadamente, 54% do PIB eram 
gerados nesse setor. A indústria participava com apenas 7%. A maioria da população estava na 
área rural. A cidade de Vitória, por exemplo, tinha 83 mil habitantes em 1960 e a Grande Vitória, 
200 mil habitantes. 

As mudanças mais profundas começaram a ocorrer na segunda metade da década de 60, 
principalmente em razão da adoção de políticas de incentivos à industrialização. Chegou-se 
assim em 1970 com a indústria respondendo por 17% do PIB. Por outro lado, a participação da 
agricultura caiu drasticamente para 23%, explicado pela crise cafeeira que culminou com a 
erradicação de áreas plantadas. Todavia, a grande reviravolta estaria para acontecer na 
década de 70, que coincidiu com um crescimento explosivo da economia brasileira. É nesse 
momento que a economia capixaba passou a se integrar à lógica de expansão planejada da 
economia brasileira. Isso se deu por meio dos chamados grandes projetos, a começar pela 
expansão da CVRD – Companhia Vale do Rio Doce no Porto de Tubarão (os investimentos ai 
engendrados desempenharam um papel fundamental na configuração do perfil industrial nas 
décadas de 70 e 80), seguido de grandes investimentos nas áreas de celulose, com a Aracruz 
Celulose, de minério com as usinas de pelotização da CVRD, Samarco, e de aço com a CST. 
Portanto, pode-se creditar esse salto à inserção da economia capixaba na lógica da economia 
brasileira. 

Tabela 03: Espírito Santo: Composição do PIB - 1953-1998 

ANO AGRICULTURA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇO TOTAL 

1953 54,70 7,34 37,96 100 

1970 23,10 17,28 59,61 100 

1980 11,02 34,44 54,54 100 

1998 8,82 35,05 56,14 100 

Fonte: NEP-UFES, IBGE/IPES 

Há uma percepção de que tanto a sustentabilidade, quanto a capacidade de aceleração da 
economia estadual, e também dos municípios da Área de Planejamento, estão assentadas nos 
grandes complexos nucleados a partir dos grandes projetos – minero-siderúrgico e madeira e 
celulose – e de todo o aparato infra-estrutural e logístico que os cercam – portos, ferrovias, 
aeroporto, etc. São eles que formam a “massa” de atração e também funcionam como 
elementos difusores de inovação por meio de efeitos diretos e indiretos. 

Não há como dissociar, por exemplo, os avanços no setor madeireiro – silvicultura, produção de 
artefatos de madeira e indústria moveleira – do complexo silvícola e industrial da Aracruz. O 
mesmo pode-se afirmar com relação aos setores metalmecânico e de prestação de serviços 
industriais especializados, com forte ligação com o complexo minero-siderúrgico. 
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Esta base industrial atrai um contingente de visitantes durante todo o ano capaz de dar 
sustentação a oferta de serviços turísticos em atividades hoteleiras, de alimentação e em 
instalações destinadas a realização de eventos. Cabe salientar que tais atividades propiciam a 
geração de empregos de qualidades diferenciadas que, por sua vez, demandam mão-de-obra 
com diversos níveis de qualificação. 

Perfil Econômico Setorial da Área 

O Norte do Estado do Espírito Santo passou, nas duas últimas décadas, por grandes 
transformações econômicas, a partir da implantação da Aracruz Celulose – com plantações de 
eucalipto que se estendem por vários municípios – e com a presença de Petrobrás no município 
de São Mateus. 

Contudo, a maioria dos municípios localizados na região Norte do Espírito Santo, a exemplo de 
Conceição da Barra, Sooretama e Rio Bananal, tem no setor primário a concentração de suas 
atividades. 

De modo geral, o padrão de desenvolvimento urbano do Espírito Santo se diferencia dos demais 
estados da Região Sudeste, apresentado poucos centros de porte comparáveis aos dos estados 
vizinhos. Linhares, localizado na Mesorregião Litoral Norte Espírito-santense, tem sua economia 
centrada nas atividades terciárias, comércio varejista e atacadista, apresentando ainda 
potencial no setor de turismo. São Mateus possui economia diversificada, destacando-se 
também o setor terciário e, no setor secundário, as indústrias de metalurgia e produtos 
alimentares. Colatina, localizada na Mesorregião Noroeste, a menos urbanizada do Estado, 
constitui um centro tradicional de economia diversificada com destaque para o setor terciário, 
principalmente comércio atacadista e varejista. Atualmente, pode-se afirmar com segurança 
que Colatina constitui o centro polarizador, mais dinâmico dentro da Área de Planejamento. 

São características, da Área de Planejamento, as atividades e recursos relacionados ao 
petróleo, setor moveleiro, florestal e a fruticultura. Importantes atividades extrativistas são, entre 
outras, aquelas relacionadas ao granito. A extração do granito, por sua vez, tem incrementado 
a indústria de serraria. A região é responsável por 60% da produção de granito do Estado. A 
indústria de confecções também tem forte presença, com repercussão nacional, tornando a 
localidade de Colatina atraente para o desenvolvimento de turismo de negócios e de eventos. 

Estrutura Produtiva - Setor Primário: Agropecuária, Extração Vegetal e Pesca 

Setor de grande importância para a economia dos municípios da Área de Planejamento e para 
o restante do Pólo foi, tradicionalmente, fundamentado pela importância da cafeicultura no 
desenvolvimento socioeconômico da região. Atualmente abrange todas as culturas 
permanentes ou temporárias (macadâmia, pimenta-do-reino e seringueira, etc), criação de 
animais, silvicultura, extração de produtos vegetais e pesca.  

Preponderante na economia local, o setor primário se destaca no cenário estadual pela 
diversidade de culturas com produções expressivas e pela presença marcante de grandes 
estabelecimentos como também da agricultura empresarial. (Tabelas 02 e 03, apresentadas 
anteriormente). 

Encontra-se no anexo II o detalhamento deste item com tabelas e textos por município da Área 
de Planejamento. 

Estrutura Produtiva - Setor Secundário – Extração e Transformação de Minerais e Indústria de 
Transformação 

A maioria dos municípios da Área de Planejamento tem forte expressão econômica no setor 
primário. Contudo, Linhares, Colatina e São Mateus possuem uma economia bem diversificada 
com maior dinamismo nos setores industrial e de comércio e serviços. 
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Um setor em desenvolvimento é o das indústrias de móveis, papel e celulose, como 
conseqüência da boa adaptação do eucalipto plantado ao Norte, à beira mar. Os gêneros 
que mais se destacam são a extração de minerais, a indústria metalúrgica, a indústria de 
produtos alimentares e a indústria da construção civil.  

Encontra-se no anexo II o detalhamento deste item com tabelas e textos por município da Área 
de Planejamento. 

Estrutura Produtiva - Setor Terciário – Comércio, Serviços e Outros 

Tanto na Área de Planejamento, como para o Estado como um todo, os segmentos de maior 
volume são o comércio e serviços, panorama que revela um comportamento econômico de 
predominância do setor terciário. A intensificação das atividades do setor resulta, entre outros, 
do processo de urbanização verificado nas últimas décadas assim como da conjuntura de 
baixo desempenho econômico. 

Na maioria dos municípios este setor é responsável por mais de 50% do total das atividades, 
seguido do setor primário.  

O processo de consolidação comercial de Colatina proporcionou um perfil bastante urbano à 
cidade, reunindo atividades econômicas típicas do segmento terciário, tornando-as acessíveis e 
focalizadas geograficamente. Dessa forma, implantou-se toda uma rede de comercialização, 
ou seja, escritórios com abrangência regional, armazéns, máquinas de beneficiamento, serviços 
de transporte, etc. Aliada a esses serviços necessários à circulação da produção, houve uma 
elevação e fortalecimento do serviço de consumo coletivo com escala mais ampliada a partir 
das duas últimas décadas, exigidos como condição básica para a própria reprodução. 

Atividades Relacionadas ao Turismo 

Como já mencionados, os municípios estudados são eminentemente agrícolas, mas apresentam 
um avanço na terceirização das atividades econômicas, com estruturas de comércio e, 
principalmente, de serviços mais diversificados. 

Embora não se disponha de dados contínuos e completos acerca do que o turismo representa 
na economia, até porque o conceito de turismo tem sido alterado para adequá-lo às novas 
formas e processos tecnológicos envolvidos na prestação de serviços aos visitantes, os 
profissionais e estudiosos da área selecionam algumas atividades (com base na Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas – CNAE) relacionadas com a prestação de serviços 
turísticos como, por exemplo, serviços de hospedagem, alimentação, comércio de lembranças, 
transporte (locação de veículos). 

Mesmo com grandes limitações pode-se constatar a presença nos municípios estudados de 
atividades relacionadas com a prestação de serviços turísticos, como por exemplo, alojamento 
e alimentação. Como é de se esperar, elas estão concentradas em Conceição da Barra, São 
Mateus, Linhares e Colatina. (Conforme apresentado na Tabela II.5 – AnexoII). 

Conclusão 

A Área de Planejamento tem sua economia fortemente apoiada no setor primário, 
especialmente os pequenos municípios. À exceção de Colatina, Linhares e São Mateus, os 
demais municípios possuem população em número inferior a 30 mil habitantes.  

Tradicionalmente, a economia local fundamentava-se na cafeicultura; atualmente a 
diversidade de culturas, a presença marcante de grandes estabelecimentos e o 
desenvolvimento da agricultura empresarial com produções expressivas imprimiu maior 
dinamismo à economia regional. Nesta destacam-se o parque cafeeiro e a fruticultura que 
ganha cada vez mais importância. 
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O crescimento das atividades de fruticultura tem-se dado tanto em área (ha) quanto em 
produção(ton), com lavouras de mamão, citros, maracujá, coco, graviola e outras que estão 
sendo introduzidas. O destaque, como mencionado, é para a produção de mamão das 
variedades papaia, sendo Linhares o responsável por mais da metade das exportações 
brasileiras dessa espécie.  

A atividade pecuária bovina está presente nas modalidades corte e leite. Sobressaem as 
criações de gado de corte – nelore e simental - com avançadas técnicas de seleção racial. A 
região possui também jazidas de granito em vários municípios, representando uma das maiores 
riquezas desse território numa atividade em crescente expansão. No litoral, tanto em terra como 
em águas profundas, ocorre a exploração de petróleo numa área com grandes jazidas de gás, 
o que permite o abastecimento da Capital do Estado, via gasoduto. 

Com relação à atividade pesqueira, ressalta-se o município de Conceição da Barra. 

Primitivamente coberto por uma floresta rica em madeiras de lei, o Norte Capixaba conserva 
sua vocação madeireira por meio do grande espaço sob silvicultura, com base no eucalipto 
destinado à produção de celulose em alta escala e com avançada tecnologia. Grandes 
centros comerciais, Colatina, Linhares e São Mateus, são os maiores pólos econômicos dessa 
região que se tornou muito mais atrativa aos investidores após receber os incentivos que 
beneficiam os estados do Nordeste. A vocação industrial da região se traduz nos setores de 
álcool, móveis e confecções3. Os gêneros que mais de destacaram no setor secundário foram 
os da extração de minerais, da indústria metalúrgica, da indústria de produtos alimentares e o 
da indústria de construção civil. 

Contudo, é o setor terciário que predomina no panorama econômico da Área de 
Planejamento. Na grande maioria das localidades, ele é responsável por mais de 50% do total 
das atividades, seguido do setor primário. O setor secundário é o menos expressivo. 

Com desenvolvimento estreitamente ligado ao processo de urbanização, as atividades de 
comércio e serviços são predominantes tanto no Estado como um todo como nos municípios 
selecionados. Centros urbanos importantes, Linhares, São Mateus e Colatina têm sua economia 
centrada nas atividades terciárias, como o comércio varejista e atacadista, apresentando 
ainda potencial no setor de turismo. 

A proximidade das aglomerações urbanas e dos centros urbanos de médio porte regionais com 
a capital, Vitória, constitui potencial de mercado para exploração de atividades turísticas 
alternativas ao turismo de praia já instalado no litoral Norte do Estado. Além das possibilidades 
de desenvolvimento do agroturismo, que não requer investimentos de grande porte, as bases do 
Projeto Tamar em São Mateus - Base de Guriri – e em Linhares, na Reserva Biológica de 
Comboios, assim como a Reserva Natural do Vale do Rio Doce (referência nacional na 
produção de mudas de espécies da Mata Atlântica) representam pontos de atração 
importantes para alavancar a exploração do ecoturismo na região.  

2.2.2 Análise Social 

A Área de Planejamento é constituída por 6 municípios, em sua maioria de pequeno porte com 
características essencialmente rurais. Conforme já mencionado, apenas Colatina, Linhares e São 
Mateus possuem populações superiores a 30 mil habitantes representando importantes centros 
econômicos regionais. Contudo, o processo de urbanização se faz presente, como pode se 
observar pelas taxas de crescimento das populações urbanas, entre outros. 

Vale salientar que o crescimento das cidades tem ampliado a divisão de funções urbanas entre 
si e ampliado a atração que alguns centros exercem sobre o seu entorno (São Mateus, Linhares 

                                                      

3 ESPÍRITO SANTO – Uma Economia Integrada ao Mercado Internacional e aos Maiores Centros de Consumo do Brasil. Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo/ 2003. 
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e Colatina, por exemplo). A existência de diversas aglomerações urbanas na região é a face de 
uma estrutura territorial com grande número de municípios com população urbana inferior a 20 
mil habitantes. Nas regiões mais dinâmicas registra-se o fenômeno dos aglomerados articulados, 
onde dois ou três núcleos urbanos formam um conjunto com forte grau de complementaridade.  

O Espírito Santo está entre os 8 estados do país com o melhor Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH). Nele se destacam: a expectativa de vida, que chega a 71 anos, e o fato da 
maioria das residências estarem ligadas às redes elétricas e de abastecimento de água. 
Ressalta-se, também, que o PIB capixaba cresceu a taxas superiores à média nacional. 

O mesmo pode ser aplicado à Área de Planejamento onde os municípios apresentam uma 
evolução favorável de seus IDH’s e de outros indicadores sociais que, juntos, traduzem um 
panorama das condições de vida dos habitantes da região. 

Perfil Demográfico 

No período 1991-2000, a taxa de crescimento anual da população total do Espírito Santo foi de 
1,96% a.a., apresentando variações nos diversos municípios, sendo os mais populosos: Colatina, 
Linhares e São Mateus. É notória a concentração populacional nas três localidades que 
constituem os centros econômicos mais importantes da Área de Planejamento. Juntos, eles 
detêm 315.788 habitantes (ano 2000), correspondentes a 83,3% do total dos habitantes 
residentes na Área (379.008 pessoas) e a 68,4% da população total do Pólo (461.523 habitantes). 

Segundo Regiões de Influência das Cidades (REGIC/IBGE – 1993), esta Mesorregião (Litoral Norte 
Espírito-santense) tem um município com centralidade forte/média – Linhares, e um município 
com centralidade média – São Mateus, cabeças das microrregiões de mesmos nomes. Todos os 
demais têm centralidade fraca. 

O município de Colatina, Mesorregião Noroeste, é classificado segundo Regiões de Influência 
das Cidades4 como de centralidade forte para média. 

Como já ressaltado em item anterior, as atividades e recursos relacionados ao petróleo, setor 
moveleiro, florestal e à fruticultura são características da Área de Planejamento, além de 
atividades extrativistas, onde cresce a importância daquelas relacionadas ao granito. A 
extração do granito, por sua vez, tem incrementado a indústria de serraria, tornando a 
localidade atraente para o desenvolvimento de turismo de negócios e de eventos. Além disso, 
esse quadro tem tornado a região atrativa sob a perspectiva de possibilidades de oferta de 
empregos e serviços. 

A Área de Planejamento experimenta um processo de urbanização equivalente ao que 
acontece em todo o Brasil, com alguns municípios apresentando maior ou menor velocidade no 
processo em função de particularidades localizadas. Verifica-se a predominância da 
população urbana em todos os municípios, com exceção de Pancas e Rio Bananal que ainda 
apresentam, em valores absolutos, uma população rural maior (conforme Tabela II.6, 
apresentada no anexo II). Contudo, as taxas de crescimento dessas populações ao longo da 
última década foram negativas (- 1,5% em Pancas e – 0,44% em Rio Bananal) ao contrário das 
urbanas que cresceram nesse mesmo período (1,49% em Pancas e 4,35% em Rio Bananal), 
confirmando a tendência do processo de urbanização dos municípios. No restante do Pólo de 
Turismo, o mesmo comportamento é observado em Alto Rio Novo e em Marilândia. Finalmente, 
é importante considerar que são municípios pequenos com contingentes populacionais 
inferiores a 20 mil habitantes (apenas em Pancas é ligeiramente maior).  

O crescimento urbano total das populações da Área de Planejamento apresentou, na década 
passada, uma taxa média anual (1,91% aa) bastante superior ao crescimento da população 
total no mesmo período (0,60% aa) conforme Tabela II.7, anexo II. 

                                                      

4 Caracterização e Tendências da Rede Urbana do Brasil. Vol. I. IPEA/IBGE/I-E Unicamp. 1999. 



 

 
52525252    

Ao analisar-se a evolução demográfica de Linhares deve-se atentar para o fato de que em 1997 
o município cedeu território e população para a criação de Sooretama. Assim, é importante 
frisar que a redução do contingente demográfico em Linhares entre 1991 e 2000, de acordo 
com os dados censitários, não significou desaceleração ou crescimento negativo da população 
do município. Essa “perda” pode ser explicada pela cessão feita para a instalação de 
Sooretama que, no ano 2000, abrigava um total de 18.269 habitantes. 

Assim sendo, a evolução demográfica de Linhares durante a última década fica bastante 
prejudicada, uma vez que o Censo de 1991 é anterior ao desmembramento de Linhares e o de 
2000 já incorpora Sooretama sem que seja apreendido, no intervalo da década, a divisão 
municipal de 1997. 

Tabela 04: População Total e Taxa Crescimento Anual Segundo Municípios/ ES. 1991 - 2000. 

MÉDIA ANUAL 
POPULAÇÃO TOTAL 
TAXA CRESCIMENTO MUNICÍPIO/ ESTADO 

1.991 2.000 1991/2000 (%aa) 

Colatina 106.845 112.711 0,60% 

Conceição da Barra 22.282 26.494 1,94% 

Linhares 119.690 112.617 -0,67% 

São Mateus 73.903 90.460 0,02 

Pancas 21.004 20.402 -0,32% 

Rio Bananal 15.428 16.324 0,63% 

Total Área de 
Planejamento 

359.152 379.008 0,60% 

Alto Rio Novo 7.488 6.964 0,80% 

Baixo Guandu 27.121 27.819 0,28% 

Jaguaré 17.050 19.539 1,53% 

Marilândia 9.004 9.924 1,09% 

Sooretama  18.269  

Total do Pólo 419.815 461.523 1,06% 

Total Estado 2.600.618 3.097.232 1,96% 

Fonte: IBGE Censos Demográficos 1991 e 2000 

A Tabela 05, a seguir, apresenta as projeções das populações urbana, rural e total, para os anos 
2005, 2010, 2015 e 2020, para que nos próximos capítulos possam servir de base para as 
projeções de um modo em geral. 
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Tabela 05: Espírito Santo: Projeções das Populações Totais por Municípios. 2004 - 2020. 

ANO 

2004 2005 2010 2015 2020 MUNICÍPIO/ ESTADO 

URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL 

Colatina 98.182 18.621 116.803 99.983 17.982 117.964 109.494 15.100 124.594 119.910 12.680 132.590 131.317 10.648 141.965 

Conceição da Barra 21.297 7.364 28.661 21.823 7.412 29.234 24.651 7.656 32.307 27.845 7.908 35.754 31.454 8.169 39.623 

Linhares 96.165 15.521 111.686 96.165 15.521 111.686 101.250 10.855 112.105 105.693 8.057 113.751 110.331 5.981 116.312 

São Mateus  78.798 20.920 99.718 81.456 20.788 102.244 96.155 20.141 116.296 113.507 19.514 133.021 133.990 18.906 152.896 

Pancas 9.381 10.875 20.256 9.521 10.710 20.230 10.251 9.922 20.174 11.038 9.192 20.231 11.885 8.516 20.402 

Rio Bananal 5.154 11.766 16.921 5.379 11.714 17.093 6.655 11.457 18.112 8.234 11.206 19.440 10.188 10.960 21.148 

Área Planejamento 308.222 83.958 392.180 314.117 81.777 395.894 345.328 71.691 417.020 379.641 62.850 442.491 417.363 55.099 472.462 

Alto Rio Novo 4.199 2.856 7.055 4.373 2.735 7.108 5.359 2.203 7.562 6.569 1.774 8.342 8.050 1.429 9.479 

Baixo Guandu 20.812 7.507 28.318 21.106 7.356 28.461 22.640 6.644 29.284 24.285 6.002 30.286 26.049 5.421 31.471 

Jaguaré 13.106 8.269 21.375 13.788 8.132 21.921 17.770 7.481 25.251 22.901 6.882 29.783 29.514 6.331 35.844 

Marilândia 4.842 5.734 10.576 5.085 5.683 10.768 6.496 5.434 11.930 8.299 5.196 13.495 10.601 4.968 15.569 

Sooretama 12.729 7.636 20.366 13.080 7.846 20.926 14.983 8.988 23.970 17.162 10.295 27.457 19.658 11.793 31.451 

Total do Pólo 368.763 117.306 486.070 377.703 115.124 492.828 425.762 104.811 530.574 479.936 95.422 575.358 541.002 86.873 627.876 

Total Estado 2.748.456 616.425 3364.881 2.824.832 612.064 3.436.897 3.239.756 590.717 3.830.473 3.715.625 570.114 4.285.740 4.261.392 550.230 4.811.622 
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Estrutura Etária 

A tradicional pirâmide etária brasileira sofreu modificações nos últimos anos. Com a 
diminuição generalizada das taxas de natalidade/fecundidade a tendência foi no sentido de 
concentração no contingente de populações adultas e um crescimento de pessoas idosas, 
uma vez que a longevidade também aumentou. O envelhecimento da população vem se 
constituindo um fenômeno em processo de consolidação. 

Verifica-se pelos dados da tabela II.8, apresentada no anexo, que a esperança de vida ao 
nascer e a probabilidade de sobrevivência até os 60 anos aumentou significativamente, ao 
longo da última década, tanto no Espírito Santo quanto nas municipalidades de interesse. 

A estrutura etária dos municípios estudados, ano 2000, confirma tal evolução. Na Área de 
Planejamento, por exemplo, a soma das populações de 20 a 59 anos resulta num contingente 
de 194.279 pessoas, o que representa mais da metade (51,3%) da população total dos seis 
municípios (conforme apresentado na tabela II.9, anexa). 

Condições de Vida 

O desenvolvimento de uma sociedade é revelado, entre outros, pelas condições de vida de 
sua população especialmente dos segmentos mais carentes. O grau de satisfação das 
necessidades básicas configura não só o patamar de desenvolvimento social como aponta 
os alvos merecedores de atenção, especialmente dos setores públicos, responsáveis pela 
formulação e implantação de políticas. Alguns fatores determinam tais condições e quanto 
maior o acesso a bens e serviços como educação, saúde e saneamento básico, maior a 
possibilidade de se criar um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico e social. 

Índice de Desenvolvimento Humano - IDH 

O IDH constitui um estudo da Organização das Nações Unidas que mede e compara a 
qualidade de vida em todo o mundo. No Brasil esse trabalho é realizado pelo Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), conjuntamente com o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) e Fundação João Pinheiro. O IDH é medido apenas a cada dez 
anos, pois se baseia nas informações do censo do IBGE. 

Há muito tempo estabeleceu-se a prática de avaliar o bem estar de uma população e, 
conseqüentemente, de classificar os países ou regiões, pelo tamanho de seu PIB per capita. 
Entretanto, o progresso humano e a evolução das condições de vida das pessoas não podem 
ser medidos apenas por sua dimensão econômica. Por isso, existe uma busca constante por 
medidas socioeconômicas mais abrangentes, que incluam também outras dimensões 
fundamentais da vida e da condição humana. 

O IDH, criado no início da década de 90 para o PNUD, é uma contribuição para essa busca, e 
combina três componentes básicos do desenvolvimento humano: 

• a longevidade, que também reflete, entre outras coisas, as condições de saúde da 
população; medida pela esperança de vida ao nascer; 

• a educação; medida por uma combinação da taxa de alfabetização de adultos e a 
taxa combinada de matrícula nos níveis de ensino: fundamental, médio e superior; 

• a renda; medida pelo poder de compra da população, baseado no PIB per capita 
ajustado ao custo de vida local para torná-lo comparável entre países e regiões, 
através da metodologia conhecida como paridade do poder de compra (PPC). 

A metodologia de cálculo do IDH envolve a transformação destas três dimensões em índices 
de longevidade, educação e renda, que variam entre 0 (pior) e 1 (melhor), e a combinação 
destes índices em um indicador síntese. Quanto mais próximo de 1 o valor deste indicador, 
maior será o nível de desenvolvimento humano. 
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Com o processo de divisões municipais ocorridos durante a década, o número de municípios 
brasileiros passou de 4.491 em 1991 para 5.507 em 2000. Para viabilizar a comparação dos 
dados, entre esses dois períodos, foi realizado um trabalho de compatibilização dos dados de 
1991, reproduzindo neste ano a malha municipal de 2000.  

Tabela 06: Espírito Santo: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. 1991 e 2000. 

IDH 
MUNICÍPIO/ ESTADO 

1991 2000 

Área de Planejamento 

Colatina 0,707 0,773 

Conceição da Barra 0,584 0,688 

Linhares 0,674 0,757 

São Mateus 0,642 0,730 

Pancas 0,577 0,667 

Rio Bananal 0,647 0,725 

Demais Municípios do Pólo 

Alto Rio Novo 0,584 0,679 

Baixo Guandu 0,618 0,710 

Jaguaré 0,629 0,691 

Marilândia 0,682 0,745 

Sooretama 0,603 0,702 

Espírito Santo 0,690 0,765 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2003. 

A comparação dos índices correspondentes a 1991 e a 2000 sugere uma alteração favorável 
em todos os municípios, comportamento semelhante ao do Estado como um todo que 
passou de 0,690 em 1991 para 0,765 em 2000. 

Saúde 

Com respeito ao setor saúde, praticamente todas as unidades estaduais já estão sob o 
gerenciamento dos municípios que são responsáveis por sua manutenção e pela substituição 
dos recursos humanos. A maioria dos municípios já assinou o Convênio de Municipalização, 
onde os parâmetros são definidos. Mas alguns fatores dificultam a consolidação do processo, 
como a falta de recursos da contrapartida estadual e a falta de controle sobre o pessoal do 
Estado. 

Na área de planejamento, constatou-se, em todos os municípios, a presença de algum tipo 
de equipamento de saúde – entre hospitais, ambulatórios, postos e centros de saúde. 

A distribuição dos equipamentos é bastante variada e está estreitamente relacionada à 
importância econômica e tamanho da população da localidade. Sendo assim, verificou-se 
que Colatina, Linhares e São Mateus são as localidades mais bem servidas; mas os demais 
municípios também apresentaram significativo número de unidades de saúde configurando 
um quadro regional de bom padrão cobertura. Somados, os postos e centros de saúde 
representam quase a metade (45%) do total dos estabelecimentos e considerando que 
“unidades de saúde” seja uma nomenclatura para equipamentos similares, o total perfaz 63% 
deste tipo de estabelecimento. 

O que chama a atenção nos dados das Tabelas II.10 e II.11, apresentadas no anexo II, é a 
presença de apenas um estabelecimento de Pronto Socorro. Essa informação merece 
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atenção dada a importância dos serviços oferecidos por este tipo de unidade que atende 
emergências e casos de morte eminente. Do ponto de vista geográfico isto se torna 
problemático, pois demanda deslocamentos e condições de translado mais difíceis. 

Como foi mencionada, a rede municipal é preponderantemente responsável pelos serviços 
de saúde (78%), denotando a grande veiculação ao SUS. O segundo maior responsável, o 
setor privado, responde por apenas 15,3% do total, indicando ainda uma falta de interesse ou 
de viabilidade econômica do mercado nessa área (tabela II.12 do anexo II).  

Quadro Epidemiológico e Indicadores de Mortalidade 

As doenças do aparelho circulatório e as causa externas são os principais fatores de 
mortalidade em toda a área. (Tabela II.13- anexo II). São notoriamente altos os índices 
referentes a esses dois grupos de causas que, é importante dizer, requerem quase sempre 
atendimentos imediatos com alguma agregação tecnológica (para casos de infartos do 
miocárdio, acidentes cardiovasculares e acidentes de trânsito, entre outros). 

As doenças do aparelho circulatório são mais usuais em populações de adultos produtivos e 
em pessoas idosas; as causas externas também atingem, em maior grau, os chamados 
adultos produtivos e são constituídas especialmente pelos acidentes de trânsito (as condições 
das rodovias aliadas a um eficiente sistema de policiamento preventivo e repressivo são 
importantes ao se considerar que se trata de uma região onde se quer desenvolver o turismo). 

Já os índices de mortalidade causados por doenças infecciosas e parasitárias são 
relativamente baixos. Infelizmente não se dispõe de dados relativos à morbidade, ou seja, à 
incidência de doenças dessa natureza que, na maioria das vezes, podem ser associados às 
condições sanitárias ambientais. 

Assim, os indicadores de saúde encontram-se estreitamente relacionados às condições de 
moradia, como a qualidade de água consumida, a forma de escoamento das águas servidas 
e a coleta de lixo. As más condições sanitárias são altamente responsáveis pelo quadro 
epidemiológico da população, sendo as crianças o segmento mais afetado pelo ambiente 
desfavorável.  

A baixa cobertura de rede de esgotamento sanitário, mesmos nos municípios de maior 
densidade urbana, pode ser verificada pelos dados da tabela II.16, anexo II.  

Mortalidade Infantil 

Neste caso o ideal seria um coeficiente de mortalidade igual a zero. Mas o mais importante 
na análise desses dados é verificar as suas variações que, no caso da Área de Planejamento, 
é favorável. Em localidades com populações em torno de 100 mil hab. essa taxa tende a 
apresentar uma evolução mais regular, diferentemente do que ocorrem nos municípios menos 
populosos. Contudo, em se tratando de localidades da Região Sudeste Brasileira, poderia se 
esperar por coeficientes de mortalidade com apenas um dígito. (tabela II.15 do anexo II) 

Educação 

Os dados mostram a existência de um total de 698 estabelecimentos de ensino, em 2002, dos 
quais 28,2% são pré-escolas, 66,3% ensino fundamental e 5,5% ensino médio (tabela II.17 e II.18 
anexo II). 

Os centros regionais de Linhares, São Mateus e Colatina detêm 74,2% do total dos 
estabelecimentos. A rede municipal de educação é responsável pelas primeiras 4 séries do 
ensino fundamental, e as 4 últimas partilham de um regime com a rede estadual. 

Observa-se que nos municípios da Área de Planejamento encontram-se escolas dos 3 níveis 
(pré-escolas, ensino fundamental e ensino médio), sendo significativa a presença de unidades 
pré-escolares, o que denota uma evolução favorável no sentido de se perceber a 
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importância da iniciação escolar e sociabilidade das crianças em idades menores (tabelas 
II.19 e II.20 anexo II). 

As taxas de alfabetização apresentadas por todos os municípios para suas populações 
maiores de 10 anos são altas, se comparada à realidade brasileira. O Estado do Espírito Santo 
possui quase que 90% de sua população maior de 10 anos alfabetizada. 

Taxa de Escolaridade 

Encontra-se praticamente universalizado no estado o acesso da população de 7 a 14 anos às 
redes escolares (94,4%). A maior taxa situa-se no Extremo Norte – contrastando com a posição 
dessa região em relação a outros indicadores5. A cobertura da rede pública supera 80% do 
total no estado (tabela II.21 do anexo II). 

Renda 

A distribuição de renda no Espírito Santo, a exemplo do modelo prevalecente na região e no 
país possui grande desigualdades, com a maioria da população recebendo baixos 
rendimentos e um pequeno número de pessoas nas faixas de renda mais elevada. 

Segundo dados do Censo de 2000, a maior parte das pessoas (29%) da Área de Planejamento 
pertencem a domicílios cuja renda per capita varia de mais de ¼ SM até 1 SM, quadro 
semelhante ao do Estado como um todo. Contudo, se somadas, as classes de renda 
domiciliares per capita que compreendem mais de ¼ SM até 2 SM resultam em 70% das 
pessoas dessa Área Planejamento, o que corresponde a 69% do total de domicílios. 

A grande concentração, como era de esperar, está nos municípios de Colatina, Linhares e 
São Mateus que, juntos, respondem por 60% das pessoas residentes em domicílios de rendas 
per capita de mais de ¼ SM até 2SM. 

A maior parte dessas pessoas permanecem nas áreas urbanas, pois são nessas áreas que se 
localizam os domicílios (78% dos municípios da Área de Planejamento são urbanos). 

No que diz respeito aos níveis de renda mais altos apenas 5% das pessoas residem em 
domicílios com rendimentos per capita de mais de 5 SM até 30 SM e somente 0,23% em 
domicílios de mais de 30 SM per capita. Em termos de número de domicílios, isto corresponde 
a 382 unidades (0,4%), situados maciçamente em zonas urbanas. 

Na verdade, como mostram as tabelas II.22, II.23 e II.24 apresentadas no anexo II, muitos dos 
municípios situados tanto na Área de Planejamento quanto na área total do Pólo, não abriga 
qualquer domicílio pertencente a essas altas classes de renda. Mais uma vez, essa 
concentração encontra-se em Colatina, Linhares e São Mateus. 

Conclusão 

Em termos de equipamentos sociais, a Área de Planejamento conta com boa cobertura da 
rede de saúde pública, em especial de postos e centros de saúde. Observou-se, contudo, 
que um dos maiores problemas encontra-se na escassez de recursos humanos. A título de 
exemplo, cita-se Pancas, onde equipamentos hospitalares encontram-se com capacidade 
ociosa. Nesta localidade já se desenvolve o turismo de aventura cuja prática possibilita a 
ocorrência de acidentes. Sendo assim, necessita de uma estrutura de serviços para 
atendimentos de primeiros socorros.  

Colatina aparece no contexto como um local estratégico que poderia polarizar esforços de 
melhoria de atendimento e que contemplaria toda a área de influência. 

                                                      

5"Microregiões e Municípios do Espírito Santo". Municípios/IPES.  
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A região deste plano não apresenta um quadro de endemias infecciosas ou parasitárias de 
veiculação hídrica que ponha em risco a presença de turistas. 

No que tange aos equipamentos de ensino os 6 municípios concentram, segundo dados/IBGE 
de 2002, um total de 463 escolas de ensino fundamental, além de 38 de ensino médio. A 
oferta de pré-escolas é ampla, sendo em sua maioria entidades privadas. 

Esta rede oferece uma cobertura suficiente no atendimento às crianças e jovens de primeiro e 
segundo graus. Não oferece, entretanto, cursos técnicos ou profissionalizantes que respondam 
às demandas do potencial turístico da região. Não se pode descuidar da enorme 
importância de se formar recursos humanos qualificados que, ao suprir a carência dos 
mesmos, atendam às diversas atividades envolvidas no setor bem como desenvolver 
trabalhos educativos que visam conscientizar, desde cedo, a população local de seu papel 
na construção de uma região turística. 

A manutenção de serviços de bom padrão de qualidade impõe um quadro de funcionários 
qualificados pois o turismo que se pretende alcançar deve ter um caráter permanente ao 
contrário da sazonalidade do turismo de praia. Diversos estudos e pesquisas realizados em 
lugares, inclusive países, onde o turismo constitui importante ramo econômico, demonstram 
que nos períodos de baixa temporada a clientela potencial é formada por um público que 
possui maiores níveis de renda e de exigência. 

Finalmente, vale ressaltar que a opção pelo turismo de qualidade tem implicações positivas 
tanto sobre o meio ambiente como nos setores socioeconômicos. Do ponto de vista 
ambiental acarretará uma menor pressão sobre os atrativos; economicamente, a demanda 
com maior poder aquisitivo resultará num maior efeito multiplicador sobre a economia local e, 
quanto ao aspecto social, incidirá na criação de postos de trabalho mais qualificados e 
melhor remunerados.  

2.3 INFRA-ESTRUTURA 

Este tópico tem por objetivo apresentar uma avaliação da abrangência e da capacidade 
atual dos serviços de infra-estrutura disponíveis nos 6 municípios formadores da Área de 
Planejamento do Pólo Capixaba do Verde e das Águas, incluindo sistemas de abastecimento 
de água e de esgotamento sanitário, drenagem e urbanização da orla, coleta e disposição 
de resíduos sólidos, energia e sistemas de transportes. A avaliação aborda ainda a qualidade 
dos serviços prestados e a capacidade de gestão dos órgãos responsáveis. 

Considerando que a área objeto de estudo não estava inclusa no PRODETUR/NE-I e que, 
conseqüentemente, não houve nenhum recurso aplicado na região com essa origem, serão 
avaliadas aqui as ações na área de infra-estrutura, em implantação ou programadas, que 
possuem outras fontes de recursos financeiros. 

2.3.1 Saneamento Básico – Água e Esgoto 

Abastecimento de Água 

De um modo geral, os sistemas de abastecimento de água dos municípios utilizam mananciais 
superficiais, com exceção apenas de Itaúnas, distrito de Conceição da Barra e Guriri, em São 
Mateus, sendo que na primeira localidade os poços profundos são o único manancial de 
abastecimento, enquanto que na segunda os poços são utilizados como manancial 
complementar. 

Em termos de disponibilidade hídrica, os mananciais utilizados para abastecimento os 
municípios não têm apresentado limitação quantitativa ou qualitativa, exceto em duas 
localidades onde se observam problemas críticos quanto à qualidade da água dos 
mananciais de abastecimento: Pontal do Ipiranga e Guriri. Os mananciais dessas localidades, 
respectivamente, o rio Ipiranga e o rio Mariricu, têm aumentado significativamente os teores 
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de salinidade e a presença de cor. Como solução provisória, tais localidades estão utilizando 
a água de poços rasos escavados nas proximidades daqueles corpos d’água. 

De um modo geral, verifica-se que há um elevado índice de atendimento com sistema de 
água, em média 97,5%. O menor índice de atendimento, relativo à Linhares, se deve ao não 
fornecimento de água para as populações que ocupam áreas irregulares. As capacidades 
de tratamento das ETA’s – Estações de Tratamento de Água de Colatina, Linhares e Pancas 
mostram-se compatíveis com as demandas nas sedes dos municípios. Entretanto, os sistemas 
de abastecimento das localidades litorâneas de Conceição da Barra, Pontal do Ipiranga e 
Guriri encontram-se com a capacidade de atendimento próxima ao limite, sendo comum a 
prática de racionamento de água nos períodos de alta temporada. 

Os programas e projetos em andamento relativos ao abastecimento de água previstos pelos 
municípios do Pólo Capixaba do Verde e das Águas estão relacionados a seguir: 

• Implantação de um booster e sua interligação à rede de distribuição de água 
existente em Conceição da Barra. Projeto emergencial estimado em R$ 40.000,00, mas 
previsão de recurso; 

• Melhoria e ampliação do sistema de produção, tratamento e distribuição de água 
para atingir 115 l/s em Conceição da Barra. Sem previsão de recurso; 

• Mudança do manancial de abastecimento do rio Mariricu para o rio São Mateus em 
Guriri, São Mateus. Custo estimado em R$ 3.000.000,00, sem previsão de recurso; 

• Implantação do sistema de abastecimento de água em Rio Quartel, distrito de 
Linhares. Custo estimado de R$ 1.500.000,00, com recursos da Prefeitura local. 

Analisando-se a situação atual dos sistemas de abastecimento de água dos municípios 
envolvidos, os projetos em andamento, frente às atuais e às novas demandas turísticas, 
consideram-se prioritárias as seguintes ações: 

• Estudo de um novo manancial de abastecimento para Pontal do Ipiranga e Guriri, e 
implantação de novas captações para esses sistemas; 

• Ampliação do sistema de abastecimento de Conceição da Barra e Itaúnas para 
atenderem adequadamente à demanda turística; 

• Aumentar o índice de hidrometração em São Mateus, que está em torno de 75%. 

Tabela 07: Características dos Sistemas Abastecimento de Água dos Municípios da Área de 
Planejamento 

MUNICÍPIO 
CONCESSÃO DO 

SERVIÇO 

ÍNDICE DE 
ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA (%) 

CAPACIDADE DE 
TRATAMENTO (l/s) 

PERCENTUAL DE APROVEITA 
MENTO DO SISTEMA (%) 

N° DE 
LIGAÇÕES 

N° DE 
ECONOMIAS 

MANANCIAL 

Colatina 
SANEAR 
Municipal 

981 620 54 ND 35.209 Rio Doce 

Conceição 
Barra 

97 802 1003 4.263 4.961 Rio São Mateus 

Itaúnas 
(distrito) 

CESAN 
Estadual 

98 6,52 1003 ND ND Poço profundo 

Linhares 
SAAE 

Municipal 
94 380 63 21.792 28.504 Rio Pequeno 

Pontal do 
Ipiranga 

SAAE 
Municipal 

100 ND ND 1.403 1.403 Rio Ipiranga 

Pancas 
CESAN 
Estadual 

98 24 73 1.711 2004 Rio Panquinhas 

Rio Bananal 
SAAE 

Municipal 
99 ND ND ND ND Rio Bananal 

São Mateus 210 ND ND ND Rio São Mateus 

Guriri (distrito) 

SAAE 
Municipal 

97 
80 100 ND ND 

Rio Mariricu, 10 Poços 
rasos e 5 Poços profundos 

Obs.: 1-Nos distritos o índice de atendimento é de, no mínimo, 95%; 2-A capacidade de tratamento de Conceição da Barra é complementada em 25 l/s por 
poços artesianos e em Itaúnas pelo aumento do número de horas de funcionamento dos poços; 3-O aproveitamento do sistema em termos médios está 
próximo à capacidade média de tratamento, porém apresenta déficit em períodos de aumento da demanda. Fonte: Dados obtidos junto aos municípios e 
Relatório SNIS. 
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Sistema de Esgotamento Sanitário 

Os sistemas de esgotamento sanitário dos municípios da Área de Planejamento encontram-se 
em diferentes estágios. O município que apresenta melhor índice de atendimento é Rio 
Bananal, que atende 85% da população com coleta e tratamento dos esgotos. Nos 
municípios de São Mateus e Colatina, o sistema coletor alcança a mesma ordem de 
grandeza, porém em termos de tratamento dos esgotos o índice é pouco significativo, sendo 
de 15% e 6%, respectivamente. Linhares atende 65% da população com sistema de coleta, 
tratando apenas 16% dos esgotos coletados. 

As situações que merecem maior atenção em termos sanitários ocorrem em Conceição da 
Barra, Itaúnas, Guriri e Pontal do Ipiranga, que não são servidos por sistema de coleta de 
esgoto e os sistemas de disposição individual dos esgotos não se mostram adequados às 
condições locais. Em Conceição da Barra, alguns bairros apresentam problemas sanitários 
preocupantes, como lançamentos clandestinos de esgotos na rede de águas pluviais na área 
central da cidade e lançamentos “in natura” de esgotos no rio São Mateus nos Bairros Santo 
Amaro, São José e Marcílio Dias I e II. Esses bairros foram implantados sobre a região de 
mangue, inadequada ao uso de sistemas de fossa e sumidouro. Em Itaúnas, a situação 
sanitária torna-se crítica com o acréscimo de efluentes gerados, durante o período de alta 
temporada. 

O sistema de esgotos de Linhares também merece atenção devido à fragilidade ambiental 
dos corpos d’água, principalmente, as Lagoas do Aviso, do Meio e do Testa, que recebem 
parte considerável da área de drenagem urbana. Embora essa parcela da área urbana seja 
dotada de sistema coletor de esgoto, há casas situadas em regiões baixas e irregulares, que 
não são atendidas com rede coletora, além das eventuais ligações clandestinas de esgotos 
nas redes de águas pluviais. O município não dispõe de um estudo que avalie, de forma 
qualitativa e quantitativa, os recursos hídricos superficiais e subterrâneos que permita orientar 
a definição da solução de esgotamento sanitário e identificar as restrições que devem ser 
adotadas para a bacia de drenagem das lagoas urbanas. O projeto do sistema de esgotos 
de Linhares atende a cerca de 70% da localidade e prevê o lançamento dos efluentes no Rio 
Doce, após tratamento secundário. 

Em Regência e Povoação utilizam-se sistemas de fossas e sumidouros, porém em Regência o 
sistema de esgotos está em execução, com recursos próprios da Prefeitura. 

Os programas e projetos em andamento, relativos ao esgotamento sanitário nos municípios do 
Pólo Capixaba do Verde e das Águas estão relacionados a seguir: 

• Implantação de interceptores ao longo dos cursos d’água em Colatina, com recursos 
da Prefeitura e da SANEAR; 

• Implantação de ETE tipo UASB em Colatina, com custo estimado em R$ 13.000.000.00, 
sem previsão de recursos; 

• Implantação do sistema de esgotos, incluindo redes, 11 estações elevatórias e 2 ETEs. 
Custo estimado em R$ 16.000.000,00 em Conceição da Barra. Recurso financeiro 
solicitado à FUNASA; 

• Implantação do sistema de coleta e tratamento em Itaúnas, com custo estimado em 
R$ 1.300.000,00 e recurso financeiro solicitado à FUNASA; 

• Implantação da ETE Linhares para atendimento à parte da localidade. Custo estimado 
R$1.700.000,00 em Linhares. Recurso solicitado à Caixa Econômica Federal; 

• Implantação de ETE para atendimento dos bairros Movelar, Linhares, São José, Planalto 
e Vila Esperança, e rede coletora nos 2 últimos bairros. Recurso solicitado à Prefeitura 
de Linhares; 
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• Implantação da ETE que atenderá os bairros Porto, Cricaré e Cacique em São Mateus. 
Recurso previsto pela Prefeitura; 

• Conclusão da ETE Guriri, cerca de 15% da obra. Recurso Prefeitura e FUNASA. 

Com base nas informações anteriores, consideram-se prioritárias as seguintes ações relativas 
aos sistemas de esgotamento sanitário: 

• Complementação dos sistemas de esgotos para as localidades de Colatina, Pancas, 
Itaúnas e Povoação, priorizando os municípios litorâneos; 

• Elaboração de projeto e implantação do sistema de esgotamento sanitário de 
Conceição da Barra e São Mateus; 

• Conclusão do sistema de esgotos de Guriri e Pontal do Ipiranga; 

• Elaboração de plano diretor de recursos hídricos de Linhares, dada a fragilidade 
ambiental dos corpos d’água da região e a proximidade da área urbana; 

• Estudo e implantação da solução sanitária adequada nas áreas urbanas de Linhares 
que pertencem à bacia das Lagoas do Aviso, do Meio e do Testa; 

• Incorporar em lei a obrigatoriedade de efetuar a ligação de esgoto na rede pública e 
promover uma equipe de fiscalização e monitoramento do sistema de esgoto no 
município de Linhares. 

Tabela 08: Características dos Sistemas de Esgotamento Sanitário dos Municípios da Área de 
Planejamento 

MUNICÍPIO 
RESPONSÁVEL 
PELO SERVIÇO 

ÍNDICE DE 
COLETA DE 

ESGOTOS (%) 

ÍNDICE DE 
TRATAMENTO DE 
ESGOTOS (%) 

N° DE 
LIGAÇÕES 

N° DE 
ECONOMIAS 

CORPO RECEPTOR 

Colatina SANEAR 85 6 ND 28.553 
Rios Doce e Santa 
Maria e Córrego 

São Silvano 

Conceição 
da Barra 

0 0 0 0 

Itaúnas 

Prefeitura 

0 0 0 0 

- 

Linhares SAAE 65 16 14.130 19.605 
Rios Doce e 

Pequeno e Lagoa 
do Teste 

Pontal do 
Ipiranga 

SAAE 0 0 0 0 - 

Pancas CESAN 97 0 ND ND Rio Panquinhas 

Rio Bananal SAAE 85 85 ND ND Rio Bananal 

São Mateus SAAE 80 15 ND ND 
Córrego da Bica 
e Rio São Mateus 

Guriri SAAE 0 0 0 0 - 

Obs: As localidades de Conceição da Barra, Itaúnas, Guriri e Pontal do Ipiranga não possuem rede  de esgotos. 

Concessionárias de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário 

Os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário dos municípios da Área 
de Planejamento são, em sua maioria, administrados por serviços autônomos municipais. As 
exceções são os sistemas de abastecimento de água de Conceição da Barra e de Pancas, 
que são administrados pela CESAN, e os sistemas de esgotamento sanitário dessas mesmas 
localidades, que são administrados pelas respectivas prefeituras. 
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No que concerne os principais indicadores de qualidade dos serviços de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário, destacam-se os elevados índices de perdas de água 
observados nos municípios e os baixos consumos médios mensais por ligação. Os índices de 
perda de água de Conceição da Barra e Guriri mostraram-se bastante elevados. Para as 
demais localidades, embora esses índices ainda sejam altos, são valores acima da média dos 
sistemas de água das cidades brasileiras. Em relação ao custo da tarifa, todos apresentam 
valores entre R$ 0,88 e R$ 1,14, bastante inferior à faixa de valores de referência (US$ 0,60 a 
US$ 1/m3 ou R$ 1,74 a R$ 2,90/m3), prejudicando a capacidade de investimento desses 
serviços. Quanto ao número de empregados por mil ligações, verifica-se que eles apresentam 
valores dentre de uma faixa aceitável, uma vez que a média em 2001 dos serviços analisados 
no SNIS, foi de 4 empregados por 1000 ligações. (tabela III.1 do anexo III) 

Em termos financeiros, apenas a empresa SANEAR apresentou todos os dados financeiros 
solicitados. Como complementação, optou-se por incluir o Indicador de Desempenho 
Financeiro, usualmente disponível no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – 
SNIS. Assim, a Tabela 09 apresenta, além do referido indicador, os valores de receitas, 
despesas e resultados operacionais das instituições em análise. O indicador de desempenho 
financeiro refere-se à relação entre a receita operacional direta e as despesas totais com os 
serviços. Verifica-se que a empresa SANEAR apresentou resultados negativos e também o 
menor desempenho financeiro. Tal fato deve-se, provavelmente, às elevadas despesas da 
instituição, uma vez que a mesma também é responsável pelo serviço de limpeza urbana. Os 
SAAEs de Linhares e de São Mateus encontram-se em situação financeira similar, com um 
desempenho financeiro razoável em se tratando de serviços municipais de água e esgotos. A 
CESAN, embora tenha apresentado um índice de desempenho financeiro menor, ainda 
apresenta um resultado operacional positivo, bem acima da média das companhias 
estaduais de saneamento, conforme dados do SNIS. 

Tabela 09: Indicadores Financeiros das Concessionárias dos Sistemas de Abastecimento de Água e de 
Esgotamento Sanitário 

MUNICÍPIO 
RECEITAS 

OPERACIONAIS 
(R$1000,00) 

DESPESAS 
OPERACIONAIS 
(R$1000,00) 

RESULTADOS 
OPERACIONAIS 
(R$1000,00) 

INDICADOR DE 
DESEMPENHO 

FINANCEIRO (%)2 

SANEAR – Colatina1 8.527,91 8.750,15 (222,24) 90,9 

SAAE – Linhares 3.853,98 2.806,02 1.047,96 121,4 

SAAE – Rio Bananal ND ND ND ND 

SAAE – São Mateus 3.456,39 2.808,03 648,36 115,4 

CESAN* (Conceição da 
Barra e Pancas) 

172.738,80 113.426,55 59.312,25 100,7 

Fonte: Relatório SNIS – 2001; SANEAR. 1 - Informações adicionais relativas à SANEAR/Colatina em 2002 (R$1.000,00): Result. não-operacionais=R$1,11; Result. 
antes do I.R.=R$224,36; Origens dos recursos=R$608,21; Aplicação dos recursos=R$727,00; Capital circulante=(R$118,79). 2 – Indicador dado por: Receita 
Operacional Direta/ Despesas Totais com os Serviços. 

Os resultados financeiros observados refletem a realidade da grande maioria dos serviços 
municipais de água e esgotos no país. Praticamente não existe capacidade de investimento, 
seja para melhoria ou modernização dos sistemas, seja para melhoria institucional. Os escassos 
recursos próprios disponíveis são utilizados, prioritariamente, para pequenas ampliações dos 
sistemas, ficando os investimentos de maior porte dependendo de recursos do estado ou do 
governo federal. Quadro semelhante ocorre com as companhias estaduais. Mesmo aquelas 
que possuem maior estabilidade financeira, ainda não dispõem dos recursos necessários para 
investimento, mas possuem alguma capacidade para endividamento. De um modo geral, a 
implantação de novos sistemas dependem de recursos do governo ou de órgãos de 
financiamento externos. 

No que se refere à forma de gestão das concessionárias dos serviços de saneamento, os 
serviços municipais, de um modo geral, encontram-se no mesmo estágio. Esses serviços não 
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adotam um planejamento estratégico ou outro instrumento de apoio à gestão. O que se 
observa são ações voltadas ao desenvolvimento institucional, fundamentadas em programas 
de gestão de qualidade. 

Por sua vez, a CESAN está implementando o planejamento estratégico e tem incentivado a 
gestão de qualidade nas diversas áreas da Companhia. Recentemente duas gerências do 
interior foram premiadas pelo Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento - PNQS, 
promovido pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES. 

No aspecto institucional dos serviços de saneamento, o que pode se observar é que elas têm 
sido capazes de operar adequadamente os sistemas de água e esgotos existentes e 
administrar os investimentos de outras fontes feitos na área de atuação. Porém, verifica-se que 
é necessário promover melhoria na gestão, inclusive com possível adequação das tarifas 
como forma de aumentar a capacidade de investimento e de operação dessas instituições. 

Conclusão 

A região do Pólo Capixaba do Verde e das Águas possui um bom índice de atendimento com 
sistema de abastecimento de água, da ordem de 97,5% da população urbana. De um modo 
geral, os sistemas de abastecimento analisados possuem flexibilidade suficiente para atender 
às variações sazonais de consumo de água. Entretanto, dentre os municípios estudados, 
destacam-se as localidades de Guriri e Pontal do Ipiranga. Os sistemas de água dessas 
localidades encontram-se limitados para atender à demanda da população atual e às 
demandas de água geradas pelo turismo, tanto pelo aspecto quantitativo, quanto 
qualitativo, devido aos mananciais estarem apresentando problemas com o aumento da 
salinidade e a presença de cor. 

Em termos de esgotamento sanitário, as duas localidades anteriores também se mostram 
críticas, em decorrência do elevado nível do lençol freático observado na região litorânea. 
Situação semelhante também é observada em Conceição da Barra e Itaúnas. No entanto, 
em Guriri e Pontal, os sistemas de esgotos estão em fase de conclusão, e os sistemas de 
esgotos das outras duas localidades aguardam recursos da FUNASA. As demais localidades 
do Pólo possuem índices de atendimento com sistema de coleta de esgoto elevados, em 
média 82,4%. Porém, em termos de tratamento o percentual ainda é baixo, exceto em Rio 
Bananal que trata 85% dos esgotos coletados. 

Ainda em relação ao esgotamento sanitário, ressalta-se a necessidade de se avaliar a 
capacidade de suporte dos recursos hídricos da área urbana de Linhares para receberem 
carga orgânica e nutrientes, uma vez que se trata de ambiente lacustre e que eles vêm sendo 
utilizados como receptores de efluentes tratados, a nível secundário. 

No aspecto financeiro, em geral, as concessionárias de saneamento apresentam uma 
situação estável e melhor que a maioria das instituições do setor no Brasil. No entanto, tal 
condição é apenas indicativa da capacidade de se auto-sustentarem financeiramente, 
porém ainda é insuficiente para possibilitar investimentos significativos nos sistemas por elas 
administrados. O SAAE de Colatina apresentou o pior desempenho financeiro, provavelmente, 
em virtude das despesas decorrentes dos serviços de limpeza urbana. 

O modelo de gestão das concessionárias reflete os escassos recursos financeiros que elas 
dispõem para aplicar na área de melhoria institucional. Porém algumas iniciativas 
relacionadas à implantação de programas de qualidade vêm sendo implementadas nos 
serviços municipais. Dentre as empresas, destaca-se a CESAN além de incentivar a 
implantação de programas de qualidade, também adota outras ferramentas de apoio à 
gestão, como o planejamento estratégico. 
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2.3.2 Saneamento Básico – Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos 

Os serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares mostraram-se adequados. De um modo 
geral, a coleta tem sido feita diariamente nas sedes dos municípios e nos bairros mais 
afastados e distritos a coleta é feita em dias alternados. Em Guriri, a coleta é intensificada nos 
períodos de maior movimentação turística. Nas demais localidades litorâneas, não há 
limitação para absorver uma maior volume de resíduos coletados quando do aumento do 
fluxo turístico. 

O município que apresenta melhor situação em termos de disposição final é Colatina, que 
possui um aterro sanitário, devidamente licenciado e com capacidade para atendimento por 
mais dois anos. Em Linhares, o lixão foi desativado por motivos ambientais e os resíduos sólidos 
têm sido encaminhados para o aterro controlado de Vitória. Nos demais municípios, a 
disposição final dos resíduos sólidos tem sido feita em lixões, com cobertura periódica dos 
resíduos. 

No município de Conceição da Barra, a área onde é feita a disposição final é de propriedade 
da Aracruz Celulose e já está aprovada pelo IEMA. Há previsão de transformá-la em aterro 
sanitário. O município de Rio Bananal possui uma área proposta para implantação de um 
aterro sanitário que está em análise pelo IEMA.  

Em São Mateus, o atual local de disposição dos resíduos sólidos é ambientalmente 
inadequado, devido à natureza arenosa do solo local e à proximidade com cursos d’água. Já 
existe uma nova área para implantação do Aterro Sanitário de 8,4 ha, com capacidade de 
atendimento de 10 anos. A obra, que se encontra em fase de licenciamento, está estimada 
em R$ 500.000,00, com recursos financeiros previstos no PPA. 

No que se refere aos resíduos hospitalares, somente Colatina possui incinerador para 
tratamento adequado desses resíduos e vem recebendo os resíduos hospitalares dos 
municípios de Pancas e Rio Bananal. Em São Mateus e Conceição da Barra, os resíduos 
hospitalares vêm sendo dispostos juntamente com os resíduos domiciliares, em local separado 
na própria área de disposição final. 

Verifica-se ainda que os valores totais praticados para a coleta, transporte e disposição final 
dos resíduos sólidos possuem a mesma ordem de grandeza. A contribuição per capita é 
relativamente pequena, porém compatível com o porte das localidades. (tabela III.2 do 
anexo III) 

No aspecto financeiro, somente os municípios de Colatina, Linhares e São Mateus adotam a 
cobrança específica da taxa de limpeza. Entretanto, o faturamento mensal normalmente não 
é suficiente para cobrir os custos dos serviços.  

No nível local, de um modo geral, o serviço de limpeza urbana está vinculado a uma 
Secretaria de Serviços Urbanos, sendo que a responsabilidade pela questão ambiental da 
disposição final dos resíduos é da Secretaria de Meio Ambiente. A responsabilidade pela 
fiscalização ambiental desses serviços é do IEMA, que tem se mostrado atuante, considerando 
a interdição feita no lixão de Linhares. Entretanto, a exemplo de todas as Secretarias Estaduais 
de Meio Ambiente, ressalta-se a dificuldade desse órgão para exercer uma fiscalização 
ambiental rigorosa e para atender, com agilidade, às solicitações e aprovações das 
propostas municipais. 

O arranjo institucional adotado não se mostra como aspecto crítico, tendo possibilitado um 
bom nível de prestação desses serviços em termos de coleta e um bom nível de 
conscientização dos responsáveis municipais para a necessidade de dispor os resíduos sólidos 
em locais ambientalmente adequados. Todos os municípios avaliados, embora em diferentes 
estágios, estão mobilizando esforços para a implantação de aterros sanitários, porém os 
resultados têm sido limitados por questões de ordem financeira ou ambiental. 
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No que se refere à capacidade técnica, verifica-se que os responsáveis municipais possuem 
conhecimento das práticas adequadas de coleta e disposição os resíduos sólidos, porém sem 
um sistema de controle efetivo da qualidade dos serviços. Não há normas específicas para 
execução dos serviços de coleta e de disposição final. Dessa forma, observa-se que a gestão 
dos serviços pode ser otimizada com a melhoria institucional do IEMA, que passaria a dar 
maior suporte técnico aos municípios, além de propiciar adequada estrutura de fiscalização.  

A seguir, estão relacionados alguns programas e projetos implantados e propostos pelos 
municípios, na área de resíduos sólidos. 

• Patrulha ambiental - em Itaúnas e Conceição da Barra são distribuídos panfletos 
educativos e sacolinhas para recolhimento de lixo em praias, com participação dos 
ambulantes; 

• Projeto para adequação do atual lixão de Conceição da Barra em aterro sanitário. A 
área já está aprovada pelo IEMA; 

• Implementação da 2ª fase do Aterro Sanitário de Colatina com recursos previstos da 
própria SANEAR. A 1ª etapa do Aterro atualmente em operação tem previsão de 1,5 a 
2 anos de vida útil; 

• Projeto Gari Comunitário – Em execução pelo município de Colatina. Busca a 
contratação de pessoas desempregadas nas próprias comunidades para executar os 
serviços de limpeza urbana6; 

• Convênio entre a Associação dos Municípios do Norte do Espírito Santo - SISNORTE, CST 
e Escola Master para instalação de Incinerador para resíduos hospitalares em São 
Mateus, com previsão de instalação em 2004. 

• Área para construção do Aterro Sanitário em São Mateus já definida e com posse, 
aguardando aprovação do IEMA; 

• Projeto Recicla Linhares - recentemente implementado em 5 bairros do município, que 
correspondem à cerca de 35% da população. Promove a coleta seletiva e o 
treinamento e fornecimento de equipamentos a ex-catadores de lixo, contando com 
40 pessoas. 

• Implantação de aterros sanitários em Regência e em Povoação com custos estimados 
em R$ 500,00 mil e R$ 700,00 mil, respectivamente, sendo que o de primeiro já se 
encontra em execução com recursos do Governo Federal e Prefeitura Municipal. 

Conclusão 

Em termos de resíduos sólidos, os municípios se apresentam bem servidos de serviço de coleta, 
inclusive com possibilidade de ampliação, quando do aumento do fluxo turístico. Quanto ao 
tratamento dos resíduos domiciliares, de um modo geral, as localidades ainda não possuem 
uma destinação adequada, com exceção de Colatina de já dispõe de aterro sanitário, 
inclusive com incinerador de resíduos hospitalares. No entanto, ressalta-se que todos os 
municípios estão buscando-se se adequar às exigências ambientais, impulsionadas pela 
atuação da SEAMA. Como exemplo, cita-se Linhares que interditou o antigo lixão e está 
encaminhando seus resíduos sólidos ao aterro de Vitória. 

Os indicadores técnicos obtidos mostraram-se compatíveis com os valores usualmente 
encontrados na literatura. Em relação ao custo dos serviços, verificou-se que o valor total dos 
serviços de coleta e disposição final se encontra na mesma ordem de grandeza dentre os 
municípios analisados. No aspecto financeiro, verificou-se que apenas em Colatina, Linhares e 

                                                      

6 Segundo informações obtidas junto à Prefeitura de Colatina, parte do que é recolhido através do imposto de limpeza pública é repassado às Associações 
de bairro que contratam e pagam garis para realizarem o trabalho de limpeza urbana. 
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São Mateus cobram pelo serviço de limpeza urbana. Entretanto, mesmo nessas localidades os 
recursos advindos dessas taxas não são suficientes para cobrirem as despesas operacionais. 

2.3.3 Transportes 

Rodovias 

A malha rodoviária do Estado do Espírito Santo possui cerca de 30.000Km de extensão e 
permite o acesso a todas sedes municipais por, no mínimo, uma via asfaltada.  

As principais rodovias federais da região Norte do Estado são a BR 101, a BR 381 e a BR 259. 
Dentre as rodovias estaduais existentes, destacam-se as seguintes: ES 137, ES 130, ES 080, 
ES 421, ES 423 e ES 010. Tais rodovias promovem a interligação entre os principais municípios da 
região Norte e desses com os Estados de Minas Gerais e Bahia. Entretanto, a atual infra-
estrutura rodoviária ainda é deficitária, principalmente, no acesso a algumas localidades 
litorâneas e na interligação no sentido Leste-Oeste entre os municípios do Estado. (tabela III.3 
do anexo III) 

Com o objetivo de subsidiar a análise da infra-estrutura rodoviária, foram identificados a partir 
dos estudos anteriores os principais fluxos rodoviários gerados associados aos seis municípios 
da Área de Planejamento e ao tipo de mercado de origem. São eles: 

• Mercado internacional:  

• Vitória – Pancas; 

• Vitória - Conceição da Barra; 

• Mercado nacional: 

• MG/DF/SP – Colatina – Linhares – Conceição da Barra; 

• Vitória (MG/DF/SP/RJ/SC) – Linhares – Colatina; 

• Vitória (MG/DF/SP/RJ/SC) – Conceição da Barra; 

• Mercado regional: 

• MG/DF/SP – Colatina; 

• MG/DF/SP – Pancas; 

• Vitória – Colatina – Pancas; 

• Vitória – Linhares – São Mateus – Conceição da Barra; 

• MG – Conceição da Barra. 

No anexo II deste documento, são apresentadas algumas considerações relativas às 
condições atuais das rodovias e aos serviços mais relevantes necessários para melhor 
atendimento às demandas rodoviárias atuais e futuras.  

Aeroportos 

A infra-estrutura aeroportuária disponível no Espírito Santo é composta pelo Aeroporto de 
Vitória e por mais oito aeródromos localizados nas cidades de Baixo Guandu, Cachoeiro de 
Itapemirim, Colatina, Ecoporanga, Guarapari, Linhares, Nova Venécia e São Mateus. Dentre 
esses, desde 1998, apenas o Aeroporto de Vitória tem apresentado vôos regulares, ficando os 
demais aeródromos restritos a vôos não regulares resultantes de atividades econômicas de 
qualquer natureza, inclusive turística. 

No anexo III são descritas as principais características do sistema de transporte aeroportuário 
da Região Norte do Espírito Santo, bem como de Vitória. 
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Aeródromos dos municípios que integram o Pólo Capixaba do Verde e das Águas 

Dentre os aeródromos estudados no PAEES - Plano Aeroviário do Estado do Espírito Santo, três 
estão situados em municípios que compõem o Pólo Capixaba do Verde e das Águas. São 
eles: Colatina, Linhares e São Mateus. As características gerais e principais físicas desses 
aeródromos estão apresentadas na Tabela 10. 

Tabela 10: Principais Características dos Aeródromos Existentes nos Municípios 

LOCALIDADE 
PROPRIEDADE/ 

ADMINISTRAÇÃO 

DIMENSÃO PISTA 
DE POUSO E 
DECOLAGEM 

ÁREA 
PATRIMONIAL 

(ha) 

ALTITUDE  
(m) 

TIPO DE 
OCUPAÇÃO 
NO ENTORNO 

DISTÂNCIA À ÁREA 
URBANA 

Colatina 
Prefeitura/ 
Prefeitura 

1300 x 30 
(Asfalto) 

68,38 150 Área rural 
5 Km (Via não 
pavimentada) 

Linhares 
Prefeitura/ 
Prefeitura 

1350 x 30 
(Asfalto) 

52,88 40 
Área rural e 
industrial 

2,5 Km (Via 
pavimentada) 

São Mateus * 
Min.Aeronáutica/ 

Pref. e Petrobrás 

1350 x 30 
(Asfalto) 

67,25 30 
Loteamentos e 
rodovias 

3,0 km (Via 
pavimentada) 

Fonte: PAEES – Plano Aeroportuário do Estado do Espírito Santo. *O aeródromo de São Mateus possui um heliponto (27x27)m, terminal de passageiros com 
95,04m2 e estacionamento de veículos com 300 m2. 

Atualmente as atividades aeroportuárias nesses aeroportos são bastante limitadas. O 
aeroporto de São Mateus apresenta vôos regulares em alguns períodos do ano, para 
atendimento à demanda da Petrobrás. O aeroporto de Linhares está interditado devido a 
conflitos com a legislação ambiental. 

Segundo o PAEES o Estado não tem apresentado grande atividade no transporte 
aeroportuário devido às suas características socioeconômicas, de padrão bastante 
concentrador, da curta distância entre os seus municípios e da proximidade entre a Capital e 
os grandes pólos econômicos do Sudeste, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. 

Em que pesem esses aspectos, o referido Plano, após estudo fundamentado no potencial 
socioeconômico dos municípios, na análise histórica do transporte aéreo nos municípios, na 
área de influência dos municípios e nos planos e programas governamentais, identificou a 
demanda por esse serviço no Estado e a infra-estrutura aeroportuária necessária para atendê-
la. Tais fatores permitiram a definição de um Plano de Desenvolvimento do Sistema Estadual 
de Aeroportos, cujo horizonte de planejamento alcança o ano de 2020. 

Portos 

O Espírito Santo possui o maior complexo portuário da América Latina constituído por seis 
portos por onde circulam, aproximadamente, 25% das mercadorias que entram e saem do 
Brasil e 12% da receita cambial nacional. Para alcançar este estágio, o Estado conta com um 
bom sistema de transporte intermodal, dada a integração entre os sistemas portuário, 
rodoviário e ferroviário. 

Os seguintes portos compõem o complexo portuário do Espírito Santo: Ponta do Ubu, 
Regência, Barra do Riacho, Praia Mole, Tubarão e Vitória. Os portos de Tubarão, Praia Mole, 
Ubu e Barra do Riacho movimentam, exclusivamente, cargas à granel e são operados, 
respectivamente, pela CVRD, CST, Samarco e Portocel. O Porto de Regência é utilizado 
apenas para movimentação de petróleo, sendo operado pela Petrobrás. Encontra-se em fase 
de estudos pela Petrobrás, a implantação de um porto em Barra Seca com o objetivo de 
escoamento de petróleo. 

No anexo III são complementadas informações sobre o sistema portuário da região. 
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Ferrovias 

Um projeto que merece destaque em termos de logística é o Terminal Ferroviário de Cargas 
de Colatina. A Prefeitura Municipal, juntamente com a CVRD e a Centro-Norte Armazéns 
Gerais Ltda., assinaram um protocolo de intenções para implantação do Terminal, o qual já 
está projetado para movimentar até 640 toneladas por ano de cargas, principalmente, 
granito, café, produtos agrícolas e contêineres.  

O projeto contempla a integração entre os modais ferroviário e rodoviário com a construção 
de rodovias que irão possibilitar melhor movimentação das cargas oriundas no Norte e 
Noroeste para a Região Central e Litorânea do Estado. Há dois sub-projetos: a Rota Noroeste e 
a Rota Central. O primeiro tem por objetivo melhorar a integração rodoviária entre os 
municípios da Região Noroeste como Ecoporanga, Água Doce do Norte, Mantenópolis, Alto 
Rio Novo, Pancas, dentre outros, além de alguns municípios mineiros ao município de Baixo 
Guandu, onde será implantado um Terminal Ferroviário, viabilizando o escoamento de 
produtos para o mercado externo e para beneficiamento em Cachoeiro de Itapemirim. O 
projeto Rota Central visa integrar os municípios do Centro-Norte do Estado como Mucurici, 
Ponto Belo, Montanha, Pinheiros, Vila Pavão, Nova Venécia, São Domingos do Norte, dentre 
outros à Colatina, de forma a viabilizar a movimentação de mercadorias, principalmente 
granito e madeira, para a EFVM por meio do Terminal Ferroviário a ser construído. O custo 
deste empreendimento está calculado em R$ 1.425.700,00. 

No anexo III são complementadas informações sobre o sistema ferroviário da região. 

Órgãos de Transportes 

O Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT é o principal órgão executor 
do Ministério dos Transportes. Foi implantado para implementar, em sua área de atuação, a 
política relativa à administração da infra-estrutura do Sistema Federal de Viação, que é 
composto pelas vias navegáveis, ferrovias e rodovias federais, instalações e vias de transbordo 
e intermodais, e instalações portuárias. Assim, compete ao DNIT investir em infra-estrutura de 
transportes terrestre e aquaviário, manter, recuperar e ampliar vias e terminais, gerir e operar 
os modais de transporte, e estabelecer padrões e normas técnicas de projetos e construções. 

No âmbito estadual, a Secretaria de Desenvolvimento de Infra-estrutura e dos Transportes – 
SEDIT, desde dezembro de 2001, é a instituição responsável pelo planejamento, 
gerenciamento, execução e controle das ações do governo estadual na área de infra-
estrutura, transportes, habitação, saneamento, básico, energia, dentre outras. O 
organograma da SEDIT estabelece duas subsecretarias diretamente ligadas ao Secretário de 
Estado: a Gerência de Infra-Estrutura e Habitação e a Gerência para Assuntos Especiais e de 
Transportes. Associadas às subsecretarias estão previstas seis gerências executivas, dentre as 
quais podem ser destacadas aquelas que estão diretamente associadas à área de atuação 
em análise: Gerência de Desenvolvimento de Transportes, Gerência de Políticas Energéticas, 
Gerência de Infra-Estrutura e Habitação.  

Em relação às rodovias estaduais especificamente, estas são administradas no Estado pelo 
Departamento de Estrada de Rodagem do Espírito Santo – DER, que está vinculado à SEDIT. 
Outras instituições estaduais também vinculadas à SEDIT são: Companhia Espírito-Santense de 
Saneamento – CESAN e o Departamento de Edificações e Obras do Espírito Santo – DEO. 

Em termos financeiros, considerando que a SEDIT não possui receita própria por tratar-se um 
órgão da administração direta, não foi possível proceder à análise, de acordo com o termo 
de referência do presente trabalho.  

Quanto ao modelo de gestão adotado pela SEDIT, verifica-se que está em fase de inicial de 
implementação o programa de modernização com a introdução do Planejamento 
Estratégico no ano de 2003. Entretanto, na prática, atualmente a Secretaria segue o modelo 
de gestão ainda predominante nas administrações diretas. Para este ano, está prevista a 
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continuidade do programa de modernização, inclusive com recursos financeiros já alocados 
da ordem de R$ 400,00 mil, que serão aplicados na realização de concurso, capacitação de 
servidores e fortalecimento institucional. O governo estadual por meio da Secretaria da 
Administração, dos Recursos Humanos e da Previdência está coordenando juntamente com 
outras Secretarias o PIQ – Programas Iniciativas de Qualidade na Gestão Pública do Estado do 
Espírito Santo, que tem por objetivo promover ações voltadas à qualidade no serviço público. 

No anexo III são complementadas informações sobre os órgãos de transporte da região. 

Conclusão 

De acordo com a análise da infra-estrutura de transporte existente na região do Pólo 
Capixaba do Verde e das Águas, a modalidade de transporte rodoviário é a que demanda 
maior investimento. De um modo geral, a malha rodoviária se encontra em condições de 
regular a boa, entretanto, há muitas complementações e restaurações que podem contribuir 
para aumentar a mobilidade de turistas. Em termos de conservação, as rodovias federais 
encontram-se em melhor estado que as estaduais. Os pontos que merecem destaque são a 
conclusão das obras de contorno de Colatina, na BR 259, e a complementação da 
pavimentação e melhoria da BR 381. Esta última, juntamente com a conclusão da obra da 
BR 342 irá melhorar a ligação do Litoral ao Norte de Minas Gerais. Já as rodovias estaduais do 
interior da Região Norte, como a ES 130, ES 137 e ES 080, que interligam os municípios no 
sentido Norte-Sul, possuem alguns trechos que precisam ser melhorados. No sentido Leste-
Oeste, há poucas rodovias estaduais pavimentadas interligando o litoral ao interior, bem 
como interligando as localidades litorâneas. Nesse sentido, a pavimentação da ES 010 (trecho 
Pontal do Ipiranga – Guriri), da ES 248 (trecho Colatina – Linhares), dentre outros, seria de 
grande importância para melhorar a acessibilidade aos municípios turísticos e integração 
entre os municípios do Pólo. 

Em termos de infra-estrutura aeroportuária, o Aeroporto de Vitória atualmente está com sua 
capacidade limitada. A ampliação proposta pela INFRAERO, prevista para concluir até 2007, 
possibilitará uma dinamização do fluxo turístico no Estado. Os demais aeródromos, 
implantados em São Mateus, Colatina e Linhares, embora não contribuam significativamente 
no aspecto turístico, demonstram a influência sócio-econômica desses municípios na região. 
Há previsão de ampliação desses aeródromos, porém sem recursos assegurados. 

O Complexo Portuário do Espírito Santo destaca-se pela sua capacidade de movimentação 
de cargas e interface com os sistemas rodoviário e ferroviário. No aspecto turístico, a 
atividade do Porto de Vitória ainda é reduzida. Entretanto, no Plano de Desenvolvimento 
Sustentável de Vitória está prevista a construção de uma estação de passageiros e de uma 
estrutura de lazer no Porto para apoiar o turismo oriundo dos cruzeiros marítimos. 

A modalidade de transporte ferroviário, similarmente à portuária, também se destaca pela 
capacidade de transporte de cargas. As ferrovias EFVM e FCA são importantes meios de 
interligação à Região Centro-Oeste e aos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, 
possibilitando o escoamento da produção dessas regiões, principalmente, grãos, produtos 
siderúrgicos, calcário, minério de ferro, madeira, dentre outros. Em termos turísticos, apenas a 
EFVM faz transporte de passageiros. O trajeto entre Belo Horizonte e Vitória, passando por 
Colatina, possui capacidade para até 1.700 passageiros por dia e diversos atrativos turísticos. 

2.3.4 Energia 

A distribuição da energia elétrica no Estado do Espírito Santo é feita pelas concessionárias 
ESCELSA – Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. e ELFSM – Empresa Luz e Força Santa Maria. 
Dentre os seis municípios da Área de Planejamento, apenas Colatina e Pancas são atendidos 
pela ELFSM, sendo os demais atendidos pela ESCELSA. 
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Em termos de consumo de energia, é importante ressaltar que o Espírito Santo possui o maior 
consumo per capita do Brasil, devido à elevada demanda industrial e baixa densidade 
demográfica no Estado. Segundo dados obtidos junto à pela ESCELSA, o consumo industrial 
representa 51,69% da energia distribuída, enquanto a residencial representa apenas 17,81%. 
Em termos de receita, os percentuais gerados pelos usuários industriais e pelos usuários 
residenciais contribuem, respectivamente, com 37,70% e 30,92%. 

No anexo III são complementadas informações sobre o setor de energia da região. 

Dados Institucionais e Financeiros das Concessionárias de Energia 

No tocante ao aspecto institucional, a ESCELSA é uma empresa de capital aberto, privatizada 
em julho de 1995, tendo como majoritárias a IVEN S.A. e GTD Participações S.A. A partir de 
julho de 2002, o grupo EDP - Eletricidade de Portugal, como maior acionista da IVEN S.A., 
passou a exercer a gestão da empresa. Em relação à ELFSM, trata-se de uma sociedade de 
capital fechado na condição de concessionária do serviço público de energia elétrica. 

Conclusão 

As empresas responsáveis pela distribuição de energia no Estado, a ESCELSA e a EFLSM, 
apresentam capacidade de atendimento compatível com a demanda atual, sem limitações 
em relação a possíveis aumentos da demanda. Destaca-se o elevado consumo de energia 
pelo setor industrial, que representa cerca 50% da energia consumida no Estado. A geração 
de energia no próprio Estado é de aproximadamente 15% da energia distribuída. Visando 
ampliar a capacidade de geração própria, estão previstos diversos investimentos, 
especialmente com a implantação de PCHs – Pequenas Centrais Hidrelétricas e de 
Termelétricas. Assim como investimentos na melhoria de distribuição de energia. 

Em termos financeiros, o desempenho da ESCELSA foi negativo no ano de 2002, em virtude da 
variação cambial sobre as dívidas e títulos indexados ao dólar, destacando-se, no entanto, 
que foi um ano atípico. O desempenho financeiro da ELFSM, por sua vez, foi positivo, porém 
menos expressivo em termos quantitativos, comparativamente à ESCELSA. 

2.3.5 Drenagem e Urbanização de Orlas 

As localidades do interior, de um modo geral, apresentam características topográficas que 
favorecem os sistemas de drenagem urbana, possuindo apenas alguns problemas localizados. 
Dentre essas localidades, apenas Pancas apresenta problemas mais sérios em termos de 
drenagem urbana. A região baixa da cidade, próxima ao Rio Panquinhas, sofre freqüentes 
inundações. Situação similar ocorre em Colatina nas regiões que margeiam o Rio Doce e nas 
áreas de mangue de Conceição da Barra que foram ocupadas indevidamente. 

As situações mais graves em relação à drenagem urbana ocorrem em Guriri e Pontal do 
Ipiranga. Em Guriri, o escoamento superficial é feito para o Rio Mariricu, que no período 
chuvoso eleva o nível de suas águas impedindo a drenagem da área urbana. Atualmente a 
drenagem pluvial é feita apenas na Av. Oceano Atlântico por meio de bueiros que 
encaminham as águas coletadas para sumidouros. A solução definitiva envolve a 
implantação de um sistema de drenagem composto por rede de coleta, estação elevatória e 
recalque das águas pluviais para outra bacia. A Prefeitura já adquiriu o lote onde ficará 
instalada a elevatória, no entanto não há previsão de recursos para implantação da obra. 

Situação semelhante à de Guriri é observada em Pontal do Ipiranga, onde também há 
ocorrência de enchentes pela dificuldade de escoamento natural. Ainda não há um projeto 
para o sistema de drenagem, porém a solução deverá ser similar à proposta para Guriri. Em 
Regência e Povoação, distritos litorâneos de Linhares, eventualmente enfrentam enchentes 
devido às cheias do Rio Doce. 
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No que se refere à orla marítima merece destaque o processo de erosão da orla de 
Conceição da Barra junto à foz do Rio São Mateus. A obra de contenção já foi parcialmente 
executada com recursos provenientes do convênio firmado entre a Prefeitura, a Aracruz 
Celulose, a Petrobrás e o Governo Federal. As demais localidades litorâneas se encontram em 
diferentes estágios de urbanização. A orla de Guriri já está parcialmente urbanizada, 
enquanto que em Pontal do Ipiranga a orla se mantém em seu estado natural.  

Em Linhares, o principal atrativo turístico, a Lagoa Juparanã apresenta grande parte da 
vegetação natural preservada, com apenas a abertura de vias de acesso e a implantação 
de pontos de lazer com pouca urbanização. O Código Ambiental do município tem 
restringido a ocupação urbana na bacia da Lagoa Juparanã, possibilitando a preservação 
da qualidade de suas águas. 

As ações propostas e em andamento relativas à urbanização da orla e drenagem urbana dos 
municípios estão relacionadas a seguir.  

• Projeto de contenção da orla da Bugia e de desassoreamento e fixação da foz do rio 
São Mateus - Em andamento, mas sem recursos assegurados para conclusão da obra, 
que são da ordem de R$ 4.500.000,00; 

• Projeto de urbanização das áreas verdes e da orla de Pontal do Ipiranga e Guriri e 
conservação da restinga - Em fase de elaboração pela UFES, por meio do convênio 
firmado entre Linhares e São Mateus, a um custo de R$ 25.000,00; 

• Urbanização da orla de Pontal do Ipiranga, incluindo recuperação paisagística e 
ambiental, elementos urbanos, construção dos quiosques e acessos. O custo está 
orçado em R$ 542.236,77; 

• Projeto de urbanização de Barra Seca para definição de um novo perímetro urbano e 
ordenamento territorial - Em execução pela UFES; 

• Projeto de um calçadão na orla de Guriri, já aprovado pela comunidade; 

• Obra de contenção de cheias do Rio Bananal com muros gabiões - encontra-se 
parcialmente implantada, tendo sido investidos recursos do governo federal de 
aproximadamente R$ 1.500.000,00. Há previsão de complementação, mas sem 
definição de recursos financeiros; 

• Implantação do sistema de drenagem em São Mateus na área central próxima ao 
mercado e no bairro Boa Vista próximo à BR 101. O custo estimado dessas obras é de 
R$ 1.800.000,00 e R$ 700.000,00, respectivamente, sendo que a primeira obra está 
prevista no PPA; 

• Recuperação e urbanização da orla da Lagoa do Meio em Linhares, com um custo 
estimado em R$ 8.000.000,00. Aguardando recursos próprios da Prefeitura e do 
Governo Federal. 

Complementarmente às ações já previstas, sugere-se que sejam considerados também os 
seguintes empreendimentos: 

• Desenvolvimento e implantação de projeto de macro-drenagem em Pancas; 

• Implantação de sistema de drenagem e contenção de cheias na região de mangue 
com ocupação urbana em Conceição da Barra; 

• Desenvolvimento dos projetos e implantação dos sistemas de drenagem pluvial de 
Guriri e de Pontal do Ipiranga. 

Conclusão 

De um modo geral, a região do Pólo Capixaba do Verde e das Águas possui boa 
capacidade de drenagem, apresentando alguns problemas localizados. Dentre as sedes 
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municipais analisadas, Pancas, Conceição da Barra e Colatina apresentam algumas regiões 
ocupadas indevidamente, sujeitas a inundações. As localidades mais críticas nesse aspecto 
são Guriri e Pontal do Ipiranga, que sofrem inundações em grande parte da área urbana, 
quando da ocorrência de fortes chuvas. 

Em relação à urbanização da orla, muitas ações já estão em andamento, destacando-se a 
recuperação da orla da Bugia em Conceição da Barra, projetos de urbanização da orla de 
Guriri, Pontal do Ipiranga, Barra Seca, que estão em elaboração. No entanto, a continuidade 
das obras e a implementação dos projetos propostos não possuem recursos financeiros 
assegurados. 

2.4 ASPECTOS SÓCIO-AMBIENTAIS 

Este item aborda a situação ambiental da Área de Planejamento do Pólo Capixaba do Verde 
e das Águas, incluindo informações sobre ecossistemas principais, áreas protegidas e 
unidades de conservação, zoneamento ambiental, capacidade de suporte dos recursos 
naturais, além da existência de áreas degradadas e suscetíveis a processos de ocupação e 
deterioração. 

2.4.1 Ecossistemas Principais Existentes e Representativos para o Turismo 

A Região Norte é a área mais preservada em termos de ocupação e desenvolvimento 
turístico do Estado do Espírito Santo. São encontrados ainda locais pouco explorados com a 
presença de dunas, praias primitivas, áreas de preservação ambiental com representativos 
ecossistemas ainda intactos e sítios históricos e arqueológicos. 

Praias 

No que se refere ao litoral, a Área de Planejamento é conhecida como o Portal do Nordeste, 
apresentando coqueiros, extensas praias de águas mornas, dunas, manguezais e um sol que 
brilha o ano todo. Trata-se, sem dúvidas, de um litoral que se destaca pela diversidade de 
ambientes.  

Nesta parte do litoral capixaba são encontradas praias famosas e muito movimentadas; 
praias conhecidas e freqüentadas pelas atividades de pesca e surfe nelas desenvolvidas; 
praias voltadas a atividades de proteção ambiental, praias que possuem a base do projeto 
TAMAR, por exemplo, mas também praias primitivas, semidesertas e de difícil acesso.  

No anexo III são apresentadas as praias dos municípios litorâneos que integram a Área de 
Planejamento. 

Mata Atlântica 

A Mata Atlântica abriga uma rica biodiversidade, notada na abundância e na equitabilidade 
de suas formações vegetais, sendo responsável por dois terços das espécies de seres vivos 
existentes no planeta (mais de 800 espécies de aves, 180 espécies de anfíbios e 131 de 
mamíferos, inclusive as 4 espécies de mico-leão, exclusivos deste ecossistema). Essa formação 
vegetal faz parte do Domínio Atlântico e integra a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. 

Essa mata, que antes ocupava toda a costa litorânea, está presente em dois trechos 
consideráveis na Região Norte do Espírito Santo, em torno de 40.000 hectares são conservados 
na Reserva Biológica de Sooretama, do IBAMA e, na Reserva Florestal de Linhares, da 
Companhia Vale do Rio Doce. Além destes, de menor porte, a Floresta Nacional de 
Goytacazes em Linhares também se constitui em área conservada. 

A ocupação da região vem acarretando impacto muito forte, em razão da destruição da 
cobertura vegetal nativa, principalmente pelo processo de urbanização; loteamentos; 
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monocultura do eucalipto; exploração vegetal; e atividades de mineração; que além de 
comprometerem os mananciais de águas superficiais, colocam em risco de extinção a fauna 
e a flora litorâneas. 

Restinga 

A palavra restinga, no sentido fitogeográfico, designa as formações que cobrem as planícies 
quaternárias arenosas litorâneas e, no sentido ecológico, indica todo o conjunto de fatores 
bióticos e abióticos que interagem sobre estas planícies, formando um ecossistema com 
características peculiares. 

O ecossistema restinga associado à Mata Atlântica integra a Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica. 

No Estado, o ecossistema restinga é encontrado ao longo de cerca de 370 km de costa, 
interrompida em alguns pontos pelos tabuleiros e pelas formações pré-cambrianas. 

Os principais impactos negativos que vêm afetando as restingas nos municípios costeiros do 
Pólo Capixaba do Verde e das Águas estão intimamente relacionados com a interferência 
humana, por meio do desenvolvimento de atividades relativas à expansão urbana.  

A restinga existente entre Pontal do Ipiranga e Povoação, no município de Linhares, com 
cerca de 2.085 ha apresenta suas fitofisionomias originais modificadas por atividades 
antrópicas, principalmente por desmatamento e retirada de madeira.  

A restinga existente entre o Rio Mariricu, o Oceano Atlântico e as praias de Barra Nova e Guriri 
encontra-se com as suas fitofisionomias originais pouco modificadas por atividades antrópicas.  

Manguezal 

Os manguezais funcionam como criadouro natural de camarões, caranguejos, mariscos, 
ostras, e muitas espécies de peixes, mantendo um ciclo produtivo entre o estuário e o mar. 
Protege também a costa da erosão marinha e retém sedimentos, evitando, assim, o 
assoreamento de áreas circunvizinhas. 

Além dos aspectos biológicos, os manguezais se destacam pela importância social, 
econômica e cultural, constituindo-se em uma das principais fontes de renda para as 
comunidades costeiras, além de integrarem a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, como 
ecossistema associado. 

Consideráveis extensões de manguezais têm desaparecido por desmatamentos, aterros, 
deposição de lixo, moradias sob palafitas, lançamento de esgotos, uso da madeira para 
construção e combustível, uso da casca do mangue vermelho para extração de tanino e 
pesca predatória. Sabe-se que com a destruição dos manguezais intensifica-se o 
assoreamento na costa e reduz, cada vez mais, quantitativa e qualitativamente, os elementos 
faunísticos desse ecossistema frágil. 

Em São Mateus, com a abertura do canal da Barra Nova, em 1866, as águas do mar foram 
penetrando no Rio Mariricu e, mais tarde, na 2a metade do século XX, nos valões abertos para 
drenagem. Isso vem provocando a ampliação geográfica da área dos manguezais. 

Da mesma forma, depois da drenagem da lagoa de Suruaca e abertura dos canais pelo 
DNOS para expansão das fazendas de gado, o manguezal tem avançado para o interior das 
fazendas por causa da salinização das águas. 

Contrastando com a expansão geográfica do mangue, e correspondente vegetação, a cata 
do caranguejo poderá levar esse crustáceo à extinção. Grande número de catadores 
sobrevive da captura do caranguejo pelo alto valor de sua carne na culinária local. 

Em Conceição da Barra, na foz do Rio Itaúnas, destaca-se a área da Guaxindiba ou também 
conhecida como Floresta de Raízes. Essa área de mangue se caracteriza pela presença de 
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raízes aéreas, mesmo acima das marés mais altas, que dão à região uma configuração 
bastante distinta dos demais manguezais do Norte do Espírito Santo. A área sofre com 
desmatamento proporcionados pelos moradores para obtenção de lenha. 

Dunas 

As dunas se constituem em ambientes frágeis quanto ao equilíbrio ecológico, sendo de 
grande importância para a recarga das águas subterrâneas e alimentação de rios, riachos e 
lagoas costeiras. Sua cobertura vegetal é responsável pela estabilização das areias e 
amenização do clima, contribuindo, ainda, para o desenvolvimento de uma fauna típica. 

As Dunas de Itaúnas, no município de Conceição da Barra, com 30m de altura, fazem parte 
do acervo de bens naturais de interesse arqueológico, etnográfico, paisagístico e científico 
do Estado do Espírito Santo. Essas dunas soterram a antiga Vila de Itaúnas. 

Lagoas 

No município de Linhares é encontrado o complexo lacustre da região. São sessenta e quatro 
lagoas de água doce e, entre estas, a Lagoa Juparanã, a mais conhecida e a maior do Brasil 
em volume de água. Contando com suas lagoas, Linhares detém o status de município 
capixaba que armazena o maior volume de água em reservas naturais estratégicas. 

A Lagoa Juparanã é um imenso reservatório natural, com cerca de 38 km de extensão, que 
recebe incessantemente as águas do Rio São José e, periodicamente, águas das cheias do 
Rio Doce. Possui dezenas de praias de águas limpas e areias brancas e áreas onde a natureza 
se encontra em seu melhor estado de conservação. Algumas praias são particulares com 
acesso restrito por terra, sendo alcançáveis apenas pela água, mas existem também diversos 
pontos de visitação pública a partir de Linhares, sendo as mais conhecidas: a Praia do Caju, a 
Praia Floresta, e a Ilha do Imperador. 

Outras lagoas de destaque na região são a Lagoa do Aguiar, conhecida pela pesca 
esportiva do tucunaré e a Lagoa Clara, de águas límpidas, ambas abastecidas pelas águas 
do Rio Doce.  

Formações Rochosas 

O município de Pancas possui algumas das mais belas formações rochosas do Norte do 
Estado do Espírito Santo, sendo a sede de diversos campeonatos de vôo livre internacionais e 
favorecendo o desenvolvimento do turismo de esportes radicais e aventuras, como vôo livre 
em parapente e asa delta além de escaladas e descidas em rappel. 

A Pedra da Agulha e a Pedra do Camelo em Pancas fazem parte dos inúmeros monumentos 
de Patrimônio Paisagístico Natural tombados pelo Conselho de Cultura Estadual.  

Nesta região foi criado, em 2002, o Parque Nacional dos Pontões Capixabas, com área de 
aproximadamente 17.496 ha. O Parque foi criado com o objetivo de proteger amostras 
representativas de Mata Atlântica, um dos biomas mais ricos em biodiversidade do mundo, 
com vários grupos endêmicos (que ocorrem apenas no local) de fauna e flora. Além da 
preservação da Mata Atlântica, o parque permite a conservação de um belíssimo conjunto 
de afloramento rochoso de grande relevância biológica.  

Recursos Hídricos 

A hidrologia trata dos recursos hídricos permanentes ou temporários, tanto superficiais quanto 
subterrâneos, tendo em vista que esses recursos estão se tornando cada vez mais escassos. As 
políticas de uso e ocupações do solo devem estar atentas às características desses recursos 
existentes nos locais de sua aplicação, haja vista que o conceito de desenvolvimento 
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sustentável está diretamente relacionado à preservação e renovação dos mananciais 
hídricas. 

No município de Linhares, a abundância de recursos hídricos é um dos aspectos de 
importância a ser observado. Com suas lagoas, Linhares detém o status de município 
capixaba que armazena o maior volume de água em reservas naturais estratégicas. 

A abundância e diversidade de recursos hídricos na Área de Planejamento oferecem um 
grande potencial de pesquisas não só hidrológicas, como também, de flora e fauna 
aquáticas. No entanto, a maior parte dos municípios desta área lança seus esgotos in natura 
ou com tratamento secundário em seus veios hídricos. 

Neste contexto, merece destaque o município de Rio Bananal que apresenta 85% de seu 
esgotamento sanitário tratado a nível secundário. Índice elevado não só entre os municípios 
da Área de Planejamento, mas também, percentual notável entre os municípios brasileiros. 

Na Área de Planejamento os recursos hídricos superficiais estão concentrados principalmente 
nas bacias dos Rios Doce - Suruaca, Itaúnas e São Mateus. 

Rio Doce 

É a maior bacia hidrográfica e abrange mais de 25% do território do Estado. Nasce na Serra 
do Espinhaço em Minas Gerais e depois de percorrer 380 Km chega ao Espírito Santo onde 
serve de limite até encontrar a Pedra do Sousa, seguindo depois para o Atlântico com um 
declive médio de 0,40 m/Km. Os principais afluentes são pela margem esquerda: Rio Mutum, 
São João Grande, Pancas e os que desembocam nas lagoas, no caso do Rio São José que 
deságua na Lagoa Juparanã. Os mais importantes afluentes do Rio Doce estão localizados 
em sua margem direita: Rios Guandu, Santa Joana, Santa Maria do Rio Doce e Baunilha. 

O Rio Doce sofre com sérios problemas de assoreamento, desmatamento de suas margens, 
além de receber a maior parte do esgoto in natura dos municípios da região. 
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 Fig. 03: Bacias Hidrográficas 
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Rio Itaúnas 

Quase toda a bacia deste rio pertence ao Espírito Santo, exceção para vários afluentes da 
margem esquerda do braço Norte, como Rio Dourado. O braço Sul se junta ao braço Norte 
próximo à cidade de Pedro Canário formando o rio Itaúnas que se dirige ao distrito do mesmo 
nome onde se encontra forte barreira de dunas, mudando então, de forma abrupta seu curso 
para o sul até próximo à cidade de Conceição da Barra, onde tem a sua foz. 

O Rio Itaúnas passa por 8 municípios, que compõem sua Bacia Hidrográfica, sendo que sua 
porção final de 34 km atravessa a área de preservação do Parque Estadual de Itaúnas, 
formando uma extensa área de alagados, até desaguar no mar, dando origem ao complexo 
manguezal, berçário da vida marinha.  

Rio São Mateus: 

Resulta do encontro das águas de dois importantes rios cujas nascentes estão no Estado de 
Minas Gerais: o Rio Cotaxé ou braço Norte do São Mateus e o Rio Cricaré ou braço Sul do São 
Mateus. Ambos os rios servem de divisa com Minas Gerais, o Cricaré numa extensão de 10 Km 
entre a foz do Córrego do Garfo e a foz do Ribeirão Bananal. O Rio Cotaxé serve de limite 
estadual, em uma extensão de 43 Km, desde a foz do Ribeirão Peixe Branco até a foz do 
Córrego Muritiba. Ambos os rios têm afluentes importantes. No caso do Cotaxé é o Rio 15 de 
Novembro e em relação ao Cricaré são o Córrego da Rapadura e o Ribeirão São Francisco. 
Após a junção dos dois cursos d’água e a formação do Rio São Mateus os afluentes mais 
importantes são o Rio São Domingos e o Córrego Grande. 

A bacia hidrográfica do Rio São Mateus possui 10.335 km2, e é a segunda maior do Estado do 
Espírito Santo. O Rio São Mateus também sofre com sérios problemas como assoreamento, 
desmatamento de suas margens e lançamento de efluentes domésticos. Cabe ressaltar que 
apenas 10% do esgotamento sanitário do núcleo urbano de São Mateus são tratados, e que 
100% dos efluentes são lançados no rio São Mateus. 

Encontra-se em estágio avançado a criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 
Mateus, (com amparo da Lei no 9.433 de 18 de Janeiro de 1997 - Lei de Recursos Hídricos), em 
consórcio com os 25 municípios servidos pela bacia, despoluindo e racionalizando o uso da 
água, de forma a garantir a irrigação, o abastecimento de água potável, e a exploração 
turística. 

Conclusão 

No geral, pode-se dizer que a qualidade ambiental e paisagística da região é boa. Não há 
volume de áreas degradadas que comprometa substancialmente o conjunto para a sua 
exploração turística sustentável. Os problemas ocorrem em pontos específicos, notadamente, 
no litoral do município de Conceição da Barra, devido ao processo de erosão marinha, nas 
praias urbanizadas que não possuem crescimento planejado e junto aos leitos dos rios 
próximos às áreas urbanas de todos os municípios do Pólo.  

Grande preocupação é voltada para as áreas de grande fragilidade ambiental e 
desprovidas de legislação de preservação e/ou uso do solo, tais como as dunas, lagoas, áreas 
de restinga e manguezais. Não há estudos de capacidade de suporte ou regulamentação de 
uso do solo que estabeleçam diretrizes e limites para a realização de atividades turísticas nos 
diferentes ecossistemas.  

2.4.2 Áreas protegidas, Áreas de Preservação e Unidades de Conservação 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC é um dos principais instrumentos de 
conservação da biodiversidade. O SNUC apresenta diversos tipos de unidades de 
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conservação, segundo diferentes categorias de manejo. O estabelecimento de UCs 
diferenciadas busca reduzir os riscos de empobrecimento genético do país, resguardando o 
maior número possível de espécies animais e vegetais. 

As unidades de conservação de uso indireto são aquelas onde é totalmente restringido o 
aproveitamento dos recursos naturais ou a sua exploração, admitindo-se apenas o 
aproveitamento indireto de seus benefícios. Nessa categoria estão incluídos: os parques 
nacionais, as reservas biológicas e as estações ecológicas. As unidades de conservação de 
uso direto são aquelas onde é permitido, de forma planejada e regulamentada, a exploração 
e o aproveitamento econômico. Estão nessa categoria: as áreas de proteção ambiental, as 
florestas nacionais e as reservas extrativistas. 

Unidades de Conservação 

São encontradas, na Área de Planejamento, algumas das mais extensas áreas de Mata 
Atlântica preservadas no Brasil e o maior parque ecológico do Espírito Santo. Existem na Área 
de Planejamento nove unidades de conservação ambiental de uso direto e indireto, listadas 
na tabela a seguir. 

Cabe ainda ressaltar a existência de: uma ARIE – Área de Relevante Interesse Ecológico na 
região de Degredo, em Linhares – onde se encontra o Parque Municipal de Orquídeas; uma 
Área de Proteção Paisagística em Barra Seca, região situada entre os municípios de Linhares e 
São Mateus; além da recente criação de uma RPPN, no município de Conceição da Barra de 
propriedade do grupo Dalla Bernardina. 

Tabela 11: Unidades de Conservação – Pólo Capixaba do Verde e das Águas 

UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO 

ÁREA 
(HA) 

MUNICÍPIOS CRIAÇÃO ATO FORMAÇÕES VEGETAIS ÓRGÃO 
RESPONSÁVEL 

ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS 

Reserva Biológica de 
Córrego Grande 

1.508 Conceição da Barra 
97.657 de 
12/04/89 

Mata Atlântica de 
Tabuleiro e Floresta 
Ombrófila densa 

Litorânea 

IBAMA 
Educação 
ambiental e 
Fiscalização 

Reserva Biológica de 
Comboios 

833,23 Linhares e Aracruz 
90.222 de 
25/09/84 

Floresta de Restinga e 
Mata Atlântica 

IBAMA 

Educação 
amb., Pesquisa, 
Uso Público e 
Fiscalização 

Reserva Biológica de 
Sooretama 

25 mil 
Linhares, 

Sooretama, Jaguaré 
e Vila Valério 

87.588 de 
20/09/82 

Mata Atlântica de 
Tabuleiro 

IBAMA 

Educação 
ambiental, 
Pesquisa, e 
Fiscalização 

Floresta Nacional do 
Rio Preto 

2.830 Conceição da Barra 
98.845 de 
17/01/90 

Mata Atlântica de 
Tabuleiro Ombrófila 
densa Litorânea 

IBAMA 

Educação 
ambiental,  
Pesquisa, e 
Fiscalização 

Parque Estadual de 
Itaúnas 

3.150 Conceição da Barra 
4.967 – E de 
08/11/91 

Floresta de Restinga e 
Alagado 

SEAMA 

IEMA 

Educação 
amb., Pesquisa, 
Uso Público e 
Fiscalização 

Reserva de Linhares 21.787 Linhares Particular 
Mata Atlântica de 

Tabuleiro 
C.V.R.D 

Educação 
amb., Pesquisa, 

Uso Público 

Floresta Nacional de 
Goitacazes 

1.610 Linhares 2004 

Mata Atlântica de 
Tabuleiro Floresta 
Ombrófila densa 

Litorânea 

IBAMA 

Educação 
ambiental, 
Pesquisa, e 
Fiscalização 

APA de Conceição 
da Barra 

7.728 Conceição da Barra 
7.304-E, de 
13/11/1998 

Floresta de Restinga, 
Manguezais e Rio São 

Mateus 

SEAMA 

IEMA 
Uso Público 

Parque Nacional dos 
Pontões Capixabas 

17.496 
Pancas e Água 

Branca 
12/2002 Mata Atlântica IBAMA 

Atualmente 
fechado 

Fonte: IEMA/ ES – 2003 
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Situada próximo à Vila histórica de Itapina, foi implantada a primeira Unidade de 
Conservação Ambiental Rio Doce - Colatina (UCARD). Com área de cerca 100 ha representa 
o último remanescente de Mata Atlântica no município às margens do Rio Doce. O terreno, 
desapropriado pela Prefeitura Municipal em 1999, com o intuito de preservar a principal fonte 
de abastecimento de água do município, encontra-se degradado, necessitando de um 
plano que preveja ações de reflorestamento e proteção das espécies de Mata Atlântica e 
ecossistemas associados. O projeto Visão da Biodiversidade, elaborado pelo município, 
propõe a elaboração do inventário ambiental da área, que deverá dar início aos trabalhos 
de recuperação do Parque. 

Das Unidades de Conservação existentes na região apenas aquelas classificadas como de 
Proteção Integral, na categoria de Reservas Biológicas apresentam restrições severas para a 
sua exploração turística. No anexo IV deste documento são descritas as UC’s apresentadas no 
quadro acima bem como os objetivos usos, atividades e posse, das diferentes categorias de 
UC’s, segundo o SNUC. 

Áreas Potenciais para Criação de Unidades de Conservação 

Foi realizado, em abril de 2003, o Estudo de Mapeamento de Áreas Potenciais para Criação 
de Unidades de Conservação no Estado do Espírito Santo. Nos municípios que constituem o 
Pólo Capixaba do Verde e das Águas foram identificadas as áreas apresentadas abaixo: 

Tabela 12: Áreas com Potencial para Serem Convertidas em Unidades de Conservação 

DENOMINAÇÃO ÁREA TOTAL (HA) MUNICÍPIOS 

Sistema Lagunar 
Capixaba 

1.507,04 Linhares 

São Rafael 7.407,10 
Colatina, Linhares, Rio Bananal, Marilândia e Gov. 

Lindemberg 

Guriri / Barra Nova 1.395,96 São Mateus 

Degredo 2.085,42 Linhares 

 

A área denominada São Rafael abarca parte do território de 5 municípios: Marilândia, 
Governador Lindemberg, Linhares, Rio Bananal e Colatina. Trata-se de uma região 
montanhosa com ilhas de mata intocada – principalmente nos topos dos morros – rodeadas 
de plantações de café e eucalipto, pastagens para gado de corte e leite. Os acessos à 
região são dificultados pelas precárias condições das estradas. 

A região de Barra Nova/ Guriri em São Mateus possui um imenso potencial turístico natural. 
Sua área de restinga possui uma elevada riqueza para esse complexo ambiental, com 
formações vegetais exuberantes. Além da própria restinga que por si só já é significativa, a 
área também é favorecida pelo extenso litoral e pelo complexo manguezal de Nativo e 
Campo Grande. 

Barra Nova, a 25 km de Guriri é uma área sujeita a considerável pressão antrópica, pois sofre 
com a retirada de madeira e a caça ilegal. As propriedades existentes são numerosas e 
pouco articuladas e se caracterizam como pequenas e médias estruturas fundiárias. 

A região de Degredo no município de Linhares começa no Distrito de Povoação e se estende 
até Urussuquara, estima-se que o número médio de população ali residente gire em torno de 
80 famílias, ou aproximadamente, 300 pessoas.  

É uma região caracterizada principalmente por pequenas propriedades, ocupadas por 
trabalhadores rurais. As características da região propiciam apenas o cultivo de espécies 
nativas como o coco e o aipim. Por ser uma região de exploração da PETROBRÁS, a 
exploração dos recursos naturais não renováveis já vem ocorrendo em algumas propriedades 
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no local. Outras atividades desenvolvidas na região são os passeios ecológicos na restinga 
propiciados pelos próprios moradores. 

Apesar da existência de algumas pousadas, a região não possui boa infra-estrutura para 
receber grandes contingentes de turistas. 
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 Fig. 04: Unidades de Conservação 

 



 

 

82828282

Conclusão 

O potencial para o desenvolvimento de atividades turísticas fundamentadas no potencial 
ecológico na região é singular, inexistente nas regiões turísticas próximas e concorrentes. Este 
potencial para o desenvolvimento sustentável da região, apoiado nas diversas unidades de 
conservação e outras áreas potenciais para a criação de novas unidades de conservação 
existentes, reflete também a sua grande fragilidade. 

Sabe-se, que o impacto que os biomas brasileiros tem sofrido decorre, principalmente, do 
processo de ocupação antrópica dos espaços, onde práticas econômicas e sociais arcaicas 
têm se perpetuado. Esses impactos podem ser avaliados pelo que ocorreu na Mata Atlântica, 
hoje reduzida a menos de 10% de sua área original. 

A questão central da conservação da biodiversidade e o seu uso sustentável está no desafio 
de implementar meios de gestão ou manejo que garantam a continuidade das espécies, 
formas genéticas e ecossistemas. A realidade tem mostrado que, quando os meios de ação 
são bem manejados, podem de fato, servir como ferramenta para a conservação da 
natureza. E, neste sentido, a exploração turística, realizada de forma planejada, torna-se 
importante instrumento nas ações de preservação e educação ambiental. 

Vale destacar que o mapeamento de áreas potenciais para criação de novas unidades de 
conservação na Área de Planejamento demonstra o grande engajamento e a preocupação 
do estado com as questões ambientais.  

No entanto, a definição de áreas passíveis de transformação em UC’s, apenas, não garante a 
preservação do meio ambiente. 

As UC’s brasileiras apresentam problemas dos mais diversos, que vão desde a regularização 
fundiária até a ausência de pessoal capacitado. Os recursos financeiros destinados às 
desapropriações dessas áreas estão cada vez mais escassos, impossibilitando a regularização 
fundiária e exigindo formas de engajamento das populações locais para a implantação do 
manejo dessas unidades. 

Outro grande problema é de pessoal para a administração das unidades de conservação. 
Existem, disponíveis, pouco mais de 750 pessoas para todo o Sistema Federal, o que 
corresponde a um funcionário para mais de 30 mil hectares. O que faz com que unidades de 
conservação de uso direto permaneçam fechadas, representando grandes perdas para o 
turismo ecológico, de preservação e até de educação ambiental.  

Além disso, a falta de infra-estrutura em algumas UC’s acaba provocando invasões, moradias 
irregulares, atividades econômicas ilegais e a degradação ambiental no seu interior. Com o 
resultado dessa soma de ilegalidades algumas UC’s acabam enfrentando problemas como 
queimadas, caça predatória, extrativismo ilegal e tráfico de animais. 

2.4.3 Zoneamento Ambiental e Outros Instrumentos Reguladores 

O zoneamento ambiental dos municípios da Área de Planejamento encontra-se em fase de 
estudos e/ou elaboração. 

O Plano Diretor de Linhares considera o disposto no Código Municipal do Meio Ambiente de 
Linhares, já aprovado pela Câmara Legislativa, e que trata da Política Ambiental, do Sistema 
Municipal de Meio Ambiente, dos instrumentos da política municipal de meio ambiente 
(dentre eles o zoneamento ambiental), além de outros tópicos visando a proteção dos 
ecossistemas e o uso racional dos recursos ambientais do município. 

Os Códigos Ambientais dos municípios de São Mateus e Pancas também foram elaborados. 
Este instrumento, parte do escopo do Plano Diretor destes municípios, contempla a qualidade 
ambiental, controle de poluição e o manejo dos recursos hídricos nos municípios. 
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No anexo IV desse documento são apresentadas informações complementares ao assunto 
em questão. 

Conclusão 

É de extrema importância que os municípios do Pólo Capixaba do Verde e das Águas 
regulem o uso e a ocupação do solo e do subsolo por meio de métodos e técnicas de 
planejamento ambiental, incluindo as diversas formas de zoneamento, articulação e 
gerenciamento de unidades espaciais de importância para a biodiversidade e para a 
conservação dos recursos naturais, tais como corredores ecológicos, unidades de 
conservação, ecossistemas terrestres, costeiros e marinhos e as bacias hidrográficas. 

O que se espera com essa medida é que a partir do conhecimento do potencial e 
disponibilidades de recursos naturais e econômicos, de sua fragilidade e da eventual 
existência de grupos sociais que deles dependam, se possa priorizar políticas públicas 
coerentes com os princípios de sustentabilidade socioeconômica e ambiental. 

2.4.4 Uso e Ocupação do Solo 

A maior parte do território dos municípios da Área de Planejamento é destinada a atividades 
agrícolas. Em Pancas e Colatina, por exemplo, as áreas rurais são superiores a 90% do total 
destes municípios, e, em sua maioria destinadas ao cultivo do café. O município de 
Conceição da Barra, por sua vez, possui quase que 70% de sua área agricultável destinada ao 
reflorestamento por eucaliptos, e outros 12% destinados ao cultivo da cana de açúcar. Já em 
São Mateus e Linhares destaca-se a fruticultura.  

As áreas urbanas nestes municípios restringem-se, atualmente, aos limites físicos de suas sedes. 
Algumas revisões, no entanto, são contempladas nos Planos Diretores (em fase de elaboração 
ou aprovação), como é o caso de São Mateus, por exemplo, que prevê a transformação de 
algumas sedes de distritos em área urbana. 

As áreas destinadas às atividades de preservação e conservação ambiental são descritas em 
item anterior, que trata das Unidades de Conservação. 

2.4.5 Capacidade de Suporte dos Recursos Naturais 

Rica em recursos naturais e, refletindo em menor escala o que ocorre no Brasil, a região do 
Pólo é também exemplo de contrastes. A corrida pelo desenvolvimento, associada ao nível 
de pobreza da população, tem justificado a exploração selvagem dos recursos naturais, 
gerando sérias conseqüências ao meio ambiente. 

2.4.6 Recursos Hídricos 

A problemática dos recursos hídricos está assentada basicamente na degradação, no mau 
uso e na poluição destes recursos. 

A ação degradadora do homem, por meio de desmatamentos, principalmente das matas 
ciliares, da acumulação e uso não controlado da água e do lançamento de impurezas nos 
mananciais, é responsável pelos problemas de qualidade da água, verificados na Área de 
Planejamento. Fatores ambientais adversos, de clima, solo, e cobertura vegetal, também se 
refletem na água, sob os aspectos qualitativos e quantitativos. Para agravar a situação 
contribuem os baixos níveis econômicos, culturais e tecnológicos da população, que executa 
uma exploração predatória dos recursos naturais. 

Um dos problemas mais graves de degradação dos recursos hídricos se concentra no 
lançamento e infiltração de resíduos líquidos e sólidos nos corpos receptores e até mesmo a 
céu aberto. Os esgotos não tratados são lançados no solo, em cursos d’água ou em fossas, 
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contribuindo para a degradação de recursos hídricos superficiais e subterrâneos, 
fundamentais para o abastecimento de água potável, situação encontrada em todos os 
municípios da Área de Planejamento. 

A conservação dos recursos hídricos depende de forma direta da conscientização da 
população e da sua educação. Além disso, são inúmeros os setores que se utilizam os recursos 
hídricos como insumo básico para suas atividades, fazendo com que se torne imperiosa a 
necessidade de elaborar critérios e normas setoriais consistentes com a legislação específica, 
de forma a permitir o disciplinamento dos diferentes usos. É importante a elaboração de um 
estudo mais aprofundado sobre os recursos hídricos da região que dê subsídios para um Plano 
Diretor de Recursos Hídricos para os municípios do Norte do Estado. 

No anexo IV deste documento é relatado o sério problema de degradação dos recursos 
hídricos nas áreas do Vale do Suruaca. 

Balneabilidade das Praias e Lagoas 

A balneabilidade das praias do Norte do Espírito Santo vem sendo monitorada pela SEAMA, 
tendo sido constituída uma rede de monitoramento com 59 pontos de amostragens, 
abrangendo 47 praias.  

Considerando os pontos de amostragem nos municípios litorâneos da Área de Planejamento, 
foram registrados os índices de balneabilidade excelentes, em sua maioria. 

Balneabilidade dos Rios 

O monitoramento da qualidade das águas dos rios também é realizado pela SEAMA e 
abrange todas as bacias hidrográficas do Estado. Especificamente na Região Norte, existem 
17 pontos de monitoramento distribuídos nas bacias do Rio Doce, Rio São Mateus e Rio 
Itaúnas. De uma maneira geral a qualidade das águas interiores na Área de Planejamento é 
classificada entre boa e aceitável. 

O resultado das amostragens na Área de Planejamento é apresentado no anexo IV deste 
documento. 

Adicionalmente ao monitoramento da qualidade da água dos cursos d’água do Estado, a 
SEAMA apresenta um diagnóstico sucinto da situação atual das bacias hidrográficas, 
identificando as principais atividades antrópicas e seus efeitos nos corpos d’água das bacias. 
São apresentados, a seguir, os aspectos que merecem destaque em relação às bacias da 
Região Norte. 

Bacia do Rio Doce 

As primeiras atividades econômicas centraram-se na extração vegetal e mineral. Atualmente 
as atividades incluem siderurgia, agro-indústria, setor de serviços, dentre outros. O 
desmatamento e o processo erosivo que ocorrem de forma generalizada na bacia vêm 
provocando a redução da vazão e o assoreamento dos cursos d’água. Adicionalmente, o 
falta de tratamento de esgotos e a presença de atividades poluidoras na bacia põe em risco 
as captações de diversas localidades, assim como a qualidade da água dos cursos d’água. 

Bacia do Rio São Mateus 

As principais atividades econômicas desenvolvidas na bacia do Rio São Mateus estão 
relacionadas à agropecuária, exploração de petróleo, de granito e reflorestamento. Existem 
muitas localidades inseridas na bacia que utilizam o Rio São Mateus tanto como manancial de 
abastecimento como corpo receptor dos esgotos domésticos e industriais. O rio vem 
apresentando assoreamento em todo o seu curso e instabilidade na sua foz, causando a 
erosão da praia em Conceição da Barra. 
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Bacia do Rio Itaúnas 

O Rio Itaúnas tem sido utilizado para diversas atividades agro-pastoris, além de ser utilizada 
para abastecimento público e turismo. Os problemas encontrados na bacia são decorrentes 
do processo de desmatamento, das obras hidráulicas inadequadas e do prolongado período 
de seca, provocando a erosão de suas margens, assoreamento e dificuldades no 
abastecimento público. 

Solos 

A experiência tem evidenciado que o uso intensivo e irracional do solo pode resultar na 
degradação deste recurso, com dramáticas conseqüências para a sociedade. Torna-se vital, 
portanto, concentrar esforços na gestão deste recurso natural para o seu uso racional, 
eficiente e produtivo, de modo a satisfazer as necessidades das atuais e futuras gerações. 

É evidente a ocorrência, na Área de Planejamento, de processos inadequados (agrícolas e 
não agrícolas) do recurso solo, resultando em degradação, em vários níveis e graus. Nesses 
processos incluem-se, principalmente: acidificação e erosão, problemas existentes no Vale do 
Suruaca, além de salinização e até mesmo o risco de desertificação. A extensão dessas áreas 
degradadas é de difícil dimensionamento, mas é reconhecidamente expressiva. 

Os impactos negativos decorrentes das formas inadequadas de uso do solo são 
preocupantes, exigindo reversão de situação, pois estes impactos afetam a capacidade 
produtiva dos solos e os demais recursos naturais, principalmente os recursos hídricos.  

2.4.7 Projetos Relacionados à Proteção e Conservação dos Recursos Naturais 

A seguir são apresentados os principais projetos relacionados à proteção e conservação de 
áreas, unidades de conservação e recursos naturais, na Área de Planejamento. 

Projeto TAMAR 

O Projeto TAMAR, projeto de proteção e pesquisa de tartarugas marinhas, executado pelo 
IBAMA em parceria com a Fundação Pro-TAMAR, monitora 1.000 km de praia, com 20 bases 
cobrindo 8 estados brasileiros. Cerca de 90% das pessoas envolvidas nesse trabalho são 
membros das comunidades onde as bases estão instaladas. 

O sucesso da ação preservacionista e a importância do papel social que exerce deram ao 
Tamar prestígio, credibilidade e reconhecimento nacional e internacional. 

O Projeto TAMAR está presente em diferentes bases distribuídas nos 3 municípios litorâneos da 
Área de Planejamento, apresenta centros de exposições para visitantes e amostra de vídeos, 
além de desenvolver importantes atividades de educação ambiental.  

Corredores Ecológicos 

Em termos gerais a estratégia de implantação de corredores ecológicos implica no 
estabelecimento de uma unidade de planejamento com a adoção de novos modelos de 
manejo das unidades de conservação, levando em consideração a sua inserção regional, 
assim como as necessidades e aspirações das comunidades locais, além de contemplar a 
variedade de atores e grupos de interesses setorialmente organizados. Os corredores têm a 
função primordial de proporcionar vias de intercâmbio e incrementar as possibilidades de 
movimento de indivíduos pertencentes a populações que se encontram isoladas; além de 
promover a conservação da Biodiversidade de determinadas regiões. 

A Área de Planejamento está inserida no Projeto Corredores Ecológicos da Mata Atlântica, 
cujos principais objetivos são: 
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• Redução da fragmentação mantendo ou restaurando a conectividade da paisagem 
e facilitando o fluxo genético entre populações; 

• Introdução de estratégias mais adequadas do uso da terra; 

• Conservação ambiental através de planejamento, ação participativa e 
descentralizada; 

• Promoção de mudança de comportamento dos atores sociais envolvidos; 

• Criação de oportunidades de negócios e do incentivo a atividades que promovam a 
conservação ambiental, agregando o viés ambiental aos projetos de 
desenvolvimento. 

No anexo IV são apresentadas informações complementares sobre esse Programa. 

Recursos e Fontes de Financiamento 

Primeira fase: U$ 6 milhões proveniente do Fundo Fiduciário das Florestas Tropicais, por meio do 
Banco Mundial e da contrapartida dos governos federal e estaduais (AM, BA, ES). Segunda 
fase: aportes de U$ 7,57 milhões da Comunidade Européia, US 14,75 milhões da República 
Federativa da Alemanha, por meio do KFW, assim como da contrapartida dos governos 
federal e estaduais (AM, BA, ES). 

Conclusão 

O caráter ecológico da Área de Planejamento deve ser entendido como grande potencial a 
ser explorado no contexto de desenvolvimento turístico sustentável. A qualidade ambiental e 
paisagística da região é boa e são inúmeras e bastante diversificadas as unidades de 
conservação existentes na Área de Planejamento, o que possibilita a criação de atrativos 
turísticos complementares e não concorrentes para as regiões turísticas vizinhas, que 
estruturam suas atividades turísticas em sol e mar. 

Ressalta-se, no entanto, a importância de elaboração de estudos específicos como o 
levantamento agro-ambiental da região; a implementação do zoneamento ambiental; a 
elaboração e ou revisão de planos de manejo para Unidades de Conservação considerando 
a sua exploração turística; além da definição da capacidade de suporte das áreas 
consideradas mais frágeis e sensíveis do ponto de vista ambiental. 

2.5 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 

A preservação do patrimônio histórico e cultural deve-se constituir em um recurso de 
desenvolvimento das cidades, a partir da recuperação das condições de habitabilidade dos 
sítios históricos, da revitalização socioeconômica e cultural, proporcionando a melhoria da 
qualidade de vida das populações locais, e enfim, valorizando o patrimônio cultural enquanto 
fator de cidadania e recurso efetivo para o desenvolvimento das comunidades detentoras de 
patrimônio. 

A Área de Planejamento possui sítios e monumentos histórico-culturais tombados pelo 
Conselho Estadual de Cultura nos municípios de Conceição da Barra, São Mateus, Linhares e 
Pancas, mas nenhum bem imóvel reconhecido a nível federal. 

No anexo V são apresentadas informações complementares ao assunto em questão. 

2.5.1 Sítios Arqueológicos 

Em todos os municípios do Norte do Estado são encontrados remanescentes da cultura 
Tupinambá. Na região já foram identificados mais de 200 (duzentos) sítios de diferentes 
tamanhos (desde pequenos sambaquis a outros que caracterizam grandes aldeias). 
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Cabe ressaltar que os sítios arqueológicos presentes na Área de Planejamento apresentam-se, 
tanto do ponto de vista científico como de conservação, de forma singular em relação 
àqueles existentes nas regiões vizinhas. 

No anexo V são apresentadas informações complementares ao assunto em questão. 

2.5.2 Conceição da Barra 

As áreas do Parque de Itaúnas e seu entorno imediato, abrigam sítios arqueológicos datados 
entre 500 A.C. e 500 D.C., sendo encontrados ali artefatos de população indígena ligada à 
tradição Itaipu. Registram-se ainda informações da ocupação de outras épocas: índios e 
negros, século XVII; da próspera Vila de Itaúnas, desenvolvida a partir da vinda da família real, 
em meados do século XIX, e que persistiu até meados do século XX; e a partir de 1940, 
quando a vila de Itaúnas sofreu o processo de soterramento pelas dunas. 

As Dunas de Itaúnas possuem tombamento arqueológico, etnográfico, paisagístico e 
científico pelo Conselho Estadual de Cultura: 

• Dunas de Itaúnas (Resol. 08/86 – CEC – Proc.18/84) 

Enquanto manifestação cultural merece destaque os grupos folclóricos de Ticumbi. Realizado 
há mais de 200 anos e passado de pai para filho, o Ticumbi é o mais tradicional folguedo em 
louvor a São Benedito realizado pelos núcleos de cultura negra em Conceição da Barra e 
Itaúnas. O Ticumbi foi registrado, pelo Conselho Estadual de Cultura, como bem cultural de 
natureza imaterial. 

2.5.3 São Mateus 

Dentre os bens de interesse histórico e cultural encontrados no município de São Mateus deve 
ser destacado o casario do Porto Histórico de São Mateus, composto de 32 sobrados 
construídos entre os séculos XVIII e XIX. Tombado pelo Conselho Estadual de Cultura na 
década de 70, o núcleo histórico do Porto de São Mateus é um dos mais expressivos conjuntos 
arquitetônicos do Estado do Espírito Santo. 

Destacam-se ainda: a Igreja Velha, ruína de uma construção de estilo colonial português da 
metade do século XIX; a Igreja Matriz, uma construção das mais antigas do Estado e a mais 
antiga de São Mateus; o Museu de São Mateus, situado em uma edificação do século XVI, 
possui acervo mobiliário e fotográfico que recupera a memória da região; e no interior do 
Município as ruínas da casa do Barão de Aimorés, bem arquitetônico reconhecido e tombado 
pelo Governo do Estado. 

Devem ser ressaltadas as manifestações culturais tradicionais dos grupos de Jongo e Reis de 
Bois, além das tradicionais panelas de barro das paneleiras capixabas. Cabe ressaltar que as 
panelas de barro do Espírito Santo configuram o primeiro bem cultural de natureza imaterial 
registrado pelo IPHAN – Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

São listados a seguir os imóveis reconhecidos e tombados pelo Estado em São Mateus: 

• Núcleo Histórico de São Mateus (Resolução 01/76 – CEC) 

• Imóvel no 20 da rua Coronel Domingos Rios; 

• Imóvel no 08, 16, 210, 220, 230 e 232 da rua Mateus Antônio; 

• Imóvel no 30, 40 e o Trapiche da rua G. Andrade; 

• Imóvel no  CEM-284 s/nº, 21, 29, CEM-275, 40 da rua G. Andrade; 

• Imóvel s/no (Farmácia R. Silvares) da rua São Benedito; 

• Imóvel s/no (Sr. Nikinho Rissi), nº 490, 491, 497 e s/no (Sr. José Daher) da rua 7 de 
setembro; 
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• Imóvel no 19 da rua Ladeira São Gonçalo; e 

• Imóvel s/no Caixa D’Água da Avenida Cricaré. 

2.5.4 Linhares 

No que concerne aos bens de interesse histórico-culturais no município de Linhares, são 
destacados o Farol do Rio Doce, o Museu Lorenzutti com um grande acervo Taxidermista, 
contando com mais de 1.000 animais em exposição, as tradicionais bandas de congo que se 
reúnem em Regência e o Festival de Concertinas que acontece em Baixo Quartel. 

O Farol do Rio Doce, no distrito de Regência, um monumento de aço do século XIX que hoje 
se encontra descaracterizado, faz parte da relação de bens arquitetônicos tombados pelo 
Conselho de Cultura Estadual.  

• Farol do Rio Doce (Resolução 05/98 – CEC – Proc. 08/83 – 30/98) 

A Ilha do Imperador, na Lagoa Juparanã, possui interesse histórico e apresenta sua vegetação 
natural intacta, por isso faz parte do acervo de bens naturais de interesse arqueológico, 
etnográfico, paisagístico e científico do Estado. 

• Ilha do Imperador (Resolução 02/99 – CEC – Proc. 47/91) 

2.5.5 Pancas 

O maior patrimônio cultural do município de Pancas é a sua paisagem natural, com algumas 
das mais belas formações rochosas do Estado e encravado numa região montanhosa, onde 
se destacam as Serras de Pancas e de Santa Luzia. 

O destaque fica por conta da Pedra da Agulha, com 500 metros de altura e da Pedra do 
Camelo, com 720 metros de altura, ambas tombadas como bens arqueológicos, etnográficos, 
paisagísticos e científicos, pelo Conselho Estadual de Cultura do Espírito Santo. 

• Pedra do Camelo (Resolução 02/97 – CEC – Proc. 23/84) 

• Pedra da Agulha (Resolução 03/97 – CEC – Proc. 15/84) 

Em relação aos bens de natureza imaterial, o destaque fica por conta das atividades 
relacionadas às tradições da cultura pomerana, concentradas em Lajinha. São as festas 
populares, em geral em torno da igreja luterana, e a dança, destacando-se o Grupo de 
Danças Folclóricas Alemãs, com seu vestuário tradicional.   

2.5.6 Colatina 

Itapina é um importante vilarejo histórico do final do século XIX localizado a, 
aproximadamente, 25 km de Colatina. A Vila, por se encontrar bem preservada, mantendo as 
suas características principais originais, encontra-se em processo de tombamento, devendo-
se tornar no primeiro centro urbano acautelado na região Norte do Espírito Santo. 

Próximo à Vila de Itapina, encontra-se o Parque Florestal de Itapina, onde deverá ser 
implantada a primeira unidade de Conservação Ambiental Rio Doce (UCARD). A área, de 
aproximadamente, 100ha representa o único remanescente de Mata Atlântica no município 
de Colatina e complementa a ambiência histórica e bucólica da vila.  

2.5.7 Conclusão 

Os bens imóveis reconhecidos pelo Conselho Estadual de Cultura do Espírito Santo na Área de 
Planejamento do Pólo Capixaba do Verde e das Águas encontram-se recuperados, 
apresentando, relativamente, boas condições de conservação.  



 

 

89898989

Percebe-se, no entanto que as intervenções realizadas nesses, notadamente no casario 
histórico de São Mateus, não foram suficientes para assegurar que o investimento aplicado na 
sua recuperação retornasse à população local de forma a garantir sua manutenção, uma 
vez que a maior parte dos imóveis encontra-se fechada. 

Para garantir a sustentabilidade do patrimônio cultural acautelado, as intervenções 
(recuperação, revitalização ou reabilitação) devem buscar promover: 

• A geração permanente de receitas para garantir o equilíbrio financeiro das atividades 
e manter conservados os bens de valor histórico-cultural a partir da realização de 
empreendimentos de natureza comercial e de serviços relacionados à cultura, ao 
turismo e ao lazer. 

• A recuperação fundiária resultante de investimentos públicos que permitam a 
sustentabilidade do patrimônio, buscando um equilíbrio favorável à sociedade entre o 
valor econômico e o valor cultural dos bens imóveis e até possibilitar que o valor 
cultural agregue valor econômico. 

Os municípios devem ainda procurar investir em educação patrimonial para garantir que suas 
manifestações cultuais sejam transmitidas e valorizadas pelas novas gerações. 

Quanto aos sítios arqueológicos presentes na Área de Planejamento vêem-se o potencial da 
estruturação de um atrativo turístico científico-histórico-cultural que complemente os demais 
atrativos já identificados. Sítios arqueológicos configuram-se como atrativos que comportam 
diferentes públicos, despertando o interesse do mercado internacional, e fogem às questões 
de sazonalidade. 

2.6 CAPACIDADE INSTITUCIONAL – MUNICIPAL E ESTADUAL 

2.6.1 Gestão do Turismo – Governo Estadual 

Em maio de 2003, por meio da Lei Complementar no 261, foi criada a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo do Espírito Santo – SEDETUR, e extinta a Secretaria de 
Estado do Turismo – SETUR. Desta forma, o Governo Estadual buscou reorganizar e fortalecer as 
condições de gestão do turismo, em nível estadual, enfocando-a como uma atividade 
produtiva e afeita ao desenvolvimento econômico do Estado, e também instalar as bases 
organizacionais necessárias para a implantação do Programa de Desenvolvimento do Turismo 
– PRODETUR/NE/II, abrangendo a região norte do Espírito Santo.  

De acordo com a referida Lei, a Secretaria tem por finalidade: 

• Propor e implantar projetos que direcionem o desenvolvimento da economia 
capixaba; 

• Fortalecer a economia e viabilizar a ampliação da renda per capita; 

• Coordenar estudos e ações voltadas para a elevação do grau de produtividade, 
competitividade e qualidade dos bens e serviços produzidos no Estado; 

• Analisar e avaliar a economia do Estado com vistas a atrair, localizar e manter 
investimentos industriais; 

• Buscar parcerias com investidores institucionais para a formulação de novos 
programas de apoio ao setor produtivo; 

• Coordenar e executar a política de fomento ao turismo no âmbito estadual. 

O Conselho de Desenvolvimento da Região Norte do Espírito Santo – CODENOR, criado por Lei 
Complementar de 1998 passou a integrar o nível de Direção Superior da SEDETUR. O Fundo de 
Fomento ao Turismo – FUNTUR, também criado por Lei anterior, foi transferido para a 
administração da SEDETUR (idem).  
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Já o CONTURES – Conselho Estadual de Turismo, foi criado por meio do Decreto 2026, de 
outubro de 2003, no âmbito da SEDETUR.  

A estrutura da SEDETUR compõe-se de duas Subsecretarias: a de Indústria e Serviços e a do 
Turismo, esta subdividida em três Gerências, cujas atribuições e composição de corpo técnico 
são apresentadas no anexo VI deste documento: Gerência de Marketing Turístico; Gerência 
de Estudos e Projetos Turísticos; e Gerência do PRODETUR. 

O Plano Estratégico de Turismo para o Estado do Espírito Santo encontra-se em fase de 
construção no âmbito do Conselho Estadual, sob a orientação de uma empresa de 
consultoria. Uma primeira Oficina de Trabalho já foi realizada.  

A SEDETUR firmou, em 2003, convênio de cooperação técnica e financeira com o SEBRAE-ES, o 
BANDES, o SENAC, o SENAI e o SESI, tendo por objeto a implementação das ações atinentes 
ao Projeto de Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos do Turismo do Estado do ES, incluindo: 
articulação e negociação, estudos e pesquisas, cursos, seminários e encontros, jornadas e 
oficinas, palestras, consultorias, produtos editoriais e softwares, rodadas de negócios, feiras e 
acesso à informação. O valor total do Convênio soma R$ 3.14.882,00, sendo R$ 2.600.000,00 
oriundos do SEBRAE, R$ 283.350,00 do SENAC, SENAI E SESI, R$ 45.050,00 do BANDES e 
R$ 186.482,00 da própria SEDETUR. Estão previstas atividades diversas no âmbito dos municípios 
que compõem a Área de Planejamento e outros a serem abrangidos pelo PRODETUR/NE/II, 
tais como: inventário da oferta turística, estudo de impacto da aqüicultura no turismo, estudo 
do impacto do artesanato no turismo, cursos sobre pequenos empreendimentos de 
hospedagem, pequenos empreendimentos de alimentos e bebidas, formação de guias de 
turismo ecológico, cursos sobre gestão ambiental, técnicas artesanais em madeira e em 
cerâmica, turismo rural. Tais ações estão em desenvolvimento, segundo cronograma 
estabelecido.  

Gestores da SEDETUR referem-se a mudanças observadas a partir do início do funcionamento 
da Secretaria, no âmbito governamental, das questões atinentes à política estadual de 
turismo. Segundo relato, a administração estadual busca ressaltar a importância da parceria 
entre o Estado, os municípios capixabas e o empresariado, encarando o turismo como 
negócio, como profissão, e enfatizando, além dos investimentos em infra-estrutura, também a 
educação e o envolvimento das comunidades e a formação de empreendedores. Os 
municípios tendem a enxergar o Estado com pai, como provedor, e mudanças nesse sentido 
se farão sentir a médio e longo prazo. 

Diante do exposto, pode-se considerar que a SEDETUR encontra-se ainda em fase de 
consolidação. Os termos da Lei Complementar de sua criação estão razoavelmente 
adequados, mas faz-se necessário ativar mecanismos previstos, detalhar competências e 
atribuições, definir claramente papéis, responsabilidades e interfaces, a partir da estrutura 
organizacional em vigor e estabelecer mecanismos, procedimentos e instrumentos de 
trabalho, a serem consubstanciados no Regimento e em normas internas da SEDETUR.  

A formação da equipe é ponto crítico a considerar. Definir o quantitativo e o perfil profissional 
requeridos e prover os cargos disponíveis são essenciais para o real cumprimento do papel 
institucional da Secretaria. Outras carências observadas dizem respeito à implantação de 
sistemas e recursos de informação e informática; viabilização de recursos orçamentários para 
fazer face às despesas correntes da SEDETUR e planejamento e implementação de um plano 
de capacitação profissional continuada nos níveis gerencial, técnico e administrativo.   

2.6.2 Capacidade Institucional – Municipal 

Nos quadros que se seguem é apresentada, em síntese, a capacidade institucional dos 
municípios que compõem a Área de Planejamento do Pólo. Os textos detalhados de cada 
município encontram-se no anexo VI deste documento. 
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Tabela 13: Capacidade Institucional do Município de São Mateus 

SÃO MATEUS 

Órgão Municipal de Turismo 
Secretaria de Turismo instituída em 2002 e instalada em 2003, com três 
Departamentos (dois ativados). 

Equipe alocada 8 técnicos de nível superior + estagiários de turismo 

Conselho Municipal de Turismo 
Sim, desde de 2002. Atuais membros desde 2003. Uma reunião 
realizada 

Leis e Normas próprias para o Turismo Não 

Fiscalização e controle atividades turísticas Não 

Órgão Municipal de Meio Ambiente Secretaria de Meio Ambiente 

Código de Meio Ambiente Não possui legislação voltada para o meio ambiente. 

Fiscalização ambiental Sob responsabilidade do IEMA – Governo Estadual 

Plano Diretor Urbano Sim, de 2003. Em fase de finalização e aprovação. 

Código de Posturas Municipais Sim, atende à necessidade 

Fiscalização e controle em outros setores Sim, quanto à vigilância sanitária e obras. 

Plano Estratégico Municipal Sim, recente, contemplando ações de desenvolvimento turístico 

Código Tributário Sim 

Planta Venial de Valores Imob. atualizada Não tem 

Site Oficial na Internet Sim - htpp://saomateus.es.gov.br 

Outros instrumentos de gestão municipal Plano Estratégico para o Turismo em Guriri – temporada 2003/2004 

Sistemas de Informação Informações dispersas e desatualizadas. Grande carência. 

Tabela 14: Capacidade Institucional do Município de Colatina 

COLATINA 

Órgão Municipal de Turismo Secretaria de Indústria e Comércio – Departamento de Turismo 

Equipe alocada 3 funcionários para toda a Secretaria de Indústria e Comércio 

Conselho Municipal de Turismo Não tem. Não participa do PNMT.  

Leis e Normas próprias para o Turismo Não tem 

Fiscal. e controle atividades turísticas Não 

Órgão Municipal de Meio Ambiente Sim. SANEAR – Cia. Municipal de Saneamento Ambiental 

Código Municipal de Meio Ambiente Sim, recente.  

Fiscalização ambiental A cargo da SANEAR, em parceria com o IEMA – governo estadual.  

Plano Diretor Urbano 
A ser revisto, como resultante do Plano de Desenvolvimento Estratégico. 
Atual data de 1993, assim como Lei de Uso do Solo.  

Código de Posturas Municipais Sim, a rever a partir da atualização do PDU.  

Fiscal. e controle em outros setores 
Obras e ocupação do solo – Departamento de Fiscalização da 
Secretaria de Obras. 

Plano Estratégico Municipal Plano Municipal Estratégico de Desenvolvimento Sustentável – 2004/20. 

Código Tributário Recente, atende bem.  

Planta Venial de Valores Imobiliários Não tem 

Site Oficial na Internet htpp://Colatina.es.gov.br.  Encontra-se em construção.  

Outros instrumentos de gestão municipal Orçamento Participativo, desde 2002.  

Sistemas de Informação -  
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Tabela 15: Capacidade Institucional do Município de Conceição da Barra 

CONCEIÇÃO DA BARRA 

Órgão Municipal de Turismo Secretaria de Meio Ambiente, Cultura e Turismo – Reforma admin.de 1996 

Equipe alocada 4 funcionários para toda a Secretaria, incluindo a Secretária Municipal.  

Conselho Municipal de Turismo 
Sim atuante, nos moldes do PNMT (já concluído), monitora Plano Municipal 
de Turismo em vigor 

Leis e Normas próprias para o Turismo Não 

Fiscalização e controle ativ. turísticas Não; acompanhamento em época de veraneio 

Órgão Municipal de Meio Ambiente 1 Secretaria conjunta com Cultura e Turismo. Não há equipe específica. 

Código de Meio Ambiente Recém-elaborado, encontra-se em processo de aprovação 

Fiscalização ambiental 
Assumida pelo IEMA – nível estadual e Capitania dos Portos. Município 
promove ações educação ambiental e para concessão de alvarás.  

Plano Diretor Urbano Data de 1986 e deverá ser atualizado em 2004 

Código de Posturas Municipais Data de 1986 e  necessita atualização.  

Fiscalização e controle outros setores Apenas quanto a obras e serviços urbanos.  

Plano Estratégico Municipal Não 

Código Tributário Sim, vigente. 

Planta Venial de Valores Imobiliários Não tem 

Site Oficial na Internet Não.  

Outros instrumentos de gestão 
municipal 

Intensa parceria com entidades comunitárias.  

Sistemas de Informação 
Carência de sistemas georrefenciados e integrados p/ a gestão municipal 
e para a gestão do turismo. Informações inexistem ou estão dispersas.  

Tabela 16: Capacidade Institucional do Município de Linhares 

LINHARES 

Órgão Municipal de Turismo 
Ainda não ativado. Lei de 2001 prevê a Gerência de Empreendimentos Turísticos, 
formada por 1Núcleo de Planejamento e 2 Setores, no bojo da Agência Municipal de 
Desenvolvimento – AMDE.  

Equipe alocada Não há equipe alocada.  

Conselho Municipal de Turismo Criado em 2002, ainda não foi implementado.  

Leis e Normas próprias para o Turismo Não existem 

Fiscalização e controle ativ. turísticas Não  

Órgão Municipal de Meio Ambiente 
Gerência de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, no âmbito da Agência Municipal de 
Desenvolvimento – AMDE.  

Código de Meio Ambiente Sim, de 2002.  

Fiscalização ambiental A cargo do IEMA – Governo Estadual.  

Plano Diretor Urbano Recentemente elaborado por especialistas; em fase de aprovação.  

Código de Posturas Municipais Data de 1966; a ser revisto à luz do PDU.  

Fiscalização e controle em outros setores 
Fiscal. do comércio e de emissão de alvarás – ativa. Fiscal. de obras e de uso do solo 
– incipiente. Faltam instrumentos legais.  

Plano Estratégico Municipal Sim, para o período 2002 – 2004; inclui ações voltadas para o turismo.  

Código Tributário Sim.  

Planta Venial de Valores Imobiliários 
Desatualizada. Previsto o recadastramento municipal para 2004. Cadastro atual data 
de 1989.  

Site Oficial na Internet Sim – htpp://www.Linhares.es.gov.Br 

Outros instrumentos de gestão munic. -  

Sistemas de Informação 
Conta com sistema de informações p/ gestão municipal, em parte georeferenciado. 
Não possui sistema de informação para o turismo.  
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Tabela 17: Capacidade Institucional do Município de Pancas 

PANCAS 

Órgão Municipal de Turismo Setor de Turismo afeto à Secretaria de Desenv. Econômico e Esportes 

Equipe alocada Inexiste equipe específica para gestão do turismo.  

Conselho Municipal de Turismo Criado, empossado mas inativo.  

Leis e Normas próprias para o Turismo Inexistem 

Fiscalização e controle atividades turísticas Inexistem 

Órgão Municipal de Meio Ambiente Inexiste. Questões ambientais afetas à Secretaria de Obras 

Código de Meio Ambiente Inexiste. Em elaboração. 

Fiscalização ambiental A cargo do IEMA.  

Plano Diretor Urbano Em fase final de elaboração. Fechamento previsto para abril/2004.   

Código de Posturas Municipais Instituído em 1971. Em revisão.  

Fiscalização e controle em outros setores Incipiente. 

Plano Estratégico Municipal Inexiste. 

Código Tributário 
Instituído em 1990. Adequado. Não há estrutura fiscal-tributária 
organizada.  

Planta Venial de Valores Imobiliários Não há cadastro imobiliário nem cartografia atualizados. 

Site Oficial na Internet Não mantém 

Outros instrumentos de gestão municipal - 

Sistemas de Informação Incipiente.  

Tabela 18: Capacidade Institucional do Município de Rio Bananal 

RIO BANANAL 

Órgão Municipal de Turismo Dep Cultura, Esporte e Turismo, da Secretaria Mun. de Educ. e Cultura.  

Equipe alocada Não existe equipe alocada às atividades de gestão do turismo. 

Conselho Municipal de Turismo Não tem. 

Leis e Normas próprias para o Turismo Não tem. 

Fiscalização e controle atividades turísticas Não exercem. 

Órgão Municipal de Meio Ambiente Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

Código de Meio Ambiente 
Não tem. Lei municipal trata de temas ambientais específicos, tais 
como limpeza do rio e destinação de detritos.  

Fiscalização ambiental A cargo do IEMA – Governo Estadual.  

Plano Diretor Urbano Data de 1983. Não atende realidade atual. A rever.  

Código de Posturas Municipais Data de 1983, Cabe atualização.  

Fiscalização e controle em outros setores Apenas no que se refere a obras. 

Plano Estratégico Municipal Não existe.  

Código Tributário 
Elaborado em 1983 e atualizado, sempre que necessário. Atende às 
exigências legais.  

Planta Venial de Valores Imobiliários 
Cadastro de imóveis atualizado. Os valores praticados estão aquém 
da realidade; a população não teria condições de pagamento de 
impostos com base nos valores reais.  

Site Oficial na Internet Não tem.  

Outros instrumentos de gestão municipal - 

Sistemas de Informação 
Possui cadastro de patrimônio e relativo a ação social. Não existe 
sistema integrado georeferenciado.  
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Nas páginas seguintes são apresentados os organogramas da estruturação da administração 
pública dos municípios que constituem a Área de Planejamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 05: Estrutura da Administração Pública de São Mateus 

 Fig. 06: Estrutura da Administração Pública de Colatina 
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 Fig. 07: Estrutura da Administração Pública de Conceição da Barra 

 Fig. 08: Estrutura da Administração Pública de Linhares 
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 Fig. 09: Estrutura da Administração Pública de Pancas 

 Fig. 10: Estrutura da Administração Pública de Rio Bananal 
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2.6.3 Capacidade de Planejamento e Implementação de Políticas Públicas 

A análise das informações de natureza institucional nos municípios que integram a Área de 
Planejamento indica que esforços significativos para aperfeiçoamento da base legal e dos 
sistemas de planejamento e dos instrumentos de controle e fiscalização devem ser realizados 
para que as respectivas Prefeituras possam exercer, de forma plena, suas funções com 
relação ao planejamento e implementação de políticas públicas municipais. Entretanto, já se 
faz notar movimentos nesse sentido. Municípios como Linhares, Colatina já contam, em sua 
estrutura administrativa, com setores especificamente voltados para o planejamento e para o 
desenvolvimento urbano – estes também já se fazem presentes no âmbito das secretarias de 
obras ou de serviços públicos em outros municípios. A elaboração de Planos Estratégicos de 
Desenvolvimento Municipal começa a se tornar fato, abrangendo horizontes amplos, como o 
de Colatina, previsto para 2004 a 2020. 

A elaboração de Planos Diretores Urbanos – PDU encontra-se na pauta dos municípios da 
área de planejamento, a maioria deles já elaborados e em fase de aprovação. 

Com relação à gestão ambiental, observa-se que os municípios mantêm, em sua estrutura 
administrativa, unidades organizacionais voltadas para o setor, sejam como Secretaria 
Municipal, seja como um Departamento afeto a uma Secretaria, ou mesmo como Autarquia 
Municipal, como é o caso de Colatina, com a SANEAR. Os municípios abrangidos não 
assumem diretamente as funções de fiscalização e controle ambiental e não possuem 
equipes a elas destinadas. Delegam integralmente tais competências ao Instituto Estadual de 
Meio Ambiente, excetuando-se Colatina, onde a SANEAR atua em parceria com o Instituto. 
Também quanto à educação ambiental, apenas Conceição da Barra refere-se à realização 
de ações destinadas às escolas e entidades comunitárias, realizadas por agentes voluntários 
da própria comunidade, já que a Prefeitura não conta com equipe para tanto.  

Em outros setores, o controle e a fiscalização exercida refere-se, em geral, apenas a obras e 
ocupação do solo urbano, tendo por base os Códigos de Posturas Municipais. Apenas um 
município cita a atuação continuada da administração municipal com relação à vigilância 
sanitária e ao setor de comércio.  

A Planta Venial de Valores Imobiliários, instrumento fundamental para a eficiência fiscal e 
tributária, condição necessária para alcançar um padrão sustentável de desenvolvimento 
inexiste ou encontra-se desatualizada na totalidade dos municípios. É comum a imprecisão da 
definição das propriedades fundiárias nas áreas urbanas e a inexistência de cadastros 
imobiliários atualizados, impedindo a cobrança dos tributos municipais em bases realistas. 

No que diz respeito à organização do poder executivo para a gestão municipal, pode-se 
afirmar, de forma geral, que as principais barreiras relativas à capacidade de planejamento e 
implementação de políticas públicas não são relativas à ausência de estrutura administrativa 
oficialmente constituída. A inexistência ou a desatualização da base legal pertinente, ainda 
que no curto prazo constitua ponto crítico importante, tende a ser minimizada, na medida em 
que iniciativas para tanto já se encontram em curso. 

O fato da estrutura organizacional das Prefeituras Municipais conter organismos voltados para 
as áreas estratégicas da administração pública não assegura que as suas competências e as 
condições exigidas para sua efetiva atuação estejam garantidas, até mesmo porque o texto 
legal – que pode ser perfeitamente adequado, nem sempre corresponde à realidade e à 
dinâmica da atuação municipal. Assim, nota-se, via de regra: 

• Carência - e mesmo ausência - de equipes gerenciais e técnicas competentes para o 
exercício das funções pertinentes. Há municípios que contam com duas ou três 
pessoas (nem sempre profissionais capacitados e com o perfil adequado, e sim 
abnegados) como responsáveis, ao mesmo tempo, por setores como indústria e 
comércio, meio ambiente e turismo. O necessário domínio de conhecimentos, 
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métodos e instrumentos de gestão municipal não se pode concretizar – não há 
profissionais que os absorvam; 

• Ausência de mecanismos de articulação entre os diversos organismos municipais e 
destes com a comunidade local; administração centrada no atendimento a 
demandas pontuais, verticalizada, sem um padrão de articulação setorial horizontal e 
inexistência (ou a fragilidade dos existentes) de núcleos de planejamento, capazes de 
pensar novos horizontes e estratégias de desenvolvimento para o município; 

• Inexistência - ou carência acentuada – de sistemas integrados e georreferenciados de 
informações para a gestão municipal, que incluam os cadastros municipais; dentre os 
municípios pesquisados Linhares constitui exceção neste aspecto, por possuir sistema 
de informações adequado, ainda que parcialmente georeferenciado; 

• Fragilidade dos sistemas de fiscalização e controle existentes - por um lado, pela 
ausência de normas, padrões e procedimentos adequados, e por outro, pela pouca 
vontade política para exercer as funções reguladoras e controladoras próprias da 
administração municipal e pela carência de equipes capacitadas.  

2.6.4 Capacidade de Gestão da Exploração das Atividades Turísticas 

A análise da capacidade de gestão da exploração das atividades turísticas no âmbito da 
Área de Planejamento leva a concluir que a gestão da exploração das atividades turísticas 
constitui função pública que, recentemente, passou a ser alvo da atenção dos municípios, tal 
como as funções de planejamento urbano e gestão ambiental. 

No que se refere ao planejamento urbano e à gestão do meio ambiente, tal movimento vem 
se concretizando a partir da elaboração e da busca de aprovação dos Planos Diretores 
Urbanos e dos Códigos Municipais de Meio Ambiente. Quanto à gestão do turismo, as 
iniciativas são recentes, referem-se à criação e estruturação das secretarias de turismo ou 
organismos municipais equivalentes e pela constituição dos Conselhos Municipais de Turismo, 
em geral como resultantes da participação no PNMT – Programa Nacional de 
Municipalização do Turismo.  

Neste campo destaca-se São Mateus, cuja Secretaria de Turismo foi instituída em 2002 e 
implementada em 2003, tendo o Conselho Municipal de Turismo instalado em 2002 e os atuais 
membros empossados em 2003. Já em Conceição da Barra, a gestão do turismo, do meio 
ambiente e da cultura encontra-se centrada em uma única Secretaria, também 
recentemente instalada; o Conselho e o Plano Municipal de Turismo encontram-se 
implantados e em atividade.  

Em Pancas, o Departamento de Turismo encontra-se em atividade, no âmbito da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico e Esportes. No município de Linhares, Lei Municipal de 2001 
prevê a implantação da Gerência de Empreendimentos Turísticos no âmbito da Agência 
Municipal de Desenvolvimento – AMDE; tal Gerência, entretanto, não foi ainda ativada. O 
Conselho de Turismo foi criado em 2002, mas não se encontra em atividade.  

Em Colatina, assim como em Linhares, a unidade municipal para gestão do turismo foi 
instituída por meio legal, mas não se encontra instalada; a Secretaria de Indústria e Comércio 
que, oficialmente, é tida como responsável pelo setor por meio de um Departamento de 
Turismo (não ativado), conta apenas com um Subsecretário e três funcionários e não 
apresenta as condições mínimas para assumir suas funções. 

Assim, no que se refere às condições organizacionais para a gestão da política de turismo nos 
municípios da Área de Planejamento, repete-se o panorama geral das Prefeituras: a carência 
detectada não se relaciona à existência, em si, da unidade municipal responsável – elas 
existem por força de lei e, por vezes, têm as suas competências claramente descritas no texto 
legal, mas, na prática, não funcionam, ou funcionam precária ou parcialmente.  
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As equipes de profissionais dedicadas ao turismo nesses organismos setoriais são 
extremamente reduzidas ou inexistentes, com exceção de São Mateus, que conta com 
profissionais de nível superior, por força do curso de turismo ofertado pela Faculdade Vale do 
Cricaré, ali instalada. Nos demais, tanto os gerentes quanto a equipe técnica, quando 
existente, não possuem, via de regra, formação específica para atuação no setor. Assim, a 
necessidade premente não se restringe a capacitar pessoas, mas, antes, é necessário compor 
equipes com a formação e o perfil profissional exigido para que possa encarar os desafios que 
se apresentam. Entretanto, este estado de coisas leva a pensar que, na região, o 
desenvolvimento integrado do turismo sustentável começa agora a constituir prioridade 
municipal a partir da oportunidade de participação nos investimentos do PRODETUR/NE/II, 
mas tal perspectiva não chegou ainda a impactar positivamente as estruturas administrativas 
das Prefeituras e as condições locais de gestão da política municipal para o setor de turismo. 
Um caminho longo nesse sentido precisa ser percorrido.  

Nesse panorama, poucos são os instrumentos de gestão, de controle, de monitoramento e de 
fiscalização efetivamente empregados na atividade turística. A atuação municipal no setor, 
em alguns casos efetiva e louvável, apesar das dificuldades e barreiras enfrentadas, são, vias 
de regra, pontuais, e mais voltadas para a intervenção nas temporadas de veraneio e por 
ocasião de festas e eventos; as administrações municipais lançam-se ao trabalho, à 
execução, a “apagar incêndios” (e por vezes o trabalho é árduo e complexo), sem enfatizar 
o planejamento estratégico, de maior prazo, a partir de cenários futuros previamente 
construídos.  

Nota-se, entretanto, nesse ambiente, o início de um processo de mudança, principalmente no 
que se refere ao entendimento e à difusão de conceitos (mais do que práticas) de turismo 
sustentável, turismo como negócio, produtor de emprego, renda e bem estar social, e não por 
espasmos, centrado apenas em eventos ou direcionados apenas ao lazer da população 
regional. Para tanto, muito têm contribuído as ações do SEBRAE, do SENAC, de organizações 
não governamentais, de organizações sociais localmente organizadas.  

Assim, cabe, prioritariamente, efetivar o fortalecimento, como um todo, das administrações 
municipais para que assumam, efetivamente a gestão do turismo, sob esse prisma, 
englobando, dentre outras linhas de ação, a melhoria dos processos de planejamento, de 
mobilização social, de divulgação e marketing do turismo e, com grande ênfase, a 
construção, a implantação e a manutenção de sistemas integrados de informações para a 
gestão do turismo, na medida em que dados e informações atualizadas, nesse sentido, 
constituem a grande carência. 

2.6.5 Capacidade de Administração/ Gestão dos Municípios 

O conjunto de informações sobre as finanças dos municípios da Área de Planejamento, a 
seguir apresentado, constitui subsídio importante para depreender a capacidade de 
administração / gestão municipal hoje instalada e as condições pré-existentes para suporte 
aos investimentos do PRODETUR/NE II. A partir do panorama assim delineado, será possível 
definir as ações para fortalecer as estruturas existentes e promover as melhorias institucionais 
requeridas para o alcance de resultados efetivos no âmbito do Programa. 
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a) Composição da Receita / Receita Total 

Tabela 19: Composição da Receita - % - 2002 

MUNICÍPIOS RECEITA TRIBUTÁRIA FPM* QPM-ICMS** OUTRAS 

Pancas 1,7 35,5 33,3 29,5 

Colatina 9,5 18,5 26,1 45,9 

Rio Bananal 1,4 29,5 36,1 33,0 

Conceição da Barra 11,7 27,4 29,1 31,8 

São Mateus 9,8 17,1 21,3 51,8 

Linhares 11,0 19,7 28,1 41,2 

*FPM – Fundo de Participação dos Municípios 

**QPM-ICMS - Quota Parte Municipal do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços  

Nota-se que a Receita Tributária, composta pela arrecadação do ISS, do IPTU, do ITBI e de 
taxas municipais diversas, constitui o menor item na composição da receita de todos os 
municípios pesquisados. Na tabela correspondente ao item b, a seguir, pode-se verificar que, 
também em todos eles, a receita tributária de 2002 apresentou desempenho negativo, se 
comparada a 2001. 

O Fundo de Participação dos Municípios corresponde à fonte mais significativa de receita 
para o município de Pancas, seguido do ICMS; o QPM-ICMS assume importância de destaque 
nos demais municípios. No item “Outras” fontes de receita dos municípios de Conceição da 
Barra, São Mateus e Linhares estão embutidos os royalties recebidos, como demonstrado na 
tabela relativa ao item d deste capítulo.  

Tabela 20: Receita Total 2000 – 2002 – R$ 1.000,00 

MUNICÍPIOS 2000 2001 * 20002 VARIAÇÃO % 2002/2001 

Pancas 8.699,20 9.658,40 32º 11.279,40 16,8 

Colatina 42.255,70 43.164,70 8º 54.021,50 26,5 

Rio Bananal 11.089,30 13.575,20 29° 11.511,00 15,2 

Conceição da Barra 15.967,50 16.752,50 18° 16.288,70 -2,8 

São Mateus 40.102,80 45.780,30 9° 53.108,20 16,0 

Linhares 64.217,90 66.558,70 7° 69.411,50 4,3 

* Posição relativa aos 78 municípios do Estado quanto a Receita Total. 2002 

b) Receita Tributária 

Tabela 21: Receita Tributária 2000 – 2002 – R$ 1.000,00 

MUNICÍPIOS 2000 2001 * 2002 VARIAÇÃO % 2002/2001 

Pancas 225,10 214,80 56o 195,70 -8,9 

Colatina 4.778,40 5.269,80 10o 5.184,30 -1,6 

Rio Bananal 215,20 263,30 63o 163,50 -37,9 

Conceição da Barra 1.173,50 1.647,10 15o 1.905,70 15,7 

São Mateus 6.072,80 5.927,60 9o 5.185,90 -12,5 

Linhares 8.688,20 8.644,50 8o 7.663,90 -11,3 

* Posição relativa aos 78 municípios do Estado quanto a Receita Tributária em 2002. 
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Tabela 22: Arrecadação do ISS, IPTU ITBI e Taxas* 

MUNICÍPIOS 
ESPECIFICAÇÃO 

PANCAS COLATINA 
RIO 

BANANAL 
CONCEIÇÃO 

BARRA 
SÃO 

MATEUS 
LINHARES 

ISS       

2001 104,2 2.123,20 15,1 1.013,20 2.201,7 2.241,5 

2002 88,5 2.262,40 19,1 1.338,00 2.288,7 2.631,9 

Variação % - 
2002/2001 

-15,0 6,6 26,4 32,1 4,0 17,4 

IPTU       

2001 76,0 911,20 19,5 135,7 476,8 1.165,4 

2002 50,3 858,8 22,0 140,7 396,7 687,70 

Variação % - 
2002/2001 

-33,8 -5,8 13,1 3,7 -16,8 -41,1 

ITBI       

2001 21,8 338,2 57,7 53,4 385,3 546,1 

2002 31,0 313,4 38,8 37,7 282,5 681,7 

Variação % - 
2002/2001 

42,5 -7,3 -32,8 -29,3 -26,7 24,8 

TAXAS       

2001 12,8 1.897,2 171,0 444,80 2.863,8 4.691,6 

2002 25,8 1.749,7 83,6 389,30 2.218,0 3.662,6 

Variação % - 
2002/2001 

101,7 -7,8 -51,1 -12,5 -22,5 -21,9 

c) Transferências Constitucionais 

Tabela 23: Transferências Constitucionais – 2001 - 2002 –  R$ 1.000,00 

MUNICÍPIOS 
ESPECIFICAÇÃO 

PANCAS COLATINA 
RIO 

BANANAL 
CONCEIÇÃO 

BARRA 
SÃO 

MATEUS 
LINHARES 

FPM       

2001 3.722,40 9.327,80 3.157,50 4.150,70 7.853,20 12.799,90 

2002 3.995,00 10.060,30 3.394,00 4.458,70 9.086,80 13.657,00 

Variação % - 
2002/2001 7,30 7,90 7,50 7,40 15,70 6,70 

QPM-ICMS       

2001 4.832,80 17.842,40 5.081,00 5.926,70 12.077,60 22.054,80 

2002 3.761,40 14.281,80 4.150,80 4.734,20 11.292,10 19.519,90 

Variação % - 
2002/2001 -22,20 -20,00 -18,30 -20,10 -6,50 -11,50 
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d) Distribuição de Royalties 

Tabela 24: Distribuição de Royalties aos municípios – 2003 – R$ 1,00 

MUNICÍPIOS 
REPASSE MÊS DE 

AGOSTO 
ACUMULADO 

2003 
PARTICIPAÇÃO TOTAL 

ACUMULADO  % 

Linhares 1.492.422,59 14.533.913,89 33,35 

São Mateus  1.303.003,37 12.485.893,27 28,65 

Conceição da Barra 78.289,09 745.098,63 1,71 

Demais Municípios 
Estado 1.982.172,30 15.809624,00 36,29 

e) Despesas Municipais 

Tabela 25: Demonstrativo de Despesas* 

DESPESA TOTAL PESSOAL SERVIÇOS TERCEIROS INVESTIMENTOS ENCARG E AMORT. DÍV 
MUNICÍPIO 

2001 2002 
Var. 
% 

2001 2002 
Var 
% 

2001 2002 
Var. 
% 

2001 2002 
Var. 
% 

2001 2002 
Var. 
% 

Pancas 10.384,3 14.296,4 37,7 5.649,3 5.952,1 5,4 1.848,4 4.044,7 118,8 384,0 2.192,2 470,9 164,1 170,0 3,6 

Colatina 39.908,0 57.745,2 44,7 26.431,8 29.150,4 10,3 4.152,90 14.355,4 245,7 565,2 7.581,5 1241,4 1.122,8 1.269,1 13,0 

Rio Bananal 13.435,2 11.609,9 
-

13,6 6.107,1 6.114,1 0,1 2.041,6 1.987,9 -2,6 3.196,9 1.060,5 -66,8 14,2 31,6 122,4 

Conceição Barra 16.257,7 16.567,5 1,9 7.294,0 9.284,1 27,3 5.651,8 4.015,6 -28,9 1.485,9 1.396,1 -6,0 269,5 372,0 38,0 

São Mateus 45.172,0 57.440,3 27,2 19.406,1 22.105,5 13,9 15.288,6 19.936,5 30,4 4.766,9 7.960,0 67,0 1.018,0 1.152,0 13,2 

Linhares 65.595,7 67.024,7 2,2 30.240,3 29.651,8 -1,9 14.478,7 16.075,7 11,0 10.316,7 11.238,7 8,9 768,0 566,3 -26,3 

* Posição relativa aos 78 municípios do Estado quanto a despesa com pessoal em 2002: 
Pancas             29° Colatina                        8° 
Rio Bananal     27° Conceição da Barra 13° 
São Mateus     10° Linhares                   7° 

2.6.6 Mecanismos Existentes para a Participação da Sociedade no Planejamento e 
Implementação das Ações do PRODETUR 

O CONTURES – Conselho Estadual de Turismo e o Conselho de Turismo do Pólo Capixaba do 
Verde e das Águas constituem os dois principais mecanismos sob a coordenação da 
Administração Pública Estadual que estão engajados no planejamento das ações atinentes 
ao PRODETUR/NE/II do Norte do Espírito Santo e que desempenharão papel relevante por 
ocasião de sua execução.  

O CONTURES – Conselho Estadual de Turismo 

O Conselho Estadual de Turismo, de criação recente, já se encontra em funcionamento, 
ainda que passe por um período inicial de consolidação e de aquecimento. Três reuniões 
ordinárias já foram realizadas, com o empenho da equipe da SEDETUR, convocando e 
animando os membros para participação e organizando as atividades, em seus detalhes. 
Alguns problemas de comunicação são ainda observados para a ativação do CONTURES e é 
grande a dependência da atuação da Secretaria – o Conselho não anda ainda pelas 
próprias pernas, a partir da motivação e do entrosamento de seus membros. Ao longo do 
tempo, precisa ser fortalecido e ganhar em autonomia e auto-gestão; falta-lhe a prática de 
análise de problemas de interesse comum e de tomada coletiva de decisões. Por outro lado, 
a SEDETUR, em sua atual configuração e com as suas atuais diretrizes, está ainda 
conquistando a confiança e a abertura por parte dos Conselheiros. Mas, desde já, o Conselho 
Estadual constitui fórum importante para participação da sociedade no que se refere ao 
PRODETUR II. Apresentações de seus objetivos, metas e diretrizes já foram realizadas para a 
socialização das informações e aquecimento para fases posteriores de trabalho.  
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O Conselho de Turismo do Pólo Capixaba do Verde e das Águas 

O Estado do Espírito Santo conta, também, com o Conselho de Turismo do Pólo Capixaba do 
Verde e das Águas, que foi criado em 2002. O Regulamento Interno do Conselho foi aprovado 
e publicado em maio de 2003, ano em que também foram indicados e empossados os atuais 
membros.  

O Conselho abrange os Municípios capixabas de Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Colatina, 
Conceição da Barra, Linhares, Jaguaré, Marilândia, Pancas, Rio Bananal, São Mateus e 
Sooretama. Constitui espaço sistematizado para planejar, deliberar e viabilizar as ações que 
concorram para o desenvolvimento do turismo no Estado do Espírito Santo, em especial 
aquelas relativas ao PRODETUR/NE II. 

O Regimento Interno prevê a atuação do Conselho de Turismo de forma a contemplar as 
principais dimensões do desenvolvimento (infra-estrutura econômica, desenvolvimento social, 
meio ambiente, informação e conhecimento), com vistas ao desenvolvimento sustentável do 
setor turismo para o Pólo, a partir da convergência de ações dos diversos segmentos que 
compõem a Cadeia Produtiva do Turismo.  

Outras Entidades 

Além do Conselho Estadual de Turismo e do Conselho Pólo Capixaba do Verde e das Águas, 
algumas entidades já existentes no Estado são canais de participação social no planejamento 
e implementação do PRODETUR/NE II. Dentre elas citam-se a APEN – Associação dos Prefeitos 
do Norte e a AMUNES – Associação dos Municípios do Espírito Santo.  

O SESC/SENAC, o SESI/SENAI, o SEBRAE e o SENAR, entidades amplamente reconhecidas e 
atuantes no Estado e, em especial, na região de abrangência do Programa, poderão 
desempenhar funções importantes de mobilização social, principalmente junto ao setor 
empresarial, e de agentes de informação e preparação da comunidade. A parceria já 
estabelecida com o Governo do Estado e com municípios da área de abrangência do 
Programa constitui a base para tanto.  

Os Mecanismos de Participação da Sociedade nos Municípios da Área de 
Planejamento 

Por força de Lei Federal, como condição prévia à efetivação de transferências 
constitucionais, ou por iniciativa própria das administrações municipais, diversos Conselhos 
Municipais estão instalados nos municípios da Área de Planejamento. Dentre eles, citam-se os 
Conselhos Municipais de Saúde e de Educação (e seus respectivos Fundos), os Conselhos de 
Alimentação Escolar, de Acompanhamento do FUNDEF, de Desenvolvimento Rural Sustentável 
e os Conselhos Tutelares da Infância e da Juventude.  

Na Área de Planejamento os Planos Diretores Urbanos estão em fase de elaboração ou 
aprovação, ou então são mais antigos, necessitando atualização. Assim, nenhum dos 
municípios abrangidos conta com um Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, 
resultante de tais planos.  

Em São Mateus, encontram-se também em atividade o Conselho Municipal de Cultura, o 
Conselho Municipal de Transporte e Trânsito e o Conselho Municipal de Meio Ambiente.  

Em Colatina, além dos exigidos por força legal, estão instalados e em funcionamento os 
Conselhos Municipais dos Direitos do Idoso, das Pessoas Portadoras de Deficiência, do 
Transporte Coletivo, Antidrogas, do Desenvolvimento Agropecuário e do Meio Ambiente, além 
do Conselho de Desenvolvimento de Colatina. Também nesse Município foram organizadas 
com auxilio da Prefeitura 55 Associações de Moradores, distribuídas por Bairro. A UNASCOL – 
União das Associações de Bairro de Colatina - estabelece a interface entre elas e destas com 
a administração municipal. A ASSEDIC - Associação Empresarial de Desenvolvimento 
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Integrado de Colatina, reúne o setor privado e seu Presidente faz parte do Conselho do Pólo 
Capixaba do Verde e das Águas. Encontram-se ainda fortalecidos em Colatina, em função 
de suas características de pólo industrial e comercial, o Clube de Diretores Lojistas, o 
Sindlojistas, o Sindvarejistas, o Sindmóveis, o Sindolaria e o Sindicato das Indústrias do Vestuário 
de Colatina.  É significativa também a ação institucional da ASSEDIC. 

Conceição da Barra destaca-se como município em que o associativismo e a atuação da 
sociedade em parceria com a Prefeitura Municipal constituem prática corrente. São citadas 
cerca de cento e oitenta entidades associativas organizadas, voltadas para os mais diversos 
setores: folclore, artesanato, pesca, maricultura, caminhoneiros, comércio, incluindo a 
Sociedade dos Amigos do Parque Itaúnas, local onde a força da comunidade é sentida com 
intensidade.  

Apesar de um ou outro município da Área de Planejamento não apresentar movimentos 
associativistas mais significativos, não se pode afirmar, de forma geral, que a ausência de 
mecanismos de participação da sociedade constitui ponto crítico para o planejamento e 
execução das ações do PRODETUR/NE/II no Norte do Espírito Santo. Tais mecanismos existem – 
e em grande número, mas por vezes atuam de forma desconectada, a partir de ações de 
natureza reivindicatória e pulverizada, apresentando fragilidades em seu funcionamento e 
quanto ao entendimento de sua função junto às comunidades e baixa capacidade de 
articulação e mobilização social. Há casos em que as entidades são criadas em decorrência 
exclusiva de serem condição necessária para o acesso a recursos públicos, uma vez que não 
exercem plenamente o seu papel no controle social e não são reconhecidos pela sociedade 
em geral.  

Torna-se, assim, necessário desenvolver ação de fortalecimento institucional que busquem 
assegurar, com relação a tais entidades (inclusive conselhos de nível estadual e municipal) a 
coerência de seus princípios e de sua organização, o seu efetivo funcionamento (de forma 
que não existam apenas oficialmente) e a atuação integrada das diversas entidades – tanto 
no âmbito de cada município quanto no todo da área de abrangência do Programa. 

Conclusão 

Para que os investimentos do PRODETUR/NE/II – ES possam vir a alcançar os resultados efetivos 
que deles são esperados, levando ao desenvolvimento integrado do turismo sustentável na 
região Norte do Estado, as questões relativas à capacidade institucional da administração 
pública estadual e dos municípios envolvidos devem merecer tratamento especial. A 
fragilidade institucional constitui a realidade observada no ambiente, ainda que já se possa 
observar um movimento positivo na construção de instrumentos de planejamento urbano, tais 
como os Planos Diretores Municipais, os Códigos Municipais de Meio Ambiente e outros desta 
natureza, sem que se possa, ainda, testar a sua aplicabilidade e efetivo emprego. Vias de 
regra, barreiras significativas estão presentes, tais como a descontinuidade administrativa, a 
gestão pontual e imediatista das questões municipais, em detrimento de uma visão 
estratégica da ação governamental, a capacitação insuficiente dos gestores municipais, a 
ausência de equipes gerenciais e técnicas capacitadas, a atuação incipiente ou ausente do 
poder público municipal no trato das questões ambientais, a carência de planos e programas 
de desenvolvimento turístico e de incentivo ao turismo sustentável, dentre outras.  

Quanto às estratégias e mecanismos de participação da sociedade na gestão municipal, e 
mais especificamente na gestão do turismo, pode-se concluir que os Conselhos, em todos 
setores, inclusive no setor de turismo, como mecanismo mais comum, encontram-se 
desgastados e desacreditados, em sua grande maioria inativos. Os diversos Conselhos 
instituídos não atuam de forma integrada e sinérgica, estão sujeitos a influências políticas e, 
por vezes, seu funcionamento está na dependência exclusiva da ação e do controle 
governamental; assim, ainda que sejam compostos, oficialmente, por representantes do 
poder público e da sociedade como um todo, não têm constituído, com raras exceções, 
mecanismos efetivos de participação e de parceria para a gestão pública. Cabe ressaltar, 
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como tendência positiva, a adoção, por alguns municípios da Área de Planejamento, de 
mecanismos como o Orçamento Participativo e os Planos Estratégicos Municipais, elaborados 
e acompanhados, efetivamente, com a participação da sociedade local.  

A partir do panorama institucional observado neste diagnóstico, pode-se afirmar que a 
melhoria da capacidade institucional do poder público, tanto para planejamento e 
implementação de políticas públicas, quanto para, especificamente, gerir a exploração das 
atividades turísticas, passa pelo tratamento de questões relativas a planejamento, 
adequação da base regulatória das atividades urbanas e prática das funções de fiscalização 
e controle, pela adoção de recursos de informação e informática para a gestão municipal, 
pela composição e capacitação de equipes gerenciais e técnicas, pela adequação das 
estruturas administrativas. Dentre todos esses aspectos, um outro se destaca pela sua 
importância e complexidade para o seu tratamento: a melhoria da competência do poder 
público na Área de Planejamento exige, principalmente, a promoção de ações 
educacionais, vistas em seu sentido mais amplo, de forma a produzir mudanças efetivas no 
que se refere à visão do papel, das responsabilidades e da postura do administrador público, 
e ainda, da cultura vigente, de forma a encarar o setor de turismo como indutor do 
desenvolvimento sustentável e da melhoria da qualidade de vida na região. 

2.7 CAPACITAÇÃO DO SETOR PRIVADO ENVOLVIDO COM O SETOR TURÍSTICO 

2.7.1 Caracterização Geral e Perfil do Setor Privado 

Para análise do ambiente empresarial do setor de turismo, considerados os municípios da 
Área de Planejamento, é importante destacar 2 grupos de empreendimentos, ainda que inter-
relacionados: o 1o, formado por empreendimentos voltados especificamente para o turismo, 
com dependência quase total do fluxo turístico e sujeito, portanto, à sazonalidade da 
atividade turística e aos picos do “veraneio” e fins de semana prolongados; localizam-se, 
principalmente, nos sítios praianos. O 2o grupo é composto por empreendimentos localizados 
na área urbana dos municípios abrangidos, principalmente no centro das cidades, e que têm 
por clientela a população local residente e forasteiros em viagens de negócios, e atendem à 
dinâmica da economia local no ramo de comércio, indústria e serviços. Os municípios de 
Colatina e Linhares concentram, em grande parte, empreendimentos deste segundo tipo, 
bem como São Mateus, na sede do município. Já Conceição da Barra, onde a ênfase é o 
turismo de sol e mar (incluindo a vila de Itaúnas), bem como no Balneário de Guriri – São 
Mateus, e outros da área, destacam-se os empreendimentos do primeiro grupo, mais 
permeáveis à sazonalidade.  

Assim, os empresários do setor de turismo sujeitos à sazonalidade convivem diretamente com 
a incerteza e a descontinuidade. São estes que mais se referem à falta de projetos de 
desenvolvimento do turismo sustentável, à incerteza do dia de amanhã e os que mais cobram 
a presença e a atuação efetiva do poder público na região. Contudo, acreditam no 
potencial da região e no turismo como negócio. A consciência é crescente e dizem que a 
economia do Estado está se abrindo agora. 

Neste ambiente, o perfil dos empresários ligados ao setor de turismo na Área de 
Planejamento, é bastante diversificado – a depender das especificidades de seu negócio. 
Aqueles caracterizados no primeiro grupo anteriormente referido, ou seja, que não sujeitos à 
sazonalidade, em geral se tornaram profissionais estabelecidos, proprietários de empresas 
familiares que reúnem diversos membros da família nos esforços de produção. Aprenderam 
na prática e, muitas vezes começaram como empregados no comércio local. Exemplo destes 
são os proprietários de hotéis e restaurantes nos centros urbanos, que têm como clientela 
principal os negociantes, nos diversos ramos. Apesar de se mostrarem “descrentes, sem ver 
perspectivas”, reinvestem os lucros de seus negócios e, por vezes, investem em outros 
estabelecimentos do mesmo ramo.  
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Já os empresários que atuam em mercados sujeitos à sazonalidade do turismo, restritos ao 
veraneio (hotéis, pousadas, bares e restaurantes, pequenos estabelecimentos de varejo), via 
de regra possuem outras atividades paralelas que permitam renda contínua e alguns não 
residem no local de seu negócio. Abrem os estabelecimentos apenas em época de 
temporada e, por vezes, em fins de semana, prolongados ou não.   

2.7.2 Relacionamento com o Poder Público 

De modo geral, os empresários não estão satisfeitos com a atuação do poder público, seja de 
nível estadual, seja das Prefeituras Municipais. Ressentem-se da falta de investimento em infra-
estrutura e citam, por vezes, a realização de investimentos descoordenados e de pouco 
resultado – acessos, calçamento, abastecimento d’água, rede de esgoto, urbanização, etc. 
O empresariado diz não perceber ações efetivas do poder público, a partir de um projeto 
político para o turismo. Falta informação e divulgação da região; turismo não é tido como 
prioridade, faltam incentivos. “O empresariado está descrente”. 

Com freqüência os empresários citam a falta de parceria com o poder público, declarando-a 
praticamente nula, e dizem-se desmotivados para estabelecer tais parcerias, dada a 
incompetência das administrações municipais e estadual. Mostram-se resistentes ao diálogo, 
dizendo que “já pagam impostos demais”. Neste ambiente de pouco diálogo, “é preciso 
pensar duas ou mais vezes” antes de investir, é o eles dizem. 

Sobre a atuação e o relacionamento entre o poder público e os empresários do turismo, são 
citados ainda, por estes, os seguintes pontos: 

• Distanciamento do poder público. Mentalidade fechada. Prefeitura não é pro-ativa, 
não faz parcerias com setor privado. Governo do Estado – ausente; empresariado se 
sente sozinho; 

• Falta fortalecimento do poder público para desempenho de seu papel regulador e de 
fiscalização. Falta fiscalização. Poder público tem que ter pulso; 

• Necessidade de mudança de postura dos políticos, para serem gestores públicos; 

• Necessidade de maior abertura para negociação por parte da Secretaria de Turismo 
do Estado; 

• Necessidade de maior divulgação do potencial turístico da região, de maior 
investimento continuado no setor de turismo pelo poder público, não só para 
temporadas de verão; 

• Há problemas e indefinições na legislação de ocupação do solo e meio ambiente; 
legislação, quando existe, é ortodoxa e coercitiva; falta educação sanitária e 
ambiental, falta planejamento; 

Há empresários investindo de forma significativa, mas é voz corrente que “o lugar não vai para 
frente”. Outros reconhecem o potencial local para o negócio, mas “estão esperando”. 
Outros, ainda, têm visão de futuro, acreditam no sucesso, são idealistas.  

Em geral, pode-se dizer que o perfil do empresário do turismo da Área de Planejamento tem 
evoluído ao longo do tempo, ainda que exista ainda um longo caminho a percorrer em 
busca de seu desenvolvimento enquanto profissional empreendedor. Os empresários 
começam a ver o turismo como negócio, como investimento que não polui, se bem 
conduzido – ainda que muito se tenha a evoluir quanto à consciência da importância da 
preservação ambiental. Ainda que grande parte do setor perceba a necessidade de 
“desenvolver negócios continuados, o ano todo” poucos atuam concretamente no sentido 
de superar a idéia da temporada, do veraneio, do investimento pontual e passageiro.  

Os empresários referem-se ao PRODETUR/NE II para o Norte do Espírito Santo como a grande 
oportunidade para o desenvolvimento sustentável do turismo na região. Entretanto, nota-se 
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que o nível de informação corrente sobre o Programa e o real envolvimento da classe 
empresarial local ainda não são suficientes. É necessário evoluir nesse sentido e, 
principalmente, conquistar a confiança do setor empresarial para o estabelecimento de um 
efetivo ambiente de parceria entre o poder público e a iniciativa privada.  

2.7.3 Capacitação da Mão-de-obra 

A questão do turismo sazonal interfere diretamente sobre a postura do empresário diante 
mão-de-obra que emprega. Reconhece a necessidade de prestar serviços de qualidade, 
mas percebe que a alta rotatividade da mão-de-obra é fator impeditivo para tanto. A cada 
veraneio se contrata novos empregados, a grande maioria sem experiência, proveniente de 
outros setores da economia local, sem preparo profissional. Os empresários, a cada ano, 
treinam a sua equipe em serviço, no início da temporada; não se sentem incentivados em 
promover ou patrocinar ações de capacitação profissional de maior porte. 

Alguns empresários também têm dificuldades em administrar seu negócio, devido a falta de 
cultura e capacitação, pois ou eles foram empregados de hotéis e aprenderam na prática o 
ofício, ou vieram do comércio ou constituem empresas familiares sem tradição no setor. 

2.7.4 Associativismo 

Também neste campo, os ambientes são heterogêneos, se considerados os diversos 
municípios da Área de Planejamento. Há municípios, como Colatina e São Mateus, onde o 
setor empresarial encontra-se organizado, sendo o associativismo um traço da cultura local, 
principalmente no que se refere aos setores moveleiro e de confecções – nas atividades 
correlatas ao turismo, tal organização é menos significativa.  

Via de regra, na região como um todo, os próprios empresários referem-se à desunião 
reinante, à competição predatória, à fragilidade das entidades representativas. Um 
empresário cita que a comunidade empresarial local considera “o governo como pai e a 
Petrobrás como provedora”. Prevalece, entre os empresários do turismo o relacionamento 
informal. “Há falta de consciência coletiva; é preciso abrir os olhos dos empresários para que 
se tornem responsáveis e agentes de mudança”. Os artesãos são citados como classe em que 
o associativismo ainda é muito frágil. Existem Associações, o SEBRAE vem apoiando, mas o 
setor não se fortaleceu como devia com essas iniciativas. Citam que é preciso direcionar o 
artesanato para as vocações regionais, construir uma marca – “aqui se faz artesanato de 
todo tipo, mas falta arte e profissionalismo.” 

Os empresários locais tecem críticas aos inúmeros Conselhos existentes nos municípios. “Há 
Conselho para tudo, estaduais, municipais, do Pólo para o PRODETUR, mas não há interesse – 
nem do poder público nem das comunidades locais, de torná-los produtivos.” 

Artesãos locais não se associam como deviam, há falta de profissionalismo e, como uma das 
conseqüências, as compras isoladas causam aumento dos custos das matérias-primas, 
refletindo nos preços dos produtos finais. O SEBRAE vem apoiando e incentivando algumas 
ações na região, mas ainda não são significativos os resultados. 

2.7.5 Mercado Fornecedor 

Faltam fornecedores locais, a CEASA só funciona em Vitória. Não existe centro de 
abastecimento na Região Norte do Estado. 

Os fornecedores buscam os produtos fora, enquanto muitas vezes poder-se-ia produzir nos 
próprios locais. 

Quanto aos fornecedores externos, não há problema. Não dependem de Vitória. 
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2.7.6 Principais Pontos Críticos Enfrentados 

Como pontos críticos / barreiras mais relevantes enfrentadas para o desenvolvimento de suas 
atividades, os empresários ligados ao turismo no Norte do Espírito Santo referem-se a: 

• carga tributaria elevada, inadequação ou desatualização das leis trabalhistas, 
causando entraves e dificuldades para seu cumprimento; 

• sazonalidade do mercado causando instabilidades no mundo dos negócios; 

• dificuldade de cumprimento da legislação trabalhista. Contratar empregado pelo 
período de 2 meses na alta temporada acarreta impostos e encargos trabalhistas que 
inviabilizam o negócio. Funcionário não cria compromisso pela sazonalidade. 

• falta de competência do poder público local;  

• falta de saneamento básico - qualidade da água, esgotamento sanitário;  

• Inadequações e indefinições relativas á legislação de ocupação do solo e meio 
ambiente; legislação ortodoxa e coercitiva.  

2.7.7 Conclusão 

O alcance de resultados efetivos mediante os investimentos no âmbito do PRODETUR na 
Região Norte do Espírito Santo, de forma a assegurar o desenvolvimento do turismo sustentável 
demanda também ações continuadas e de peso com relação ao ambiente empresarial. Por 
um lado, o caminho a seguir consiste na criação das condições necessárias para transformar 
o turismo sazonal, de veraneio, praticado na região, em fluxo continuado, ao longo dos 
meses, de forma a tornar viáveis os empreendimentos turísticos. Por outro, torna-se necessário 
investir na capacitação profissional e no desenvolvimento da mentalidade empreendedora 
do empresariado local, a partir de planos estratégicos e da visão do cenário de futuro para o 
turismo na região. A visão do turismo sustentável, envolvendo variáveis econômicas e 
ambientais precisa ser ainda assimilada, com consistência, pelo empresariado local, assim 
como a construção e a prática de estratégias e mecanismos de parceria no ambiente 
empresarial, e deste com o poder governamental.  

A busca da efetivação de parcerias entre o poder público e a iniciativa privada para 
concretização dos investimentos do PRODETUR no Norte do Espírito Santo deve se dar com a 
construção e implementação de um modelo de gestão e de um arranjo institucional para o 
gerenciamento e execução do Programa que, sob coordenação do poder público estadual 
e com o engajamento dos municípios abrangidos, adote, em sua essência, a participação da 
iniciativa privada. A prática de implementação das ações do PRODETUR – ES de forma 
integrada e em parceria será a oportunidade ideal para, no curso da ação, criar o ambiente 
para a prática de tais princípios, de forma a estendê-los para a dinâmica continuada das 
relações institucionais entre o governo. 

2.8 ATRAÇÕES E PRODUTOS TURÍSTICOS 

O levantamento de atrações e produtos turísticos da Área de Planejamento representa os 
alicerces do processo de planejamento turístico que deverá ser desenvolvido para a região.  

O diagnóstico fornece os subsídios necessários para a identificação do potencial turístico que 
se diferenciam pelos segmentos de aspectos naturais, de negócios e de lazer, incluindo as 
possibilidades de aproveitamento e uso desses potenciais. 

O estudo permite desta forma a identificação de semelhanças e divergências entre os 
diferentes municípios que compõem a Área de Planejamento, fazendo-se ressaltar afinidades 
e complementaridades. 



 

 

109109109109

A seguir são apresentados os produtos e atrativos turísticos da região. No anexo VII deste 
documento são apresentados, em detalhes, atrativos e eventos turísticos locais. 

2.8.1 Atrações e Produtos Turísticos Ecológico-Naturais 

Conforme apresentado em capítulo anterior, a Área de Planejamento apresenta grande 
potencial para o desenvolvimento de turismo de cunho ecológico. A seguir são apresentados 
os principais atrativos e produtos turísticos que caracterizam esse potencial.  

Parque Estadual de Itaúnas 

O Parque Ecológico de Itaúnas, no município de Conceição da Barra, foi criado para garantir 
a preservação de importantes remanescentes de Mata Atlântica no Estado, protegendo 
ecossistemas bastante diferenciados, como áreas de dunas, restinga, manguezais e matas de 
tabuleiro com uma grande biodiversidade. O Plano de Manejo do Parque encontra-se em 
fase de aprovação. É considerado atrativo turístico planejado. 

Não existe estudo de capacidade de carga para o parque. O Parque Ecológico de Itaúnas é 
considerado atrativo turístico planejado de abrangência regional, com grande potencial 
para tornar-se internacional. 

O Parque de Itaúnas possui 25 km de praias, sendo três destes reservados ao uso público com 
infra-estrutura de quiosques para atendimento aos visitantes. O seu acesso se dá a partir da 
sede do município, por 16 km de estrada não pavimentada. 

Atrativos e Eventos Turísticos: 

• praias de Itaúnas e do Riacho Doce, dunas, festas folclóricas, patrimônio ambiental e 
educação ambiental. 

Rio Cricaré 

Os índios o chamavam de Kiri-Kerê, ou o dorminhoco. Os portugueses o rebatizaram São 
Mateus. Nasce na Serra da Safira, em Minas Gerais, e atravessa dois municípios litorâneos do 
Norte capixaba: São Mateus e Conceição da Barra, local de sua foz.  

Por este rio os portugueses colonizaram a região e chegaram até o município de São Mateus, 
onde fundaram o Porto, no século XVII. Sua história passa pelos ciclos da cana-de-açúcar, do 
café, da farinha de mandioca e da madeira. Atualmente, a pesca é a única atividade 
econômica que se beneficia do Cricaré. 

Atrativos e Eventos Turísticos: 

• patrimônios ambiental, histórico e cultural, passeios ecológicos, Vilas Históricas de 
Barreiras e Meleiras que podem ser visitadas em um passeio de barco; e Passeio de 
Chalana pelo Rio Cricaré na APA de Conceição da Barra. 

Floresta Nacional do Rio Preto 

A Flona do Rio Preto (município de Conceição da Barra) possui cobertura florestal da Mata 
Atlântica, com uma infra-estrutura para atividades recreativas e de educação ambiental em 
contato com a natureza, onde é realizado um trabalho de proteção de espécies nativas 
destinada à produção econômica sustentável de madeira e outros produtos florestais, além 
da preocupação com a proteção dos recursos hídricos, pesquisa e estudos e manejo da 
fauna silvestre. 
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Trata-se de produto turístico planejado de abrangência regional e possibilidade de tornar-se 
internacional, com infra-estrutura adequada, e de fácil acesso a partir da sede do município. 

Atrativos e Eventos Turísticos: 

• patrimônio e educação ambiental e passeios ecológicos. Passeios por trilhas e 
observação da vida silvestre. 

Barra Nova 

Rio e mar, vegetação, casas antigas de pescadores conformam paisagem bucólica no 
município de São Mateus, com potencialidades turísticas similares a muitos refúgios 
encontrados na costa brasileira. Trata-se de uma área que apresenta alta fragilidade 
ambiental, sendo que o seu plano de ordenamento foi concluído e encontra-se em fase de 
aprovação.  

Não é considerado um atrativo turístico planejado. É de difícil acesso, a partir de São Mateus 
ou Linhares, por pequenas estradas de chão existentes entre propriedades rurais. Possui 2 
pousadas e um restaurante. 

Atrativos e Eventos Turísticos 

• praia de Barra Nova, patrimônio ambiental e passeios ecológicos. Sede do Projeto 
Tamar. 

Praia de Urussuquara 

Praia entre os municípios de São Mateus e Linhares com amplas áreas preservadas, baixa 
densidade populacional, presença de populações nativas e aspecto bucólico da paisagem 
que vem sofrendo acelerado processo de degradação. Devido a sua alta fragilidade, o Plano 
de Ordenamento de Urussuquara encontra-se em fase de elaboração.  

Como Barra Nova, a praia de Urussuquara não é considerada um atrativo turístico planejado 
e também é de difícil acesso. Possui uma pousada e um restaurante. 

Atrativos e Eventos Turísticos 

• praia, passeios ecológicos e prática de naturismo. 

Lagoa Juparanã 

Com 36 km de extensão por 4 km de largura, com dezenas de praias límpidas e serenas, 
propícia a vários esportes náuticos, sendo a primeira maior Lagoa em volume de água do 
Brasil. É um atrativo turístico em estruturação no município de Linhares, com grande potencial 
de tornar-se atrativo internacional. Possui vários acessos ao longo da BR 101. 

Atrativos e Eventos Turísticos 

• praias de água doce, patrimônio ambiental e áreas de grande valor paisagístico, 
esportes aquáticos. 

Lagoa Nova 

A 10 km distante da sede de Linhares tem em seu trajeto ainda 6 km de estrada de chão. 
Conta com restaurante, estacionamento para automóveis, rampa para desembarque e 
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embarque de barcos, prática de esportes aquáticos, águas clara e cristalina. É um atrativo 
turístico em estruturação com grande potencial de tornar-se atrativo internacional. 

Atrativos e Eventos Turísticos 

• praias de água doce, patrimônio ambiental e áreas de grande valor paisagístico. 

Lagoa Durão 

É localizada na região do Farias e próxima a grandes áreas de Mata Atlântica. A lagoa está 
distante 27 km da sede do município, sendo que 17 km em estrada não pavimentada. Conta 
com restaurante, área de camping, área esportiva (campo de futebol, vôlei, pesque e pague 
e esportes aquáticos). É um atrativo turístico propício para quem aprecia a beleza paisagística 
e a tranqüilidade. 

Atrativos e Eventos Turísticos 

• praias de água doce, patrimônio ambiental e áreas de grande valor paisagístico. 

Reserva Florestal de Linhares 

Com 21.787 hectares, localizada na parte noroeste do Município, estendendo-se até as 
cidades de Sooretama e Jaguaré. 

A maior parte da Reserva (96%) é de ecossistemas primários preservados e conservados. 
Pesquisas cientificas e tecnológicas e ecoturismo e outras atividades relacionadas ocupam o 
restante da área composta de estradas, laboratórios e áreas de experimentos. Esta reserva 
detém 5% da Avifauna Mundial e 25% da Avifauna Brasileira. 

É um atrativo turístico planejado, de fácil acesso, com grande potencial e infra-estrutura 
adequada para se estruturar em atrativo internacional. Hoje no local existe um bom hotel, 
restaurante, auditório, passeios e orientação ambiental aos turistas. 

Atrativos e Eventos Turísticos 

• patrimônio e educação ambiental e passeios ecológicos. Passeios por trilhas e 
observação da vida silvestre. 

Parque Ecológico da Cachoeira de São Rafael 

É localizado na região montanhosa de Linhares com aproximadamente a 700m do nível do 
mar e 60km da sede, com excelentes opções a prática de esportes radicais. 

Atrativos e Eventos Turísticos 

• patrimônio e passeios ecológicos. Passeios por trilhas e observação da vida silvestre e 
esportes radicais 

Parque Ecológico das Orquídeas, Bromélias e Veredas 

Localizada na orla marítima no Distrito de Regência entre Povoação e Pontal do Ipiranga – 
local denominado de Degredo com aproximadamente 14km de extensão. 

Atrativos e Eventos Turísticos 

• patrimônio e passeios ecológicos. Passeios por trilhas e observação da vida silvestre. 
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Parque Nacional dos Pontões Capixabas 

Destino turístico com divulgação nacional e internacional em Pancas, com ênfase para o 
público europeu adepto aos esportes radicais e de aventura (parapente/ asa delta/ 
alpinismo, rafting, canioning, trekking, mountain bike, cross country e outros), possui rampa de 
vôo livre onde são realizadas etapas de campeonatos estaduais. 

Atrativos e Eventos Turísticos 

• patrimônio ambiental, passeios ecológicos e esportes de aventura e radicais. Passeios 
por trilhas e observação da vida silvestre. 

2.8.2 Atrativos e Produtos Turísticos Sócio-Culturais 

A seguir são apresentados os principais atrativos e produtos turísticos que se estruturam nas 
características e potencialidades sócio-culturais da área de planejamento. Aos atrativos e 
produtos turísticos culturais são associados os atrativos de sol e mar  da região, uma vez que 
estes últimos se caracterizam mais por relações sociais do que por questões ecológicas. 

Sede de Conceição da Barra 

A sede do município possui praias urbanizadas de fácil acesso, a partir de Vitória pela Br 101. 
As praias da sede são atrativo planejado, com escala de abrangência regional. Apresentam 
avançado processo de erosão marinha, principalmente na área da Bugia, e fragilidade 
ecológica nas áreas de mangue contíguas ao tecido urbano. No entanto, a sede de 
Conceição da Barra se sobressai na região por suas festas folclóricas e outras manifestações 
culturais como o Carnaval. 

Conceição da Barra conta com pousadas, hotéis, restaurantes, bares e quiosques. As praias 
apresentam a disponibilidade de serviços diversos, além de instalações para esportes, 
recreação e educação. 

Atrativos e Eventos Turísticos 

• praias, esportes, festas folclóricas, carnaval com trios elétricos e patrimônio histórico e 
ambiental. 

Vila de Itaúnas 

O soterramento da antiga vila de Itaúnas, estabelecida entre o rio e o mar, iniciou-se na 
década de 50, devido ao desmatamento da cobertura vegetal das colinas de areia que a 
circundavam e à retificação do curso do rio Itaúnas. A nova vila, iniciada na década de 60, a 
partir de um assentamento na margem direita do rio, passou a abrigar os moradores da 
antiga vila, em sua maioria, descendentes de índios, negros e portugueses. 

O desastre ecológico que originou o soterramento da vila e a criação do parque ecológico 
estadual despertou o interesse de ambientalistas, cientistas, pesquisadores e outros visitantes 
atraídos pela beleza natural da região, que, aos poucos, passaram a fazer parte do perfil dos 
moradores da vila.  

Ciente dos potenciais turísticos da vila e de seus entraves para o desenvolvimento turístico 
sustentável, o Governo do Estado do Espírito Santo elaborou o Plano de Ordenamento Urbano 
da Vila de Itaúnas, atualmente, em fase de aprovação. 

Atrativos e Eventos Turísticos 

• forró, festas folclóricas, patrimônio cultural e ambiental e educação ambiental. 
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São Mateus 

Os principais atrativos de potencial turístico na sede do município são os bens imóveis 
encontrados no Porto Histórico de São Mateus. 

Os 32 casarões que formam a área do Porto representam o que há de mais significativo em 
turismo cultural e histórico na área de estudo. Possui uma pousada com aproximadamente 30 
leitos e um restaurante para 120 pessoas, ambos nunca foram utilizados, encontram-se 
fechados desde a sua restauração. 

Os atrativos históricos da sede de São Mateus são considerados planejados de escala regional 
e de fácil acesso. Contam com infra-estrutura adequada que, no entanto, deve ser revista de 
forma a valorizá-los.  

Atrativos e Eventos Turísticos 

• patrimônio histórico-cultural, grupos folclóricos, patrimônio ambiental. 

Balneário de Guriri 

A praia de Guriri está a 10 km da sede de São Mateus, sendo de fácil acesso. Apresenta 
graves problemas devido à proximidade do lençol freático em toda a área do assentamento 
residencial, o que, além de dificultar seu saneamento, representa riscos de enchente. 

Atrativo turístico planejado, o balneário apresenta uma rede serviços extensa e bastante 
equipada, contando com 38 equipamentos de hospedagem, perfazendo o total de, 
aproximadamente, 3.000 leitos. Destaca-se por suas festas tradicionais. Possui um parque 
aquático e um shopping de artesanato. 

Atrativos e Eventos Turísticos 

• praias, esportes, festas como carnaval com trios elétricos. 

Sede de Linhares 

O Museu Taxidermista Lorenzutti e o Centro Cultural de Linhares, localizados na sede 
municipal, representam os atrativos ligados ao patrimônio histórico. No primeiro encontram-se 
mais de 1.000 exemplares embalsamados da flora e fauna, inclusive de espécies extintas.  

Pontal do Ipiranga 

Hoje recebe o maior número de visitantes do município, no período de dezembro a fevereiro 
concentra-se uma população de aproximadamente de 30.000 turistas, com procedências 
distintas de Brasília-DF, São Paulo, Minas Gerais e Municípios circunvizinhos que vêm para suas 
festas populares. Trata-se de atrativo turístico planejado de abrangência regional, contando 
com infra-estrutura adequada. 

Atrativos e Eventos Turísticos 

• praias, festas populares, atividades de educação ambiental e esportes. 

Praia de Povoação 

Um povoado tipicamente pacato e circundado por belas lagoas e próximo ao Rio Doce. No 
verão, concentra-se uma população de aproximadamente de 5.000 turistas, com 
procedências distintas: Brasília-DF, Minas Gerais e Municípios circunvizinhos. Conta com 
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Dormitórios Simples, Barracas na Orla, Área de Camping, Posto de Saúde com atendimento 24 
horas, Peixarias, Açougue e Supermercado. 

Atrativos e Eventos Turísticos 

• praia, festas populares, atividades de educação ambiental e esportes. 

Praia de Regência 

Localizada a 45 km da sede de Linhares trata-se de atrativo turístico planejado de 
abrangência regional, contando com infra-estrutura adequada. 

Regência conta com pousadas, barracas na orla, área de camping, posto de saúde com 
atendimento 24 horas, peixarias, açougue, supermercado, posto de combustível. 

Atrativos e Eventos Turísticos 

• praia, festas populares, atividades de educação ambiental e esportes. 

Sítios Arqueológicos 

Conforme apresentado no capítulo referente a patrimônio histórico cultural, foram 
identificados no norte capixaba mais de 200 sítios arqueológicos de diferentes tamanhos 
representantes da cultura dos Tupinambás. O correto aproveitamento turístico destes sítios, 
além de garantir a sua permanência, introduz um grande diferencial de exploração turística 
no Pólo. 

2.8.3 Atrativos e Produtos Turísticos de Eventos e Negócios 

É identificado ainda na área de planejamento um grande potencial para turismo de eventos 
e de negócios estruturado no potencial existente, principalmente, no município de Colatina. 

Colatina 

O município de Colatina tem destaque como centro polarizador de comércio e serviços (mais 
de 1.500 estabelecimentos), abrigando 3 das 10 maiores empresas atacadistas do Brasil. É hoje 
uma das maiores economias do Estado, com grande potencial de expansão. 

Estrategicamente localizada no centro de Estado, é a maior cidade da região Norte, 
constituindo-se ainda em ligação territorial entre o Litoral/ lagoas de Linhares e Pancas, 
destino turístico de atração internacional. 

Os atrativos turísticos de eventos e negócios são planejados e de alcance regional e nacional. 

Atrativos e Eventos Turísticos 

• eventos e negócios, turismo de aventura e histórico-cultural. 

2.8.4 Conclusão 

Os municípios da Área de Planejamento possuem importantes atividades turísticas atualmente 
desenvolvidas, além de apresentarem condições para melhorar a qualidade e a 
sustentabilidade do produto turístico da Região Norte do Espírito Santo.  

Os municípios de Conceição da Barra e São Mateus apresentam grande diversidade de 
atrativos naturais e culturais. A atividade turística tradicional de Sol e Mar é destaque nestes 
municípios, que apresentam uma grande extensão de litoral e a existência de praias ainda 
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pouco exploradas. A pesca é bastante desenvolvida, e a região apresenta grande potencial 
para sediar atividades de pesca desportiva e pesca oceânica.  

Conceição da Barra possui 4 unidades de conservação ambiental: a Reserva Biológica do 
Córrego Grande, a Reserva Nacional do Rio Preto, a Área de Proteção Ambiental de 
Conceição da Barra com destaque para o Parque Estadual de Itaúnas, o que potencializa o 
ecoturismo na região.  

Conceição da Barra e São Mateus possuem também forte influência dos núcleos de cultura 
negra, remanescente de quilombos, e contam com manifestações folclóricas de grande 
repercussão estadual e nacional. Conceição da Barra é o “município sede” do Ticumbi, e o 
seu Carnaval de rua está entre os 5 maiores do País. São Mateus possui o Sítio Histórico do 
Porto, com antigos casarões em arquitetura colonial, o que faz destacar ainda o turismo 
histórico e cultural na região. 

Linhares se diferencia por suas lagoas. No entanto o potencial para o turismo lacustre e para o 
turismo de esportes aquáticos é ainda pouco explorado tendo em vista o pequeno número 
de investimentos nas áreas próximas às lagoas. 

Em Linhares está situada a Reserva Florestal da CVRD, onde são desenvolvidas pesquisas e 
vendas de sementes e material genético para a produção de mudas. Em Linhares ainda 
encontra-se o único acervo de taxidermia do Estado. A presença e as atividades 
desenvolvidas na unidade de conservação, além da existência do acervo taxidermista, 
revelam a forte inclinação, do município, ao turismo de cunho cientifico. O turismo de sol e 
mar também está presente em Linhares, no entanto, pelas características do seu litoral, trata-
se de um turismo destinado às diversas modalidades de surfe e windsurf. 
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A atividade industrial é a base da economia do município de Colatina, que tem como 
destaques a indústria têxtil e a de confecções além de um movimentado comércio 
atacadista e varejista. Por este motivo, o município possui bastante desenvolvido a prática do 
turismo de negócios e eventos, e é reconhecido como pólo regional concentrando e 
atendendo a demanda de diversas cidades capixabas e mineiras. 

O município de Pancas destaca-se por sua beleza natural. Este município possui um conjunto 
de formações rochosas que lhe conferem características únicas para o desenvolvimento do 
turismo de esportes radicais e aventuras, como vôo livre em parapente e asa delta além de 
escaladas e descidas em rappel. 

Atividades agropecuárias estão presentes nos municípios de Colatina e Pancas e representam 
importante atividade econômica. Dentre as principais culturas agrícolas destacam-se a 
cafeicultura e a atividade de pecuária mista. Apesar de inexplorado o potencial para o 
desenvolvimento do agroturismo nestes municípios é evidente. 

Em linhas gerais, pode-se dizer que o turismo de sol e mar, ecoturismo e o turismo cultural 
estão evidentes nos municípios Conceição da Barra e São Mateus. O turismo de negócios e 
eventos é bastante forte, com tendências de maior crescimento em Colatina. O turismo de 
aventura e esportes radicais se destaca no município de Pancas. As questões ligadas à 
paisagem e recursos naturais têm um forte apelo no conjunto de lagos existentes, próximos ao 
Rio Doce, e nas vastas áreas de Mata Atlântica preservadas em Linhares. 

A tabela a seguir apresenta os municípios da Área de Planejamento e suas respectivas 
potencialidades turísticas. 

Tabela 26: Potencialidades Turísticas por Município 

MUNICÍPIOS POTENCIALIDADES TURÍSTICAS 

Conceição da Barra 

São Mateus 

Turismo de Sol e Mar 

Ecoturismo 

Pesca Oceânica Esportiva 

Pesca Submarina e Mergulho 

Turismo Cultural 

Colatina 

Turismo de Negócios  

Turismo de Eventos 

Agroturismo 

Turismo de Aventuras 

Pancas 

Ecoturismo 

Turismo de Aventuras 

 Agroturismo 

Linhares 

Turismo Lacustre 

Turismo de Saúde e Descanso 

Turismo de Esportes Aquáticos 

Turismo Científico 

Essa constatação permite-nos afirmar que o os municípios da Área de Planejamento se 
destacam principalmente pelas características de suas atividades turísticas, que não 
competem e nem se opõem umas às outras, mas sim, guardam um forte caráter de 
complementaridade. 

Ressalta-se, no entanto, que os produtos e atrativos turísticos mais populares e mais divulgados 
na região encontram-se próximos ao seu limite de saturação, e não deverão ser o ponto de 
partida para a elaboração de uma estratégia de turismo sustentável na região. Neste 
contexto estão inseridos todas as localidades à beira mar que têm, atualmente, sua 
população triplicada, às vezes até quintuplicada, durante os meses de verão. 
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Os balneários de Guriri, em São Mateus, e Pontal do Ipiranga, em Linhares, retratam bem essa 
afirmativa. Essas duas localidades sofrem com sérios problemas de abastecimento de água 
potável, que vai desde a sua salinização até a falta completa deste recurso, por períodos 
prolongados. Outro problema considerado crítico nessas duas localidades refere-se à 
drenagem. No período das chuvas, coincidente ao período de veraneio, há ocorrência de 
enchentes pela dificuldade de escoamento natural das águas pluviais. (Ver capítulo referente 
à Infra-estrutura).  

Outro exemplo claro desse problema é a Vila de Itaúnas em Conceição da Barra. Apesar de 
que o caráter rústico da localidade seja considerado por seus visitantes um de seus atrativos, 
a vila apresenta sérios problemas referentes à infra-estrutura de saneamento, urbanização e 
paisagismo e controle de zoonoses, devendo passar por um processo de reabilitação urbana, 
através da implantação de seu Plano de Ordenamento. 

Cabe ainda destacar que os balneários de Guriri, Pontal do Ipiranga, Regência, Povoação e 
parte das praias urbanizadas de Conceição da Barra vêm sofrendo diversos problemas 
relativos à ocupação atual e crescimento urbanos não planejados. 

Percebe-se, desta forma, que os produtos turísticos que ainda são pouco divulgados - como a 
Flona do Rio Preto em Conceição da Barra e o Parque dos Pontões Capixabas em Pancas-, 
que recebem um número menor de visitantes – como Barra Nova em São Mateus - e/ou que 
ainda não sejam planejados – como as lagoas de Linhares -, são aqueles que possuem as 
melhores condições de alavancar o turismo sustentável na região.  

O correto desenvolvimento destes produtos, dentro dos preceitos deste PDITS, podem 
contribuir para reverter a cultura de turismo de massa, promovendo a recuperação ambiental 
das áreas degradadas e incluindo o Pólo Capixaba do Verde e das Águas dentro dos 
principais destinos turísticos do Brasil. 

2.9 QUALIDADE E OFERTA DE ALOJAMENTO E OUTROS EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 

Este tópico apresenta uma avaliação da capacidade e da qualidade atual dos 
equipamentos turísticos disponíveis na Área de Planejamento, incluindo os meios de 
hospedagem, hoteleiro e extra-hoteleiro, restaurantes, agências de viagens, locadoras de 
veículos, transportadoras que atendem ao município e equipamentos de entretenimento, 
além de caracterizar os tipos de artesanato produzidos e os circuitos turísticos da região. 

As fontes de informações são os dados disponibilizados pelas prefeituras municipais, órgãos 
municipais e estaduais, entrevistas com profissionais de vários setores, pesquisas de campo e 
entrevistas com empresários da região, turistas, visitantes e população local. 

2.9.1 Meios de Hospedagem 

Setor Hoteleiro e Extra Hoteleiro 

As tabelas e gráficos a seguir apresentam as informações sobre alojamento hoteleiro e extra-
hoteleiro nos municípios da Área de Planejamento. Informações detalhadas estão contidas no 
anexo VIII deste documento. 
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Tabela 27: Alojamentos Hoteleiros – No de Estabelecimentos, UH’s, Leitos e Taxa Média de Ocupação 

MUNICÍPIO 
NÚMERO DE 

ESTABELECIMENTOS 
U.H.´S LEITOS 

TAXA DE 
OCUPAÇÃO 

(%)* 

Colatina 11 405 726 40 

Linhares, Pontal do Ipiranga e Regência 24 555 1.207 40 

São Mateus e Guriri 39 1.248 2.410 35 

Conceição da Barra e Itaúnas 65 1.128 3.185 35 

Pancas  1 18 40 25 

TOTAL 140 3.354 7.568 -- 

Fonte: SEMINC – Secretaria Municipal de Indústria e Comércio de Colatina; Gerência do Sistema de Informações da Prefeitura de Linhares; Pesquisa PDITS, 
2004 

*Pesquisa SEDETUR/SEBRAE, 2004. 

Gráfico 01: Meios de Hospedagens Utilizados por Turistas que Visitam Conceição da Barra. 
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Fonte: Pesquisa de Demanda e Oferta Turística realizada no município, janeiro/2004 

 

 

 

Gráfico 02: Meios de Hospedagens Utilizados por Turistas que Visitam São Mateus. 
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Fonte: Pesquisa de Demanda e Oferta Turística realizada no município, janeiro/2004 
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Gráfico 03: Meios de Hospedagens Utilizados por Turistas que Visitam Linhares. 
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Fonte: Pesquisa de Demanda e Oferta Turística realizada no município, janeiro/2004 

 

 

Gráfico 04: Meios de Hospedagens Utilizados por Turistas que Visitam Colatina. 
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Fonte: Pesquisa de Demanda e Oferta Turística realizada no município, 12/2003 

 

2.9.2 Restaurantes Turísticos 

No geral, a oferta de equipamentos de alimentação atende razoavelmente aos moradores e 
aos turistas. O quê deixa a desejar são as instalações e a qualidade do atendimento nesses 
estabelecimentos. 

Todos os municípios analisados possuem restaurantes que podem ser considerados como 
turísticos. Seja pela localização privilegiada, pela tradição ou pela tipicidade gastronômica 
de seu cardápio. 

A tabela 28 e os Gráficos 05, 06 e 07 apresentam, a seguir, informações sobre os restaurantes 
turísticos encontrados na Área de Planejamento. 
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Tabela 28: Número e Capacidade dos Restaurantes na Área de Planejamento. 

MUNICÍPIO Nº DE ESTABELECIMENTOS/ capacidade 

Linhares 35/ 2.081 

Conceição da Barra 26 

São Mateus 26/ 2.805 

Colatina 122 

Pancas 11/310 

 

Gráfico 05: Avaliação dos Equipamentos de Alimentação de Linhares. 
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Fonte: Pesquisa de demanda turística realizada no município, 01/2004 

Gráfico 06: Avaliação dos Equipamentos de Alimentação de Conceição da Barra. 
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Fonte: Pesquisa de demanda turística realizada no município, 01/2004 

Gráfico 07: Avaliação dos Equipamentos de Alimentação de São Mateus. 
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Fonte: Pesquisa de demanda turística realizada no município, 01/2004 
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2.9.3 Agências de Viagens de Receptivo e Operadoras de “Tours” 

Com um total de 12 agências distribuídas em 4 municípios (Linhares, São Mateus, Conceição 
da Barra e Colatina), o Norte do Espírito Santo está bem servido em relação ao número de 
agências de viagens que se dedicam ao turismo emissivo. 

Porém, a ausência de agências que trabalham com turismo receptivo e a carência de 
roteiros turísticos já estabelecidos e comercializáveis, dificulta e desinteressa o trabalho das 
operadoras turísticas na organização e comercialização de pacotes turísticos que vendam a 
região do Pólo Capixaba do Verde e das Águas. 

Conseqüentemente, acesso de turistas à região por agência de viagens é em quantidades 
inexpressivas. 

Colatina possui 4 agências de viagens e turismo. Todas elas especializadas em turismo 
emissivo, trabalhando na venda de passagens e pacotes turísticos nacionais e internacionais.  

Em Linhares são 5 as agências de viagens estão em funcionamento. Todas são especializadas 
em turismo emissivo e trabalham principalmente comercializando roteiros nacionais e 
internacionais. 

São Mateus possui 1 agência de viagens. Especializada em turismo emissivo, seus serviços são 
baseados na venda de pacotes turísticos nacionais e internacionais e na comercialização de 
passagens aéreas e rodoviárias. 

Em Pancas não existe agência de turismo. Porém, tem um empresário local que organiza e 
recebe grupos de turistas nacionais e estrangeiros que vêm ao município praticar turismo de 
aventura. 

Tabela 29: Agências de Viagens - Localização, Tipo de Serviço. 

Nome do estabelecimento Município Tipo de serviço 

Casinha De Aventura Conceição Da Barra Turismo Receptivo 

Mirtur São Mateus Turismo Emissivo 

Emporiu-Tur Linhares Turismo Emissivo 

Gatti Turismo Linhares Turismo Emissivo 

Maritê Linhares Turismo Emissivo 

Rosatur Linhares Turismo Emissivo 

Terra Turismo Linhares Turismo Emissivo 

Colatina Turismo E Viagens Colatina Turismo Emissivo 

Jackson Turismo Colatina Turismo Emissivo 

Marilândia Turismo Colatina Turismo Emissivo 

Unitour Colatina Turismo Emissivo 

Virtual Colatina Turismo Emissivo 

TOTAL               12 Agências 04 MUNICÍPIOS 
01 Turismo receptivo 
11 Turismo emissivo 

Fonte: Guia Comércio e Serviços Colatina 2003 e as próprias agências. 

2.9.4 Locadoras de Veículos 

Duas redes nacionais de locação de veículos têm representantes que atendem em 3 
municípios do Pólo. 

Os principais consumidores, que alugam carros nessas locadoras, são representantes de 
empresas, empresários e turistas que visitam os municípios. 
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Os veículos com motorização de 1.000 cilindradas correspondem a 85% da frota da empresa 
“Localiza Rent’a Car”. Já a “Rede Brasil” possui 90% de seus veículos com motorização de 
1000cc. 

Tabela 30: Locadoras de veículos situadas no Pólo Capixaba do Verde e das Águas. 

Localização Empresa Frota 

Localiza Rent´a Car 08 
Colatina 

Rede Brasil 04 

São Mateus Localiza Rent´a Car 03 

Localiza Rent´a Car 06 
Linhares 

Rede Brasil 04 

TOTAL 05 FILIAIS 25 AUTOMÓVEIS 

Fontes: Guia Comércio e Serviços Colatina 2003;  

 as próprias locadoras; e Pesquisa de demanda turística realizada no município, 01/2004 

Os 19 empregos diretos gerados pelo setor são nas áreas de administração, comercialização 
e assistência mecânica. 

Um fato importante que deve ser considerado, é que em virtude de Vitória ser o principal 
“portão de entrada” de turistas no Estado, seja por via aérea ou terrestre, muitos turistas que 
vão ao Norte do Espírito Santo alugam carro em Vitória. 

2.9.5 Transportadoras 

Este tópico trata do sistema de transporte disponível na Área de Planejamento. As tabelas que 
se seguem demonstram o no de empresas que atuam na área as principais linhas em 
operação nas instâncias urbana, intermunicipal e interestadual existentes. 

 

Tabela 31: Empresas de Ônibus por Município 

Municípios N° de empresas de ônibus 

Colatina 12 

Linhares 7 

São Mateus 4 

Conceição da Barra 6 

Pancas 6 

 

 

Tabela 32: Transportadora por Tipo de Serviço - Colatina 

NO DE TRANSPORTADORAS Tipo de Serviço 

1 Aluguel de Veículos 

2 Transporte Urbano 

2 Transporte Intermunicipal e Interestadual 

7 Transporte Intermunicipal 
Fonte: SEMINC – Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. 
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Tabela 33: Transportadoras do Município de Linhares. Tipo e Especialização em Linhares. 

TRANSPORTADORAS Tipo Especialização 

Viação Joana D’Arc Ltda Viação Urbana Transporte Coletivo de Toda a Área Urbana 

Viação Sitranstur Ltda Viação Urbana e Municipal 
Opera nas Linhas Urbanas e entre os Distritos de 

Pontal do Ipiranga, Povoação e Regência. 

Viação São Gabriel Ltda Viação Municipal e Intermunicipal 
Opera nas Linhas para: 

Rio Bananal, Colatina e Marilândia. 

Pretti Viagens e Turismo Ltda Viação Municipal e Intermunicipal 
Opera nas Linhas para: 

Rio Bananal, Colatina e Marilândia. 

Viação São Geraldo Ltda Viação Interestadual Várias Linhas Interestaduais 

Viação Águia Branca S/A Viação Interestadual 
Entre Outras, Opera nas Linhas para Vitória, todo 
o Norte do Espírito Santo, Sul da Bahia e Norte 

do Rio De Janeiro. 

Viação Itapemirim Ltda Viação Interestadual 
Entre Outras, Opera nas Linhas para toda a 

Região Nordeste e Sudeste. 

Fonte: Gerência do Sistema de Informações da Prefeitura de Linhares.  

 

Tabela 34: Transportadoras do Município de São Mateus. Tipo e Especialização. 

TRANSPORTADORAS Tipo Especialização 

Viação São Gabriel Ltda Urbana e Municipal Opera nas Linhas Urbanas e entre os Distritos do Município. 

Viação São Geraldo Ltda Interestadual Várias Linhas Interestaduais 

Viação Águia Branca S/A Interestadual 
Entre Outras, Opera nas Linhas para Vitória, todo o Norte do 

Espírito Santo, Sul da Bahia e Norte do Rio de Janeiro. 

Viação Itapemirim Ltda Interestadual Entre Outras, Opera Linhas p/ Região Nordeste e Sudeste. 

Fonte: Informações cedidas pela prefeitura e pelas empresas transportadoras.  

 

Tabela 35: Transportadoras do Município de Conceição da Barra. Tipo e Especialização 

TRANSPORTADORAS Tipo Especialização 

Viação Maraberto Urbana e Municipal 
Transporte Coletivo da Área Urbana do Município. Além dos 

Distritos de Rio Doce, Itaúnas e Braço do Rio. 

Viação Transbraise Urbana e Municipal 
Opera nas Linhas Urbanas e entre os Distritos de Braço do Rio e a 

Sede do Município. Além de Fazer as Linhas para todos os 
Assentamentos do Município. 

Viação Praiana Locação 
Opera Alugando Ônibus para Transporte de Funcionários das 

Empresas do Município e da Região. 

Viação São Geraldo Ltda Interestadual Várias Linhas Interestaduais 

Viação Águia Branca S/A Interestadual 
Entre outras, Opera Linhas p/ Vitória, todo o Norte do Espírito Santo, 

Sul da Bahia e Norte do Rio De Janeiro. 

Viação Itapemirim Ltda. Interestadual Entre outras, Opera Linhas p/ Região Nordeste e Sudeste. 

   Fonte: Informações da Prefeitura de Conceição da Barra.  

Pancas possui 6 transportadoras que ligam o município aos demais. Porém para se deslocar 
inter-estadualmente, o turista deve ir até Colatina, que é o centro polarizador da região. 
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Tabela 36: Transportadora por Tipo de Serviço - Pancas 

TRANSPORTADORA Tipo de Serviço 

Viação Águia Branca 
Transporte Intermunicipal 

Transporte Interestadual 

Viação Joana D´Arc Transporte Intermunicipal 

Viação Lírio Dos Vales Transporte Intermunicipal 

Viação Marilândia Transporte Intermunicipal 

Viação Pretti Transporte Intermunicipal 

Viação São Gabriel Transporte Intermunicipal 

Fonte: SEMINC – Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. 

2.9.6 De Animação e Entretenimento 

Com exceção do período de verão, quando nos municípios do litoral realizam muitas 
atividades, a Região Norte do Estado é carente de entretenimento, principalmente noturno. 

Existem alguns estabelecimentos à beira mar – bares e restaurantes; festas e festivais 
esporádicos, no entanto, são os atrativos naturais que ajudam a formatar a animação e o 
entretenimento na Área de Planejamento, para a população local e para os turistas. 

2.9.7 Artesanato 

O artesanato no Norte do Espírito Santo é pouco explorado. O SEBRAE vem tentando 
organizar os artesãos em associações por municípios. 

O artesanato encontrado na Área de Planejamento é produzido a partir de materiais 
encontrados na região, como barro, bambu, cipó, taboa, fibras naturais, madeira e sementes. 
De onde são criados produtos como bordados, bijuterias, panelas de barro, pinturas em 
madeira, esteiras, tapetes e esculturas e outros, além de produtos alimentícios na indústria 
caseira. 

O artesanato contemporâneo é diversificado, desde biscuit a fibras naturais, tendo sido 
implantado no ano de 2004 um Núcleo de Produção Artesanal com Bagaço de Cana em 
Conceição da Barra. 

2.9.8 Circuitos 

Apesar de possuir potenciais turísticos diversificados, contando com atrativos turísticos naturais, 
históricos e culturais, o Pólo da Capixaba do Verde e das Águas ainda não possui circuitos 
turísticos estabelecidos. 

Atualmente, está sendo estruturada a “Rota do Verde e das Águas” contemplando os 
municípios de Vitória, Aracruz, Linhares, São Mateus e Conceição da Barra. Esta rota foi criada 
pela SEDETUR, juntamente com os municípios envolvidos, com o intuito de montar um roteiro 
para ser comercializado por agências de viagens e turismo, que seja vendido o Norte 
Capixaba.  

Um problema que dificulta a criação de rotas são as diferentes abordagens adotadas na 
definição e criação de “regiões” e “pólos” turísticos no Estado. Hoje, cada órgão trabalha 
com uma classificação diferente.  

A viabilidade de serem criadas rotas com base nos atrativos da Área de Planejamento é 
enorme. Principalmente se considerarmos que o tempo médio de estada dos turistas no Pólo é 
de 3 a 7 dias e que 92,9% dos turistas que freqüentam a região têm interesse em conhecer 
outros atrativos da região.  
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2.9.9 Conclusão 

Pode-se concluir que, em relação aos meios de hospedagem do Pólo Capixaba do Verde e 
das Águas, o número de leitos disponíveis é suficiente para atender a atual demanda de 
visitantes durante a maior parte do ano. São 7.590 leitos distribuídos 140 em hotéis e pousadas 
em todo o Pólo. 

As taxas de ocupação mostram, que somente no período que coincide com as férias 
escolares (Dezembro, Janeiro, fevereiro e Julho) e carnaval, as taxas de ocupação de leitos 
sobem, chegando aos 100% em alguns estabelecimentos, mas que durante a maior parte do 
ano, os meios de hospedagem de Conceição da Barra, Itaúnas, Guriri, Pontal do Ipiranga e 
Regência ficam vazios. 

Já nos hotéis localizados na sede dos municípios de Colatina, São Mateus, Linhares e Pancas, 
que atendem principalmente turistas de negócios, nos meses de dezembro, janeiro e o 
período de carnaval, contrariamente ao que acontece no litoral, as taxas de ocupação dos 
meios de hospedagem caem muito. 

Segundo os hoteleiros, os turistas que visitam a região no verão e nas férias, tendem a ficar por 
um período maior de tempo, do que aqueles que visitam os municípios a trabalho. 

Se for considerado que o Pólo Capixaba do Verde e das Águas compete diretamente com o 
Litoral Sul da Bahia, na captação de turistas, principalmente no verão, percebe-se que há 
necessidade de melhorar a forma de divulgação e comercialização do mesmo. Podendo, 
inclusive, haver uma mudança no tipo de produto a ser trabalhado pelo Pólo, a fim de captar 
um fluxo maior de turistas para a região. Há também, necessidade de melhor qualificação da 
mão-de-obra que presta serviços nos vários equipamentos turísticos existentes no Pólo. 

Como demonstra o gráfico abaixo, a maior parte dos turistas que freqüentam o Pólo, (27,4%) 
são da própria Região Norte do Espírito Santo. Se forem somados os percentuais dos turistas 
que são do Espírito Santo, tem-se o significativo resultado de 58%. Dos 42% restantes, 20,8% são 
procedentes de Minas Gerais. Isso se deve em grande parte, pela proximidade do Pólo em 
relação à proximidade com as divisas dos estados vizinhos. Porém, o Pólo se localiza muito 
mais perto da divisa com o Estado da Bahia. Entretanto, o número de baianos identificados na 
pesquisa foi de apenas 3,8%. Estes resultados reforçam o peso da concorrência que o Litoral 
Sul da Bahia exerce em relação ao Pólo da Capixaba do Verde e das Águas. 
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Gráfico 08: Procedência dos turistas que visitam o Pólo da Capixaba do Verde e das Águas. 
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Fonte: Pesquisa de demanda turística realizada nos municípios, 01/2004. 

A escassez de dados no âmbito estadual e acentuadamente no municipal dificulta uma 
análise mais criteriosa da oferta turística dos Municípios do Pólo. 

Porém, a pesquisa realizada junto aos empresários da região e as informações colhidas junto 
aos órgãos públicos mostram que um dos principais problemas da região é a sazonalidade, 
que faz com que os equipamentos turísticos estejam lotados no verão, fiquem vazios na baixa 
temporada. 

Uma ação que ajudaria a minimizar este processo seria a criação de uma associação de 
empresários do setor turístico, no âmbito municipal ou regional. Isso facilitaria as articulações 
entre os setores público e privado, principalmente para o setor hoteleiro, pois as taxas de 
ocupação dos meios de hospedagem, que caem drasticamente na baixa temporada, 
poderiam ser aumentadas se fossem elaboradas ações que, em conjunto, estimulassem novos 
fluxos de turistas para região. Isso poderia se viabilizado por meio de: 

• Realização de eventos; 

• Criação de atividades para públicos com interesse específicos; 

• Criação de campanhas com tarifas promocionais, etc. 

Outro aspecto relevante é que somente uma agência de viagens em todo o Pólo realiza 
trabalhos de receptivo junto aos turistas. Deveria ser estimulada a criação e a 
comercialização de roteiros turísticos que vendessem os atrativos da região, aumentando as 
opções para os visitantes, auxiliando a manter os turistas por mais tempo no Pólo e gerando 
mais divisas para os vários setores envolvidos na atividade turística. 

O Pólo oferece pouca variedade de equipamentos entretenimento e lazer. Na maioria dos 
municípios, restringe-se aos atrativos naturais existentes. 

O artesanato deve ser mais estimulado, criando-se, inclusive, produtos típicos que 
caracterizem o Pólo. A criação de pontos de venda de artesanato, anexos a Postos de 
Informações Turísticas facilitaria a vinculação da imagem do Pólo com os produtos 
desenvolvidos na região.  

Ao analisarmos a avaliação feita pelos turistas entrevistados nas pesquisas da demanda 
turística em 04 municípios do Pólo, pode-se constatar que 57% dos turistas que utilizaram os 
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serviços turísticos oferecidos pelos municípios avaliam estes serviços como bom ou regular, 
como podemos constatar nas tabelas VIII.18, VIII.19, VIII.20 e VIII.21 apresentadas no anexo VIII 
deste documento.  

Um fato que chama a atenção é que em todos os municípios pesquisados, as maiores médias 
gerais são de pessoas que não utilizaram os equipamentos turísticos (56% em média). Este fato 
acaba por influenciar, entre outras coisas, nos gastos totais efetuados pelos turistas. 

2.10 CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO PARA TURISMO 

Este item traz uma abordagem da disposição da população para acolher os turistas, levando 
em conta, questões sobre seus valores éticos e sua consciência no processo de 
desenvolvimento do turismo sustentável. Levantando-se ainda, os principais programas 
relacionados ao turismo, que vem sendo implementados pelo poder Público e por Instituições 
privadas. 

2.10.1 Educação da Comunidade para o Turismo 

O município de Colatina reflete bem a situação da educação na região. Onde 24,23% da 
população do município não têm instrução, demonstrando os baixos índices da região, 
segundo dados sócio-econômicos. 

Porém, a partir de 1999, o número de faculdades na região dobrou de 3 para 6. E as cidades 
de Colatina, Linhares e São Mateus tornaram-se referência no Norte do Estado, atraindo 
alunos até de outros estados. 

Em São Mateus foi criado um curso superior de turismo, que já conta com cerca de 400 
alunos. As influências que esta mão-de-obra especializada já vem gerando, pode ser sentida 
quando em contato com os empresários do município, que estão priorizando, sempre que 
possível, a contratação desses profissionais. 

O SEBRAE e o SENAC também contribuem para a qualificação da mão-de-obra, ministrando 
cursos em diversas áreas ligadas ao turismo, como é descrito no item 1.10.2 desse Plano. 

Disposição da População Local para Acolher o Turista 

O gráfico abaixo mostra a opinião dos turistas sobre a acolhida da população em relação 
aos visitantes. 

Gráfico 09: Acolhida da População em Relação aos Visitantes. Média Geral 
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Fonte: Pesquisa de Demanda Turística realizada em Colatina, Linhares, São Mateus e Conceição da Barra, 01/2004 
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Segundo a pesquisa, 62,5% dos visitantes entrevistados, consideram a acolhida da população 
em relação aos turistas como Boa, e somente 1,5% dos turistas entrevistados considera a 
acolhida da população Ruim ou Péssima. 

Consciência do Papel do Cidadão no Processo de Desenvolvimento do Setor 

A consciência da importância de cada cidadão no desenvolvimento da atividade turística é 
um processo que deve ser permanentemente trabalhado. Este processo deve ser iniciado nas 
escolas, por meio de palestras educativas abordando temas como a história e a cultura do 
município, de forma à trabalhar a auto estima e reforçar o papel de cada um como cidadão.  

Deve-se ainda, busca meios de inserir a população na tomada das decisões, oportunizando a 
participação daquele que será o principal impactado com a vinda de turistas para o local. 
Fazendo com que a população autóctone se veja como parte integrante do processo e 
conseqüentemente, sinta-se responsável pelo sucesso do desenvolvimento da atividade 
turística. 

Na região do Pólo este processo já foi iniciado, no mínimo, desde 1999, com a chegada do 
Programa Nacional de Municipalização do Turismo – PNMT, por meio dos multiplicadores 
locais. E ainda hoje pode ser visto nos conselhos municipais, onde a população participa 
ativamente. 

Consciência sobre Diversos Aspectos Relacionados à “Boa Educação” e aos “Valores Éticos” 
que Trazem Satisfação a Todos da Comunidade 

A boa educação e o respeito puderam ser percebidos na visita técnica dos consultores ao 
Pólo, onde o bom tratamento e a atenção dispensada por todos refletem o modo como a 
comunidade trata seus visitantes. 

A pesquisa de demanda turística realizada em janeiro de 2004 aponta que a maioria das 
reclamações sobre mau atendimento e descaso é em relação aos serviços da infra-estrutura 
de apoio, como demonstrado a seguir: 

• Viação Mar Aberto que atende ao município de Conceição da Barra e Rodoviária de 
São Mateus, com seis reclamações cada; 

• Bares de Pontal do Ipiranga e restaurantes de Guriri com quatro ocorrências cada; 

• O Hospital Talma em Linhares com três ocorrências. 

As reclamações acima identificam problemas pontuais que podem ser evitadas com 
treinamento da mão-de-obra e cursos de qualidade no atendimento.  

Deve-se lembrar que o respeito, também passa pelos preços praticados no núcleo turístico. 
Preços honestos ajudam ao turista a levar uma boa imagem do lugar, evitando que ele se 
sinta lesado. 

Segundo a pesquisa, os turistas consideram que os preços praticados nos municípios 
analisados estão entre MÉDIO e BAIXO. 

Principais Ações e Programas Implementados pelo Poder Público/ Instituições 

O Poder Público exerce um papel fundamental como fomentador do desenvolvimento do 
turismo em uma região. É por meio de suas ações que o turismo passa a ser viável, atraindo 
investimentos e turistas. 

Existem instituições que atuam nas mais variadas áreas, auxiliando as ações do poder público, 
preparando a população e investindo no município. 

Segue abaixo, algumas das principais ações e programas que vêm sendo desenvolvidas pelo 
Poder público e por instituições que atuam na região. 
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Banco do Nordeste 

“O Banco do Nordeste (BNB) é um dos principais agente de desenvolvimento no Nordeste do 
Brasil. A partir de 1998, o BNB estendeu suas atividades para a Região Norte do Espírito Santo, 
apoiando projetos públicos e privados, voltados para o desenvolvimento sócio-econômico. 

O Banco do Nordeste atua através de seus agentes de desenvolvimento, que disponibilizam 
linhas de crédito para ações governamentais e investimentos do setor privado, voltados para 
o setor produtivo e no apoio a pequenas e médias empresas.” (fonte: Revista Espírito Santo/ 
Norte. APEN – Associação dos Prefeitos do Norte/ ES. Julho de 1999). 

Até maio de 2003 já tinham sido investidos R$ 96.159.402,77 no Norte do Espírito Santo e a 
previsão é que sejam investidos ainda R$ 35 milhões em programas voltados para o 
desenvolvimento sócio-econômico da região no ano de 2004. 

BANDES 

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (BANDES), busca criar alternativas de emprego 
e renda em comunidades carentes, auxiliando no desenvolvimento do Estado, por meio de 
financiamento de projetos em diversas áreas. 

“Estima-se que a alavancagem proporcionada pelo BANDES, complementando os quadros 
de recursos dos empreendimentos, contribuiu diretamente para a oferta de mais de 150 mil 
empregos, desde a sua criação. Apenas nos últimos seis anos, de 1997 a 2002, o BANDES 
realizou 7.770 operações de crédito correspondendo a desembolsos da ordem de R$ 930,2 
milhões e à criação de 14.925 novos postos de trabalho. 

BANDES é o agente operador do Sistema de Recursos Fiscais e Financeiros do Espírito Santo 
atuando em todos os procedimentos de recepção, análise e aprovação de projetos dos 
sistemas FUNRES, FUNDAP. 

O BANDES cumpre também uma atividade estratégica de captação de investimentos 
oferecendo, quando necessário, apoio técnico e administrativo ao Governo do Estado em 
articulações com empresas nacionais e estrangeiras interessadas em se instalar no Espírito 
Santo”. 

Existe ainda, um convênio entre o BANDES, o SEBRAE e a SEDETUR para a realização de 
estudos, pesquisas, inventários e capacitação de mão-de-obra, voltados para o turismo. 

No setor turístico do Norte do Estado, especificamente, o Banco pouco investiu. Em anexo é 
apresentado o Relatório anual do BANDES 2001/2002. 

PETROBRAS 

A Petrobrás apóia projetos envolvendo as áreas de meio ambiente, educação, cultura, 
esporte e saúde. 

A maior parte dos projetos são realizados nos municípios onde a empresa tem suas atividades 
de exploração e produção de petróleo e gás natural: São Mateus, Linhares, Conceição da 
Barra e Jaguaré. 

São exemplos de projetos desenvolvidos pela Petrobrás: 

Projetos como “Plantando o Futuro”, com oito hortas em escolas; 

• O “Projeto da Criança”, que atende a cerca de 200 crianças de famílias carentes num 
trabalho de integração à comunidade; 

• O “Projeto Dentista na Escola” com atendimento de mais de 300 alunos; 

• E o “Projeto Acelera Brasil”, em parceria com o instituto Ayrton Senna. Que visa 
melhorar a qualidade do ensino. 
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Fundação Pró-TAMAR 

A área de atuação do Projeto TAMAR no Espírito Santo abrange cerca de 260 km de litoral, 
que são monitorados regularmente. Estão incluídos nesta área os municípios de Linhares, São 
Mateus e Conceição da Barra. 

Os trabalhos de campo são realizados com a participação de 30 estudantes das áreas de 
biologia, oceanografia, veterinária e zootecnia. Participam também 40 pescadores das 
comunidades locais, que são contratados para realizar o monitoramento e o transporte das 
desovas para os cercados de incubação dos ovos. 

As atividades da Fundação Pró-TAMAR são direcionadas para Educação Ambiental, Ação 
Social e Comunitária. 

Os moradores são conscientizados para a importância da preservação do meio ambiente por 
meio de palestras, cursos, mostras de vídeo e apoio a festas regionais. Estas atividades são 
diretamente responsáveis pela integração das comunidades, contribuindo significativamente 
com o sucesso dos resultados de conservação, manejo e pesquisa. 

Para atingir o grande público são realizadas campanhas junto à mídia, exposições, 
conferências, distribuição de cartilhas e folhetos. São também executados projetos sociais, 
como manutenção de creches, hortas comunitárias, além de atividades de desenvolvimento 
de alternativas econômicas. Essas atividades influenciam, direta e indiretamente, nas 
atividades turísticas dos locais onde o PROJETO TAMAR se instala. 

A seguir, uma listagem das principais atividades de educação ambiental desenvolvidas pelo 
PROJETO TAMAR no Litoral Norte Capixaba: 

• Realização de campanhas periódicas de limpeza pública e reciclagem de lixo, além 
de plantios nas vilas. 

• criação de cartilhas de educação ambiental. 

• Grupos de teatro de moradores: apresentação de peças teatrais com temas 
ambientais e culturais locais e incentivo à criação de novos grupos teatrais. 

• Oficina de artesanato, como pintura, máscara, sandália de corda, esculturas em 
areia, que tem por fim incentivar a produção e comercialização do artesanato local.   

• Apoio e participação nas associações de moradores visando a melhoria para as 
comunidades. 

• Implantação de viveiros de mudas nativas visando plantios de recuperação nas vilas e 
áreas de restinga. 

• Apoio a pescadores: orientação e apoio sobre pesca. 

• Apoio à confecção Pró-TAMAR em Regência onde são produzidas camisetas e outros 
artigos a serem comercializados nas bases do Tamar, empregando em média 30 
mulheres de pescadores. 

2.10.2 Capacitação do Profissional para Turismo 

Estima-se que o número de empregos diretos gerados pela atividade turística em todo o Pólo 
da Capixaba do Verde e das Águas seja em torno de 4.000 postos de trabalho, acrescenta-se 
a este número, a geração de mais 1.200 empregos indiretos. Chegando ao total de 5.200 
empregos direta ou indiretamente ligados à atividade turística. 

No Espírito Santo, o SEBRAE e SENAC juntamente com o “sistema FINDES”- Federação das 
Indústrias do Espírito Santo, composto pelo, SESI , SENAI e IEL/IDEAIES. Trabalham na 
capacitação de mão-de-obra em diversas áreas, incluindo o turismo. 
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Somando o número de pessoas foram capacitadas em cursos ligados ao setor turístico, 
oferecidos pelas instituições que realizam cursos na região, chega-se a um total de 4.375 
pessoas capacitadas.  

Tabela 37: Atividades Desenvolvidas pelo SEBRAE/ES no Pólo  

REALIZAÇÃO DE CURSOS COM A 
PARCERIA ENTRE 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Cursos de turismo de negócios, gerência de chefias intermediárias, 
organização e venda de roteiros, qualidade de serviços hotéis, bares e 
restaurantes, qualidade no atendimento ao turista, qualidade no 
atendimento de bares e restaurantes, gestão de pequenos 
empreendimentos de hospedagem, alimentos e bebidas, especialização 
guias de turismo, formação de recepcionistas mirins. 

Total de cursos:    136 

Total de horas:        2.898 

SEBRAE E SENAC 

Total de participantes: 2.575 

Cursos de design para produto e embalagem artesanal.  

Curso formação de agentes multiplicadores de design em artesanato, 
processamento de alimentos, jardinagem e paisagismo, cultivo de 
plantas e flores ornamentais. 

Total de cursos: 83 

Total de horas: 1.960 

SEBRAE E SENAI 

Total de participantes: 1.440 

Cursos para o desenvolvimento de técnicas artesanais em núcleos de 
produção e comercialização de artesanato  

Total de cursos: 18 

Total de horas: 960 

SEBRAE E SESI 

Total de participantes: 360 

  Fonte: SEBRAE/ES 

Instituições de Ensino 

Outra boa forma de capacitação é por meio de cursos técnicos ou superiores. Em todo o 
Pólo, somente São Mateus possui curso técnico ou superior de turismo. Por ano, são em torno 
de 80 novos alunos. Sendo que o curso técnico com habilitação em turismo e hotelaria 
funciona há um ano e conta com 60 alunos. A faculdade possui 250 alunos divididos em 5 
períodos, com previsão de formar a primeira turma em 2005. 

Eventualmente, ocorrem cursos oferecidos por empresas particulares. Mas não temos dados 
sobre o número de cursos realizados, nem do número de alunos. 

PNMT 

O Programa Nacional de Municipalização do Turismo – PNMT realizou, por meio de 
multiplicadores locais, uma série de atividades em todo o Espírito Santo. Porém, cessou suas 
atividades em dezembro de 2002. 
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O Programa visava dotar os municípios com potencial turístico de condições técnicas e 
organizacionais para promover o desenvolvimento da atividade turística, sensibilizando a 
sociedade para a importância do turismo como instrumento de crescimento econômico, 
geração de trabalho, melhoria da qualidade de vida da população e preservação de seu 
patrimônio natural e cultural.  

No período de 2000 a 2002 foram realizadas duas Oficinas em Comunidades com objetivos de 
sensibilizar e segmentar os atores envolvidos, fortalecendo o processo de desenvolvimento do 
turismo sustentável nas comunidades (PNMT). 

Dos municípios do Pólo, Conceição da Barra e São Mateus, foram os que mais avançaram no 
Programa. Sendo que, Conceição da Barra chegou até a 3ª fase. 

No total foram preparados 60 multiplicadores municipais em todo o Estado. 

Emprego no Setor Turístico 

Um dos principais benefícios gerado para os locais onde a atividade turística se desenvolve é 
a geração de empregos.  

Outro benefício é a criação de postos de trabalho em locais estruturalmente estagnados em 
relação a novas oportunidades de trabalho.  

Não só profissionais especializados ocupam as vagas criadas, dando oportunidade à pessoas 
dos mais variados níveis e formações. 

A seguir é abordado o impacto atual da atividade turística na geração de empregos nos 
municípios da área de planejamento. 

Distribuição do Emprego Total por Áreas de Trabalho das Empresas Hoteleiras 

O setor hoteleiro é um dos que mais gera empregos na atividade turística. Porém, em função 
da sazonalidade, a maioria dos empregos são temporários. Cerca de 70% da mão-de-obra 
empregada na alta temporada é dispensada do trabalho nos hotéis, no período de baixa 
temporada. 

Estima-se que as empresas hoteleiras do Pólo gerem em torno de levantada diretos, a maior 
parte deles na alta temporada. Para se chegar a este número, foi realizado o cálculo em 
cima da amostragem levantada, que corresponde a 48,03% do total dos hotéis e pousadas 
do Pólo. Como pode ser verificado na tabela a seguir.  

Tabela 38: Número de Pessoas Ocupadas nos Hotéis e Pousadas do Pólo. Por setor. 

NÚMERO DE PESSOAS OCUPADAS * 

LINHARES SÃO MATEUS C. DA BARRA COLATINA PANCAS TOTAL 

88 135 368 92 3 686 

Fonte: Pesquisa da oferta turística. 01/2004 

*Os dados acima são referentes aos 61 hotéis e pousadas pesquisadas. O que corresponde a uma amostragem de 48,03% do total. 

Empregos em Restaurantes e Similares 

O número de empregos gerados na área de restaurantes e similares é cerca de 801 postos de 
trabalho. São em média 4,2 empregos por estabelecimento. 
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Tabela 39: Empregos gerados nos restaurantes e similares do Pólo. 

NÚMERO DE PESSOAS OCUPADAS  

LINHARES (5) SÃO MATEUS (3) C. DA BARRA (4) COLATINA(1) PANCAS (2) TOTAL 

380 146 30 229 16 801 

Fontes: (1) Guia Comércio e Serviços  Colatina 2003 / Pesquisa da Oferta turística realizada em dezembro de 2003. 

(2) Pesquisa com empresários da região. 

(3) Cadastro de pousadas e hotéis Balneário de Guriri, 2002 /Pesquisa da Oferta turística realizada em janeiro de 2004. 

(4) Pesquisa da Oferta turística realizada em janeiro de 2004. 

(5)Inventário da oferta turística de Linhares / Pesquisa da Oferta turística realizada em janeiro de 2004. 

Empregos em Agências de Viagem e nas Operadoras 

Agências de viagens sediadas nos municípios do Pólo geram cerca de 48 empregos diretos e 
indiretos, divididos em 3 áreas: administrativo-financeira, comercialização e 
operacionalização dos serviços. 

A maior parte desses empregos (37,5%) concentram-se na área de comercialização das 
agências. Os demais empregos estão divididos nas áreas: administrativo-financeira (31,25%) e 
operacional (31,25%). 

Na área operacional 80% exercem a função de guia. 

Fonte: Guia Comércio e Serviços Colatina 2003 e as próprias agências. 

Empregos e Qualificação nas Demais Empresas do Setor 

São 23 as Transportadoras que atendem aos municípios do Norte do Espírito Santo. Dessas, 03 
(Águia Branca, São Geraldo e Itapemirim) atuam em 4 dos 6 municípios que compõem o Pólo 
Capixaba do Verde e das Águas, totalizando uma frota de aproximadamente 350 ônibus. 

Estima-se que 1.694 pessoas da estejam diretamente ligadas às atividades das empresas 
transportadoras que atendem na região. Distribuídos nas áreas operacional e administrativa. 

O padrão nacional adotado pela EBTU - Empresa Brasileira de Transporte Urbano, diz que para 
cada ônibus da frota da empresa, calcula-se 2,2 motoristas e 2,2 para cobrador em média. O 
cálculo do pessoal administrativo é 10% do total de funcionários do operacional. 

Locadoras de Veículos 

As locadoras de veículos são empresas que auxiliam a atividade turística. Em todo o Pólo da 
Capixaba do Verde e das Águas existem 5 empresas que prestam este tipo de serviço. Juntas 
elas geram 19 empregos diretos. 

Empregos Induzidos nos Outros Setores Econômicos pela Atividade e pelos Investimentos 
Turísticos 

O Turismo é uma atividade ampla e diversificada, que chega a impactar, direta e 
indiretamente, 51 setores econômicos.  

Estima-se que o turismo só perca para a indústria Automobilística e Bélica em relação a 
movimentação de dinheiro e empregos gerados pela atividade no mundo todo. 

No Pólo da Capixaba do Verde e das Águas são impactados os setores Industrial, Agrícola, 
Energético, Financeiro, de Comunicações, de Transporte, de Saúde, Comercial e de Serviços, 
que correspondem a cerca de 105.000 empregos. 
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Certificadoras de Mão-de-obra 

No setor turístico apenas o Instituto de Hospitalidade vem realizando o trabalho de 
certificação de mão-de-obra no Estado do Espírito Santo. Porém, não foi realizada nenhuma 
atividade especificamente na Região do Pólo. 

Conclusão 

Ao analisar os dados acima, chegou-se à conclusão de que a atividade turística já tem 
grande importância na geração de emprego e renda na Região do Pólo. Mas, havendo a 
consolidação do turismo na região, o número de empregos gerados aumentará ainda mais, 
beneficiando a população de um modo geral. 

Porém, cerca de 90% dos que trabalham diretamente como turismo, nunca passaram por um 
curso de capacitação, o que acaba refletindo na qualidade dos serviços que são prestados. 

Com o devido planejamento, é possível buscar meios que viabilizem a ida de instituições ou 
empresas especializadas na formação de mão-de-obra, para ministrarem cursos na região, 
ajudando a melhorar a qualidade dos serviços oferecidos aos turistas e conseqüentemente, 
aumentando a competitividade da região em relação a outros Pólos. 

2.11 PERFIL DO TURISTA 

Como dados base para caracterização do perfil do turista atual foram utilizadas informações 
obtidas em pesquisa de demanda turística realizada em janeiro de 2004. 

A pesquisa de 2004 foi realizada com o objetivo de subsidiar os trabalhos deste PDITS, durante 
a primeira quinzena do mês de janeiro. Foram entrevistados cerca de 1400 turistas nos 
diferentes municípios da Área de Planejamento. A pesquisa refere-se ao turista como o 
visitante temporário, nacional ou estrangeiro, cuja residência permanente é outra que não a 
cidade onde se realizou o questionário e que permaneceu nesta localidade, no mínimo 24 
horas, ou que efetuou pelo menos um pernoite e no máximo 365 dias.  

Origem do turista 

O fluxo turístico na Área de Planejamento é predominantemente nacional, majoritariamente 
da Região Sudeste (92% do total). Os principais estados emissores são Minas Gerais (25%) e o 
próprio Espírito Santo (57%), o que nos leva a considerar que o turismo doméstico é bastante 
significativo. 

Gráfico 10: Procedência. Local de origem do turista que visitou a Área de Planejamento 
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Fonte: Pesquisa PDITS - 2004 
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Sexo, faixa etária, ocupação e grau de instrução 

Quanto ao sexo, os dados revelam equilíbrio, uma vez que 57% dos turistas entrevistadas nos 
municípios da área de estudo eram do sexo masculino e 43% do sexo feminino. 

De acordo com as faixas etárias pesquisadas, o turista que visita a região situa-se, 
predominantemente, na faixa etária entre 25 e 39 anos. 

Gráfico 11: Perfil do Turista/ Idade 
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 Fonte: Pesquisa PDITS - 2004 

A pesquisa considerou os turistas maiores de 18 anos, divulgando dados apenas a partir desta 
idade. É por esta razão que os percentuais não fecham em 100%. Uma leitura desta 
informação permite concluir que o contingente de turistas menor de 18 anos representa 3% do 
total. 

A situação ocupacional dos entrevistados é demonstrada no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 12: Perfil do Turista/ Situação Ocupacional 
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Fonte: Pesquisa PDITS - 2004 

 

O Gráfico a seguir indica que o turista que freqüenta a Área de Planejamento, em sua maior 
parte, concluiu o ensino médio, significando um bom grau de instrução. 
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Gráfico 13: Perfil do Turista/ Grau de Instrução 
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Fonte: Pesquisa PDITS – 2004 

Perfil Socioeconômico, Renda Familiar e Gastos de Viagem 

A renda individual mensal e a renda familiar mensal dos turistas que visitam a região são 
apresentadas nos gráficos a seguir. 

Gráfico 14: Perfil do Turista/ Renda Mensal Individual 
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Fonte: Pesquisa PDITS – 2004 

Gráfico 15: Perfil do Turista/ Renda Mensal Familiar 
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Fonte: Pesquisa PDITS – 2004 
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Motivação da Viagem 

A motivação da viagem para área de estudo é fortemente orientada para o turismo e lazer, 
representando 62% do total pesquisado. 

Gráfico 16: Motivação da Viagem 
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 Fonte: Pesquisa PDITS – 2004 

 

 

 

Quase 50% dos entrevistados afirmaram viajar com a família ou em casal, enquanto que 31% 
viajam sós, e principalmente no período de verão, conforme os gráficos a seguir. 

Gráfico 17: Condição de viagem 
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Fonte: Pesquisa PDITS – 2004 
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Gráfico 18: Quando viaja 
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Fonte: Pesquisa PDITS – 2004 

 

O tempo de permanência dos turistas no município e a freqüência com que visitam a região 
são indicados nos gráficos que se seguem.  

 

Gráfico 19: Tempo de Permanência no Município 
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Fonte: Pesquisa PDITS – 2004 

 

Gráfico 20: Freqüência com que Visitam a Região 
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Fonte: Pesquisa PDITS – 2004 
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Organização da Viagem 

Nenhum dos entrevistados afirmou ter organizado sua viagem com agências de viagem e, a 
mídia geral não foi apontada como meio de influência às visitações.  

Meios de Transportes Utilizados 

Os turistas utilizam como principal meio de transporte o automóvel (51%). O turista que 
predomina na região é oriundo do próprio Estado e dos estados vizinhos, considerando a 
relação distância-tempo-custo explica as preferências expressas por essa modalidade de 
transporte. 

Gráfico 21: Meio de Transporte Utilizado 
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nte: Pesquisa PDITS – 2004 

Meios de Hospedagem Utilizados 

A análise dos dados sobre os meios de hospedagem utilizados pelos turistas revela um traço 
típico das regiões onde se pratica o veraneio: a preferência pela casa própria, de parentes e 
amigos como meio de hospedagem principal, representando 51% dos casos. As casas ou 
apartamentos alugados ficam logo atrás com 10% das preferências. 

Essa prática de hospedagem diminui o custo financeiro da viagem, porém, afeta de modo 
perverso o setor hoteleiro da região. 

Gráfico 22: Utilização de Meio de Hospedagem 
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Fonte: Pesquisa PDITS – 2004 
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Avaliação dos Serviços e dos Equipamentos de Hospedagem 

Gráfico 23: Acolhida por Parte da População 
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Fonte: Pesquisa PDITS – 2004 

2.12 GASTO TURÍSTICO 

Para caracterização do gasto turístico na região foram utilizadas as pesquisas: Estudo do 
Mercado Interno de Turismo, realizada pela EMBRATUR/ FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas, em 2001, e a pesquisa de demanda turística realizada no Pólo Capixaba do 
Verde e das Águas, em janeiro de 2004. 

2.12.1 Volume e Evolução do Gasto Turístico na Área de Planejamento Segundo os 
Mercados de Procedência e Gasto Total e por Dia de Permanência 

Uma vez que os turistas que visitam a região são em sua grande maioria provenientes do 
próprio Espírito Santo e Minas Gerais, totalizando 82% das pessoas entrevistadas na pesquisa 
realizada em janeiro de 2004, pode-se afirmar, que o maior volume de gastos na Área de 
Planejamento provem destes dois estados.  

Quanto ao número de pessoas envolvidas nos gastos com viagens, a pesquisa FIPE 2001 revela 
um valor modal de 1,46 e um valor médio de 2,80 pessoas. Relacionando-se o resultado do 
gasto médio das viagens, com o número de pessoas envolvidas nesse gasto, obtém-se a 
estimativa de R$ 253,50 para o gasto per capita. Para o estado do Espírito Santo este valor é 
ainda inferior, chegando a um total aproximado de R$ 187,00 para o gasto per capita. 

Tabela 40: Gastos das Famílias em Turismo no Espírito Santo e No de Pessoas Envolvidas 

GASTOS DAS FAMÍLIAS E N° DE PESSOAS ENVOLVIDAS  

U.F. GASTO TOTAL N° DE PESSOAS 

Espirito Santo 428,16 2,30 

Brasil (média) 709,67 2,80 

Fonte: Pesquisa FIPE – 2001 

Estes dados foram confirmados na pesquisa realizada em janeiro de 2004, onde os turistas 
entrevistados informaram o gasto total de sua viagem e o número de pessoas envolvidas 
neste gasto, sugerindo um gasto médio de R$ 513,34 por 2,42 pessoas, conforme apresentado 
nos gráficos que se seguem.  
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Gráfico 24: Gasto total na viagem 
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Fonte: Pesquisa PDITS – 2004 

Gráfico 25: Número de pessoas incluídas no gasto 
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Fonte: Pesquisa PDITS – 2004 

2.12.2 Distribuição dos Gastos Turísticos 

A pesquisa da FIPE de 2001 apresenta que os indivíduos que viajam, independentemente do 
uso ou não de “pacotes”, apresentam na composição dos gastos os seguintes itens: 
Transportes (35,6%), Alimentação (25,5%), Hospedagem (10,1%), acumulando 71,2% do total.  

Gráfico 26: Composição de Gastos Segundo Pesquisa da FIPE de 2001 
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2.12.3 Conclusão 

Os maiores emissores de turistas para região, no período da pesquisa, foram os estados do 
Espírito Santo e Minas Gerais. O motivo que traz estes turistas aos municípios prioritários do pólo 
é principalmente o Turismo/ Passeio que tem seus maiores picos nos meses de verão. 

Percebe-se, no entanto, que o turismo praticado na área de estudo é caracterizado 
principalmente pela prática de veraneio. Ou seja, o turista que visita a região vem para 
longas temporadas em casa própria ou de amigos e alimenta-se em casa, gastando muito 
pouco no município. 
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Os gastos turísticos, muito baixos e sazonais, contribuem muito pouco na arrecadação local. 
Com a implementação deste plano, espera-se modificar o perfil do turista que hoje visita a 
área e aumentar o seu gasto na região. As potencialidades que a região oferece, de acordo 
com o que foi apresentado em capítulos anteriores, são suficientes para se atrair um turista 
com maior poder aquisitivo e que consuma mais na região. Que fique por períodos menores 
do que 30 dias na região, mas que venha mais vezes no ano. Que se hospedem em hotéis e 
pousadas, freqüentem bares e restaurantes e contribuam para fazer do turismo o principal 
setor econômico do Pólo Capixaba do Verde e das Águas.  

2.13 INVESTIMENTOS DO SETOR PRIVADO 

Segundo a pesquisa da Oferta Turística realizada nos municípios de Conceição da Barra, São 
Mateus, Linhares e Colatina no mês de janeiro de 2004, 40% dos entrevistados, responderam 
ter realizado investimentos em seus empreendimentos nos últimos 2 anos. Do total investido, 
80% foram destinados à reforma ou ampliação dos estabelecimentos e os restantes 20% foram 
para informatizar o estabelecimento. 

Os órgãos financiadores como o BANDES, o BNB e o BNDES não tiveram nos últimos anos 
operações financeiras aprovada para a região. 

O Instituto Brasileiro de Turismo também não alocou recursos na região. 

2.14 DEMANDA TURÍSTICA ATUAL E POTENCIAL 

Neste capítulo foi analisada e avaliada a demanda turística da Área de Planejamento do 
Pólo Capixaba do Verde e das Águas, considerando-se a caracterização do perfil do turista 
que hoje freqüenta a região e a oferta turística disponível. 

A análise do perfil do turista é importante para a compreensão da demanda turística, grau de 
exigência e requisitos nos padrões de qualidade da prestação de serviços, para garantir a 
satisfação do cliente. Este perfil sinaliza a habilidade técnica e comportamental que deve 
nortear as ações de capacitação profissional com foco em futuros clientes.  

A oferta turística é constituída por todos os elementos que contribuem para a satisfação das 
necessidades dos turistas, quer sejam de ordem psíquica, física ou cultural. A avaliação da 
qualidade dos serviços feita pelos turistas deve balizar ações para a melhoria da atividade 
turística na região. 

Análise do Perfil do Turista e Qualidade dos Serviços Turísticos 

A demanda turística nos municípios da Área de Planejamento é de quase 100% de turistas 
brasileiros, destacando-se os capixabas e mineiros. Com relação ao interesse desses visitantes, 
pode-se afirmar que a maior parte deles têm como principal atrativo o Turismo/ Veraneio, 
mais destacado nos meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro.  

O turista que freqüenta a região hoje tem de baixo a médio poder aquisitivo, vem para longas 
temporadas em casa própria ou de amigos. 

O número de leitos disponíveis na Área de Planejamento é suficiente para atender a atual 
demanda de visitantes. As taxas de ocupação demonstram, que somente no período que 
coincide com as férias escolares (Dezembro, Janeiro, Fevereiro e Julho) e carnaval, as taxas 
de ocupação de leitos sobem, chegando aos 100% em alguns estabelecimentos, mas 
durante a maior parte do ano, os meios de hospedagem de Conceição da Barra, Itaúnas, 
Guriri, Pontal do Ipiranga e Regência ficam vazios. Por este motivo, as taxas de médias de 
ocupação dos hotéis e pousadas são mais baixas. 

A partir de dados obtidos na Pesquisa de Oferta e Demanda realizada em Janeiro de 2004 e 
de entrevistas realizadas posteriormente nos municípios da Área de Planejamento foram 
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ajustadas as Taxas Médias de Ocupação em hotéis, conforme demonstrado na tabela a 
seguir. Para um total de 7.568 leitos existentes atualmente em hotéis e pousadas, há uma 
demanda de 500.315 turistas que se hospedam nesses meios de hospedagem. 

Tabela 41: Demanda Atual de Turistas que se Hospedam em MH na Área de Planejamento 

LOCALIDADE 
TURISTAS EM MEIOS DE 

HOSPEDAGEM % 
OFERTA LEITOS 
(UNIDADE) 

MÉDIA 
PERNOITES/ 
TURISTA 

TAXA MÉDIA 
OCUPAÇÃO HOTÉIS 

(%) 

TOTAL 
TURISTA/ 
ANO 

Colatina 50 726 2 40 52.998 

Linhares 17 1.207 2 40 88.111 

São Mateus 23 2.410 2 35 153.939 

Conceição Barra 34 3.185 2 35 203.442 

Pancas 70 40 2 25 1.825 

TOTAL   7.568   500.315 

Fonte: Pesquisa PDITS, 2004 e Pesquisa SEDETUR/SEBRAE, 2004. 

O Fluxo Total de Turistas para a Área de Planejamento é obtido a partir da demanda atual e 
do correspondente percentual de turistas que se hospedam em meios de hospedagem 
(hotéis e pousadas) por município, aplicando-se uma regra de três simples. 

Nas localidades de Colatina, Linhares, São Mateus, não foram considerados os ocupantes das 
2as residências, pois as mesmas são alugadas mensalmente para funcionários da Petrobrás, 
Aracruz, ou para funcionários de empresas que trabalham diretamente com os grandes 
grupos empresariais existentes na região. Dessa forma, essas pessoas não podem ser 
enquadradas como turistas. 

Em Conceição da Barra o número de imóveis considerados como 2ª residência é cerca de 
750 unidades, segundo informações da Seção de Cadastro da Prefeitura Municipal de 
Conceição da Barra. Considerando-se que a média de pessoas por imóvel seja de 5, obtém-
se aproximadamente 54.750 turistas/ ano. 

Na cidade de Pancas não foi identificada a modalidade de ocupação de 2a residência. 

Tabela 42: Fluxo Total Atual de Turistas para a Área de Planejamento 

LOCALIDADE 
FORMA 

HOSPEDAGEM 
% POR TIPO 

HOSPEDAGEM 
OFERTA LEITOS 
(UNIDADE) 

MÉDIA 
PERNOITES/ 
TURISTA** 

TAXA MÉDIA 
OCUPAÇÃO 
HOTÉIS (%)** 

TOTAL 
TURISTA / 
ANO 

hotel 50 726 2 40 52.998 
Colatina 

Casa alugada 12 -- -- -- 12.720 

hotel 17 1.207 2 40 88.111 
Linhares 

Casa alugada 9 -- -- -- 46.647 

hotel 23 2.410 2 35 153.939 
São Mateus 

Casa alugada 19 -- -- -- 127.167 

hotel 34 3.185 2 35 203.442 

Casa alugada 16 -- -- -- 95.737 Conceição Barra 

2a residência* -- -- -- -- 54.750 

hotel 70 40 2 25 1.825 
Pancas 

Casa alugada 30 -- -- -- 782 

TOTAL    7.568   838.118 

Fonte:  Pesquisa PDITS, 2004  

 *Cadastro Prefeitura Municipal de Conceição da Barra 

 **Pesquisa SEDETUR/SEBRAE, 2004 
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Como forma de se verificar a consistência dos quantitativos definidos para os fluxos turísticos 
para a Área de Planejamento do Pólo Capixaba do Verde e das Águas, foi estabelecida uma 
análise comparativa considerando as informações disponíveis na “Pesquisa de Turismo 
Receptivo da Grande Vitória – Média Temporada” realizada em 2003 pelo SEBRAE-ES, que 
abrange os municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Viana, Serra, Fundão e Guarapari. 

Deve-se ressaltar que na Pesquisa realizada pelo SEBRAE, somente foi quantificado o número 
de turistas que estiveram na Região Metropolitana nos meses de janeiro e julho de 2003, 
conforme as informações apresentadas na Tabela 43. 

Tabela 43: Número de Turistas na Região Metropolitana de Vitória - 2003 

PERÍODO QUANTIDADE DE TURISTAS 

Alta temporada (janeiro) 558.681 

Média temporada (julho) 345.808 

Fonte: Pesquisa de Turismo Receptivo na Grande Vitória – Média Temporada, SEBRAE-ES. 2003  

Perante a ausência das informações necessárias para os demais meses do ano, estimou-se 
que, por hipótese, o fluxo turístico ao longo do ano seria:  

• nos meses de fevereiro e dezembro, por serem meses contíguos à alta temporada, que 
o número de turistas corresponderia a aproximadamente 1/3 do verificado em janeiro, 
ou seja, 186.000 turistas por mês. 

• nos demais meses, de aproximadamente 1/6 do verificado no mês de janeiro de 2003, 
o que equivale a 90.000 turistas por mês. 

Para as premissas adotadas, pode ser estabelecida a Tabela 44, apresentada a seguir, que 
permitiria uma primeira quantificação do número de turistas que estariam visitando a região 
Metropolitana de Vitória. 

Tabela 44: N° de Turistas na Região Metropolitana de Vitória, por Mês e por Ano - 2003 

MESES N° DE TURISTAS 

Janeiro 558.000 

Fevereiro 186.000 

Março 90.000 

Abril 90.000 

Maio 90.000 

Junho 90.000 

Julho 345.000 

Agosto 90.000 

Setembro 90.000 

Outubro 90.000 

Novembro 90.000 

Dezembro 186.000 

TOTAL 1.995.000 

Para esta análise de sensibilidade, poder-se-ia concluir que o Fluxo Total de Turistas na Região 
da Grande Vitória equivaleria à cerca de 2,4 vezes ao Fluxo Total de Turistas da Área de 
Planejamento. Esse percentual parece ser bastante razoável para a realidade do Estado, 
considerando os atrativos maiores que a Capital apresenta, por dispor de infra-estrutura 
consolidada e sendo a porta de entrada do turismo no Estado.  
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É importante ressaltar que, perante hipóteses diferentes, poderiam ser obtidas outras 
conclusões. A falta de informações confiáveis, tanto para a Capital do Estado como para as 
demais regiões, estaria justificando a realização de uma pesquisa mais detalhada do fluxo 
turístico no estado, que indiscutivelmente poderia subsidiar o estabelecimento de 
planejamentos mais bem estruturados.  

Avaliação 

As atividades turísticas desenvolvidas hoje na região podem ser consideradas insipientes se 
comparadas às regiões turísticas próximas com Região da Grande Vitória, Sul do Espírito Santo 
e Sul da Bahia. 

O veraneio hoje praticado na região, que caracteriza a demanda atual, é, decididamente, a 
forma menos aconselhável de desenvolvimento turístico que se almeja. Pois, devido a suas 
variabilidades sazonais o veraneio, no contexto em que se trabalha, é considerado 
insustentável em todas as dimensões de desenvolvimento, sejam elas sociais, econômicas ou 
ambientais. 

Percebe-se, no entanto, que a região possui potencial latente para a reversão dessa situação. 
As análises realizadas anteriormente demonstram (1) potencialidades na criação de novos 
circuitos turísticos, mais sofisticados, especializados e que respeitam a fragilidade ambiental 
da região; (2) potencialidades de melhoria na gestão da exploração das atividades turísticas; 
(3) potencial de incremento de investimentos do setor privado envolvido com o turismo; e (4) 
potencial e interesse de melhorar o turismo por parte da população local. 

Cenários de Demanda Turística 

A escassez de dados seja no nível estadual e acentuadamente no municipal, de períodos 
anteriores, sobre o perfil do turista, origem, tempo de permanência, gasto médio, interesse por 
roteiros turísticos e distribuição dos fluxos dentro do Pólo dificultam uma projeção criteriosa da 
demanda turística no Pólo Capixaba do Verde e das Águas. 

Para se estabelecer cenários por município a partir dos Fluxos Turísticos projetados para os 
anos 2005, 2010, 2015 e 2020, foram considerados os seguintes elementos: 

• Primeiramente identificou-se o número de UHs atual; 

• Posteriormente, verificaram-se quais os percentuais que essas unidades representam 
em relação ao Pólo; 

• Em seguida, foram aplicados esses percentuais sobre o Fluxo Turístico Total, 
determinando-se os Fluxos Turísticos para cada município estudado. 
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Tabela 45: Distribuição da Demanda. Cenários por Município. 

LOCALIDADE FORMA HOSPEDAGEM 2005 2010 2015 2020 

Hotel 52.998 66.550 79.846 95.799 
Colatina 

Casa alugada 12.720 12.974 13.234 13.499 

Hotel 88.111 110.641 132.747 159.270 
Linhares 

Casa alugada 46.647 47.580 48.532 49.502 

Hotel 153.939 193.301 231.923 278.261 
São Mateus 

Casa alugada 127.167 129.710 132.305 134.951 

Hotel 203.442 255.462 306.503 367.743 

Casa alugada 95.737 97.652 99.605 101.597 Conceição Barra 

2a residência 54.750 55.845 56.962 58.101 

Hotel 1.825 2.560 3.355 4.397 
Pancas 

Casa alugada 782 798 814 830 

Turistas que passam pela área* 0 20.675 41.349 82.698 

TOTAL 838.118 993.748 1.147.175 1.346.648 

 * 5% em 2010, 10% em 2015 e 20% em 2020 dos turistas que passam de carro pela área (permanecendo pelo menos 1 dia). Pesquisa Flex Consult 2004. 

Estima-se que a taxa de crescimento dos turistas que permanecem em hotel será de 4,66% 
a.a. para os municípios de Conceição da Barra, São Mateus, Linhares e Colatina. No caso de 
Pancas que é um destino novo e vem se despontando no cenário nacional e internacional 
com destaque, estima-se que a taxa de crescimento dos turistas que se hospedam em hotéis 
será de 7% a.a.. Para as outras modalidades de hospedagem a taxa de crescimento será de 
0,04 a.a. 

Em relação à taxa de ocupação, os valores disponíveis para o período da pesquisa, pelas 
mesmas razões descritas anteriormente, indicam ampla variação, devido à alta sazonalidade, 
sem possibilidade de análises estatísticas confiáveis. Assim, trabalha-se com a hipótese de 
taxa média de 60% no período 2010 a 2015 e de 65% no período 2016 a 2020. 
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3 ESTRATÉGIA TURÍSTICA 

Neste Capítulo é descrita a metodologia empregada nos trabalhos junto aos atores 
envolvidos (comunidade e Conselho de Turismo do Pólo Capixaba do Verde e das Águas), 
onde foram realizados dois seminários para discussão desta etapa do trabalho. O primeiro, 
realizado nos dias 16 e 17 de março de 2004, em Linhares, foram apresentados e discutidos o 
diagnóstico, a matriz Swot e as linhas estratégicas a serem desenvolvidas. 

No mês de abril foram realizadas 6 reuniões focais com para apresentação da Estratégia 
Turística e para se buscar subsídios para a elaboração do Plano de Ação. Foram feitas as 
seguintes reuniões: com o Governador do Estado do Espírito Santo sr. Paulo Hartung; com o 
representante da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLOG sr. 
Guilherme Dias (Secretário); com o representante da Secretaria de Estado de Governo, sr. 
Neivaldo Bragatto; com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo - 
SEDETUR sr. Júlio Bueno (Secretário), sra. Márcia Abrahão (Subsecretária de Turismo) e sra. 
Carla Rezende (Coordenadora do PRODETUR); com a equipe da UEE do PRODETUR Espírito 
Santo sra. Carla Rezende (Coordenadora) sr. Fernando Jakes (especialista em meio ambiente) 
e sra. Mariana Carvalho Rodrigues (especialista em turismo e meio ambiente); com a 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento de Infra-Estrutura e dos Transportes - SEDIT onde 
estavam presentes o sr. Eduardo Calhau (Secretário Adjunto), sr. Mauro Leite Teixeira (gerente 
da GEDEST) e sr. Rômulo Cabral de Sá (engenheiro civil); com o Instituto Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos, sra. Andréa Alegro (responsável pelas unidades de 
conservação), sra. Clotildes Maria Benevenut (atual assessora da Presidência e ex gerente de 
recursos hídricos), sr. Jônio Ferreira da Silva (responsável pela questão dos resíduos sólidos), sr. 
Jayme Henrique H. Pacheco (Projeto Corredores Ecológicos – Técnico Ambiental – UCE/ES). 

No dia 26 de maio de 2004 foi realizado, em Conceição da Barra/ES, o seminário de validação 
da Estratégia Turística e apresentadas as ações preliminares do Plano de Ação. Estiveram 
presentes o Conselho de Turismo do Pólo Capixaba do Verde e das Águas e a comunidade.  

A matriz do tipo SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) discutida e 
trabalhada em seminário e posteriormente pelos técnicos envolvidos, resultaram na obtenção 
da Estratégia Turística. O cruzamento da potencialidade com a oportunidade indica a ação 
mais adequada a ser desenvolvida, identificando as prioridades desejáveis. Com relação à 
análise das ameaças/ fragilidades são apresentados os pontos críticos, para os quais se 
devem prever ações visando sua eliminação ou mitigação. 

Matriz SWOT (Forças/ Oportunidades/ Fraquezas/ Ameaças) 

• Variáveis internas – FORÇAS E FRAQUEZAS relativas ao setor de turismo na área de 
planejamento – Norte/ES. 

• Variáveis externas – OPORTUNIDADES E AMEAÇAS – Ambiente externo à Área de 
Planejamento – Norte/ES – incontroláveis pelo ambiente interno – dizem respeito a 
agentes externos a esse ambiente. 
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AMBIENTE INTERNO 

FORÇAS FRAGILIDADES 

O 

P 

O 

R 

T 

U 

N 

I 

D 

A 

D 

E 

S 

 

CAPITALIZAÇÃO 

 

FORÇAS X OPORTUNIDADES 

 

Desenvolvimento 

Resultado mais rápido – 
consolidação do turismo 

Campos mais acessíveis 

Ambiente preparado – Sinal aberto 

 

 

PRIORIDADE 1 

 

CRESCIMENTO 

 

FRAGILIDADES X OPORTUNIDADES 

 

Eliminar ou minimizar os pontos fracos 
para aproveitar as oportunidades 

Intervenções para não perder as 
oportunidades presentes  

 

 

 

PRIORIDADE 2 

AA  

MM  

BB  

II  

EE  

NN  

TT  

EE  

  

EE  

XX  

TT  

EE  

RR  

NN  

OO  

 

A 

M 

E 

A 

Ç 

A 

S 

 

 

MANUTENÇÃO 

 

FORÇAS X AMEAÇAS 

 

Monitorar ameaças 

Exercer o controle sobre a situação 

Manter ou aperfeiçoar forças 

Gestão do ambiente interno  

 

 

 

PRIORIDADE 3 

 

SOBREVIVÊNCIA 

 

FRAGILIDADES X AMEAÇAS 

 

Eliminar ou minimizar, ao máximo, as 
fragilidades e monitorar as ameaças 

PERIGO! INTERVIR COM URGÊNCIA! 

 

 

 

 

PRIORIDADE 0 

 

Foram fornecidos aos participantes esclarecimentos preliminares sobre o significado de forças, 
fragilidades, oportunidades e ameaças, conceitos que compõem a Matriz SWOT. 

Para a coleta das contribuições, os participantes dividiram-se em 5 grupos de trabalho. A 
tarefa dos grupos consistiu em levantar conteúdos de diagnóstico da área de planejamento 
do PDITS e registrá-los, de forma sucinta, em papeletas coloridas que corresponderiam a 
anotações de oportunidades, ameaças, forças e fragilidades. 
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Como base para as contribuições para o preenchimento e desenvolvimento da Matriz SWOT, 
os participantes do seminário lançaram mão do conteúdo integral do Diagnóstico – 
documento anteriormente enviado aos participantes pela SEDETUR - e da síntese apresentada 
no Seminário. 

Como resultado das discussões em grupo, os participantes apresentaram em sessão plenária 
os itens de diagnóstico levantados, devidamente anotados em papeletas. O conteúdo 
pertinente às contribuições dos grupos estão a seguir transcritos, classificados em Forças, 
Fragilidades, Oportunidades e Ameaças. 

Fragilidades 

• Falta de apoio ao artesanato • Falta de priorizar ações na área do turismo 

• Pouca formação técnica para o turismo • Carência de transporte coletivo 

• Pobreza Econômica • Pouca capacitação da mão-de-obra local 

• Ausência de conhecimento • Poucas informações sobre o Fluxo Turístico local 

• Condições precárias de Informações ao turista • Saneamento básico 

• Poluição ambiental • Acesso estradas estaduais 

• Sinalização precária • Marketing 

• Gestão integrada • Educação ambiental 

• Sistema viário • Descaracterização dos ecossistemas 

• Continuidade de capacitação • Sazonalidade 

• Capacitação de Gestores • Divulgação (necessidade de divulgação) 

• Rodovia Leste/ Oeste (colocado como 
oportunidade, mas entendido como Fragilidade - 
necessidade desta rodovia) 

• Mão-de-obra especializada (colocado como 
oportunidade, mas entendido como Fragilidade 
- necessidade de especialização) 

• Investimentos Privados • Falta de patrocinadores 

• Baixo poder de investimento dos empresários locais • Monocultura (planejamento e uso do solo) 

• Enchente (ocupação margens afluentes, 
ocupação desordenada, pode também ser 
ameaça – Rio Doce vem de fora – assoreamento 
Rio (ameaça e fragilidade: cuidado para não 
oferecer produtos nessas épocas) 

• Deslocamento – transporte (falta de serviços 
qualificados e oportunidade para 
desenvolvimento de turismo a partir da 
realidade: integração, pelo acesso; pessoal 
passando; pensar também no deficiente) 

• Energia Elétrica (qualidade do serviço prestado) 
(problemas como falhas constantes de energia 
vêm ocorrendo com freqüência. São Mateus tem 
problema de fornecimento – alguns projetos já 
foram inviabilizados. Há carência de eletrificação 
no meio rural, no Litoral Norte e no interior). 

• Vontade Política (foi colocado em ficha de 
força, mas discussão maior foi em cima da 
fragilidade pela descontinuidade do Processo – 
precisa de mecanismo que garanta o processo 
contínuo de desenvolvimento do turismo na 
Região Norte de ES) 

• Crescimento Urbano desordenado (uso e 
ocupação do solo) 

• Ocupação desordenada do solo (planejamento 
municipal)  

• Falta de zoneamento sócio-ambiental 
(planejamento e uso do solo) 

• Pesca predatória (mesmo comentário da pesca 
regulamentada, como força e como ameaça) 

• Segurança (tem a ver com as questões sociais 
tratadas como ameaças - Extrativismo Mineral, 
Prostituição, Exclusão Social, Violência e Seca, 
Êxodo Rural) 

• Desemprego (mesmo comentário de segurança: 
tem a ver com as questões sociais tratadas 
como ameaças – Extrat. Mineral, Prostituição, 
Exclusão Social, Violência e Seca, Êxodo Rural) 
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Oportunidades 

• Localização geográfica • Investimento de redes de hotéis e operadoras 

• Abertura de novo produto turístico nacional • Prodetur NE/II 

• Esportes Aquáticos • Agroturismo 

• Agronegócios • Crescimento cultural 

• Exploração do turismo • Ecoturismo 

• Grandes empresas • Grupos econômicos 

• Tráfego na BR 101 • BR 101 

• Unidades de conservação • Pesca esportiva (oportunidade para mudança) 

• Mobilidade (entendido como fluxo passante e 
como oportunidade para Integração) 

• Pesquisa Local (instituições já desenvolvendo 
trabalho, com informações gerando Cultura – 
cultura é turismo) 

• Mesovale (buscar complementaridade com outros 
programas/ investimentos e ações 
complementares) 

• Área da Sudene (oportunidade de integração 
com outros programas e de recebimento de 
investimentos) 

• Projeto Costa do Descobrimento (integração com 
outros programas) 

• Projetos Corredores Ecológicos (integração com 
outros programas) 

Forças 

• Sistema Telecomunicações • Criação de rota turística intermunicipal 

• Diversidade Cultural • Folclore 

• Cultura Popular • Culinária 

• Gastronomia • Patrimônio Cultural 

• Tradições  • Valorização da Cultura Regional 

• Diversidade Turística Presença Ensino Superior • Centro de Convenções  

• Crescimento econômico Fruticultura • Aeroportos locais 

• Aeroportos (ocupações) • Sol, mar e rios 

• Reservas Florestais • Biodiversidade 

• Diversidade de Ecossistemas • Ecossistema 

• Infra-estrutura básica • Recursos hídricos 

• Proximidade de pólos industriais • Atuação do sistema “S” no Pólo 

• Patrimônio Histórico • Atrativos Naturais 

• Regionalização (no sentido de integração,de 
buscar soluções para o todo e não para as partes) 

• Pesca regulamentada (já é um fato, mas não é 
muito respeitada, podendo, portanto levar a 
uma ameaça) 

• Diversidade climática (variedade de produtos 
potenciais) 

• Conselhos de Turismo e Meio Ambiente 
(mecanismos de participação já existentes) 

• Hospitalidade (vontade da população de se 
inserir na cadeia do turismo, impacta no bom 
produto) 

• Existência de equipamentos turísticos na região 

• Vontade Política (há um início de processo de 
desenvolvimento do turismo na Região Norte,  no 
entanto, foi em cima da fragilidade pela 
descontinuidade do Processo. Precisa desenvolver 
mecanismos que garantam a sua continuidade).  

• Águas Mornas (atrativos diferenciados) 
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Ameaças 

• Desmatamento • Monoculturas (planejamento do uso do solo). 

• Importação musical (perda da identidade cultural) • Descaracterização cultural 

• Descaracterização cultural • Falta de planejamento 

• Falta de planejamento • Educação 

• Saneamento básico • Proximidade da Bahia 

• Capacitação • Grupos econômicos 

• Fragilidade dos ecossistemas • Degradação da natureza 

• Interferência Política (conceito similar ao do 
Conselho, como foi montado, podendo levar à 
descontinuidade de gestão). 

• Pesca regulamentada (já é um fato, mas não é 
muito respeitada, podendo portanto levar a 
uma ameaça) 

• Infra-estrutura – malha viária (rodovia Leste-
Oeste, se não for implantada pode ser uma 
ameaça para a integração do Pólo) 
(interpretação é mais relacionada à fragilidade 
e não ameaça, apesar da implantação da 
rodovia ser estadual?). 

• Turismo de massa (entendido como Veraneio de 
Massa – não devem ser feitas atividades que 
atraiam esse tipo de “turista”. Segundo pessoal 
de Colatina, não se pode ter preconceito em 
relação à turismo de massa: ocorre em Colatina 
e é bom – só é ameaça se não for trabalhado, 
deve-se identificar onde pode ocorrer). 

• Cultura bahiana (perda da identidade local, 
maior ameaça é a falta de percepção da 
ameaça. É também uma fragilidade, pois é o 
próprio ES que compra – a cultura bahiana não 
é um fator externo que ameaça. ). 

• Questões sociais: 

− Prostituição 

− Violência 

− Êxodo Rural (criou bolsões de pobreza/ exclusão 
social ligado à monocultura foi propiciado pela 
Política de Governo – culpa não é do empresário, 
como normalmente colocado, mas pela falta de 
uma política agrícola que mantenha o homem no 
campo – turismo é grande aporte para manter 
homem no campo, pela possibilidade de 
formação de guias, serviços pequenos,etc, tema 
deve ser utilizado na formulação da Estratégia.) 

− Extrativismo Mineral 

− Exclusão Social 

− Seca (é uma questão social, ligada à exclusão 
social. Tem que ser levado em conta o tripé do 
Turismo (turismo , meio ambiente e homem), sem 
envolvimento social vai haver exclusão social – ou 
não vai haver inclusão social – deve ser pensado 
junto à preservação ambiental, já que tem gente 
precisando sobreviver (crítica ao exacerbado 
movimento de preservação ambiental), há 
necessidade de programa de resgate da pessoa 
humana (sic) – não dá para ter só turista rico 
visitando unidade de conservação). 

• Enchente (ocupação margens afluentes, 
ocupação desordenada, pode também ser 
ameaça – Rio Doce vem de fora – assoreamento 
Rio (ameaça e fragilidade: cuidado para não 
oferecer produtos nessas épocas) 

• Pólos turísticos mais organizados (concorrência 
com produtos consolidados) 

• Ocupação desordenada (planejamento 
municipal, uso e ocupação solo). 
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Análise matricial das forças, fragilidades, oportunidades e ameaças relativas ao setor de 
turismo na Área de Planejamento  – a partir do Diagnóstico realizado 

O exercício de cruzamento das Oportunidades e das Forças detectadas foi realizado em 
plenária, com o objetivo de propiciar aos participantes o entendimento da metodologia e de 
testar a validade das linhas de raciocínio adotadas. 

Durante o seminário, foram discutidos os principais cruzamentos de oportunidades e forças e 
de fragilidades e ameaças, formando uma visão preliminar das linhas estratégicas a serem 
adotadas. 

De posse dessas informações, a Consultoria analisou a versão completa da Matriz, base para 
o enunciado das estratégias do PDITS, que serão apresentadas para a consideração dos 
participantes por ocasião do próximo Seminário. 

3.1 ESTRUTURAÇÃO DA MATRIZ SWOT (“FOFA”) 

3.1.1 Eixo Horizontal: Forças e Fragilidades 

FORÇAS 

CONTEXTO 

S - Contexto Social 

S1 Sociedade sensível à participação 

S2 Diversidade cultural – folclore, artesanato, gastronomia 

E - Contexto Econômico 

E1 Grupos empresariais fortes - setor secundário 

A - Contexto Ambiental 

A1 Unidades de Conservação 

A2 Variedade de ecossistemas 

A3 Centros de pesquisas já instituídos 

FOCO 

P - Produto 

P1 Região litorânea – praias 

P2 Belezas cênicas 

P3 Esportes náuticos e pesca esportiva 

P4 Patrimônio Histórico e arqueológico 

P5 Região Lagunar 

P6 Existência de oferta de equipamentos turísticos 

M - Mercado 

M1 Destino turístico divulgado no exterior (Pancas) 
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CONDIÇÕES 

I - Infra-estrutura para viabilização dos produtos turísticos 

I1 BR 101 cortando o Pólo 

C - Cadeia do turismo – meio empresarial e comunidade 

C1 Quantitativo de mão-de-obra com alguma experiência 

C2 Existência de instituições locais de capacitação empresarial 

G - Gestão – Administração pública e iniciativa privada 

G1 Início do processo de planejamento municipal 

FRAGILIDADES 

CONTEXTO 

S - Contexto Social 

S1 Escassez de dinheiro circulando em decorrência do turismo 

S2 Falta de Identidade do artesanato com a cultura local 

E - Contexto Econômico 

E1 Baixo poder aquisitivo dos empresários 

E2 Baixa Sustentabilidade econômica do setor turístico 

A - Contexto Ambiental 

A1 Fragilidade ambiental das regiões turísticas 

FOCO 

P - Produto 

P1 Pouca competitividade das praias e da água do mar em relação a outros 
destinos 

P2 Ausência de serviços receptivos de turismo na região 

P3 Utilização inadequada e/ou conservação deficiente do patrimônio histórico - 
cultural 

P4 Alto preço do produto turístico 

P5 Baixa qualidade e variedade dos equipamentos e serviços turísticos 

P6 Ausência de circuitos ou rotas turísticas na região 

P7 Cultura de “veraneio”, onde as pessoas gastam pouco 

P8 Atrativos não estruturados 

P9 Período chuvoso coincidente com o produto atual – sol e mar 

M - Mercado 
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M1 Fluxo turístico sazonal – equipamentos subutilizados 

M2 Pouca divulgação e ausência de planejamento de marketing turístico 

M3 Competição entre os municípios por produtos similares 

M4 Pouca competitividade em relação ao mercado nacional 

M5 Turista com baixo poder aquisitivo 

CONDIÇÕES 

I - Infra-estrutura para viabilização dos produtos turísticos1 

I1 Saneamento básico deficitário 

I2 Má conservação das rodovias e conflito com áreas urbanas 

I3 Falta de acesso entre rodovias principais e atrativos turísticos 

I4 Ausência de sinalização turística 

C - Cadeia do turismo – meio empresarial e comunidade 

C1 Baixa qualidade da mão-de-obra 

C2 Pouco envolvimento da população com o turismo 

C3 Ausência de mecanismos associativistas 

C4 Falta de visão estratégica, capacidade gerencial e técnica do empresariado 

C5 Empresários Sazonais 

G - Gestão 

G1 Ausência de mecanismos de fiscalização e controle 

G2 Pouca capacidade estadual e municipal para gestão do turismo 

G3 Ausência de sistemas de informações para a gestão municipal e do turismo 

G4 Inexistência de parceria entre o poder público e a iniciativa privada 

G5 Uso e ocupação desordenada do solo 

G6 Ausência de mecanismos e instrumentos de planejamento urbano e regional 

G7 Ausência de diretrizes, estruturas e equipes para a gestão do turismo e do meio 
ambiente 

G8 Ausência de mecanismo de participação da sociedade na gestão municipal e 
na gestão do turismo 

G9 Falta de continuidade administrativa 

G10 Descrença por parte das lideranças locais 

3.1.2 Eixo Vertical: Oportunidades e Ameaças organizadas a partir dos Temas Focais 

• PRODUTO 

• MERCADO 

• CADEIA DO TURISMO 

• GESTÃO 
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OPORTUNIDADES 

• P – Produto 

P1 Crescente preocupação ambiental 

• M – Mercado 

M1 Fluxo de turistas que passam na região – BR 101 

M2 Demanda crescente por turismo ecológico 

M3 Mercado para turismo de esporte e aventura 

M4 Diversidade de mercados 

M5 Mercado de esportes radicais nacionais e internacionais 

M6 Mercados emissores próximos 

• C – Cadeia do Turismo 

C1 Investidores potenciais no setor de turismo 

C2 Desenvolvimento da produção agrícola regional 

C3 Setor produtivo atrativo para o mercado 

• G –  Gestão 

G1 Universalização de modelos de gestão integrada 

G2 Gestão integrada do turismo pelo PRODETUR 

AMEAÇAS 

• P – Produto 

P1 Perda da identidade local 

P2 Degradação ambiental caso não sejam implementados os planejamentos 
previstos 

P3 Esgotamento dos recursos hídricos pela sua utilização e pela poluição 

• M – Mercado 

M1 Concorrência de destinos consolidados 

M2 Tendência de esgotamento dos produtos turísticos 

• C – Cadeia do Turismo 

C1 Empreendimentos turísticos em desacordo com as características da região 

• G – Gestão 

G1 Legislação ambiental restritiva ao turismo 

G2 Tradição política de pouco apoio ao turismo no Norte do ES 

G3 Falta de Integração entre os poderes 
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3.2 DETALHAMENTO DAS ESTRATÉGIAS TURÍSTICAS 

As Estratégias Turísticas foram centradas nos Temas Focais, ressaltando que os princípios do 
PDITS, de sustentabilidade e de integração, permeiam todas elas, em seu conceito mais 
amplo. Assim, foram definidas: 

• Estratégia de Produto 

• Estratégia de Mercado 

• Estratégia da Cadeia do Turismo 

• Estratégia de Gestão 

Para cada Estratégica são identificadas as diretrizes que a compõe, proporcionando o rumo e 
a orientação às ações que consolidarão este PDITS. 

Como forma de melhor caracterizar o que se pretende para a Região do Pólo Capixaba do 
Verde e das Águas, são identificadas e detalhadas algumas Ações Prioritárias, que irão atuar 
como pólos indutores de desenvolvimento para toda a Região Norte do Estado do Espírito 
Santo, as quais serão viabilizadas com a participação da iniciativa privada. 

3.2.1 Estratégia de Produto 

Unificação da Identidade Turística do Pólo 

Desenvolvimento de um produto turístico principal e diferenciado, fundamentado no 
potencial ecológico da região, capaz de complementar os produtos turísticos de regiões 
próximas, notadamente, da região da Grande Vitória, do Sul do Estado do Espírito Santo e do 
Sul do Estado da Bahia. 

• Estruturação da identidade turística da região centrada no Turismo Ecológico como 
forma de fortalecer sua competitividade no mercado turístico. 

• Consolidação dos produtos existentes e sua ampla divulgação nos mercados 
nacionais e internacionais. 

• Incorporação de novos atributos aos produtos em comercialização para criar maior 
diversidade da oferta, levando o turista a permanecer mais tempo na região, além de 
incrementar seus gastos. 

• Estruturação de produtos de alta qualidade, com boas possibilidades de atrair os 
mercados emergentes. 

• Integração dos produtos em rotas, formatados em parceria com o setor privado, para 
facilitar a sua comercialização e garantir a complementaridade e sinergia entre os 
destinos das diferentes regiões. 

• Preservação e exploração adequada das Unidades de Conservação e de diferentes 
ecossistemas como produtos turísticos. 

• Implantação e ampliação das Unidades de Conservação, por meio da criação de 
novas unidades, em áreas previamente identificadas: Barra Nova, Degredo, São 
Rafael, Campo Grande e Sistema Lagunar Capixaba. 

• Consolidação das Unidades de Conservação existentes na região como produtos 
turísticos complementares. 

• Identificação e viabilização de rotas de turismo estruturadas de acordo com a 
proximidade, complementaridade ou especificidade dos produtos turísticos, dotando-
as de infra-estrutura e prevendo sua preservação ambiental e cultural. 



 

 

159159159159    

• Estruturação e utilização dos Centros de Pesquisa Ambiental (CPA’s) já instituídos como 
produtos turísticos. 

• Estruturação de programas específicos de turismo de esporte e lazer, não predatórios 
ao meio ambiente, para cada rota a ser estruturada. 

• Incentivo à criação na região de RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

Focalização no Homem e no Meio Ambiente 

• Consolidação dos produtos existentes e identificação e desenvolvimento de produtos 
turísticos complementares. 

• Estruturação de produtos ligados ao meio ambiente e aos aspectos voltados à 
presença do homem na região, envolvendo os aspectos históricos, arqueológicos e 
culturais. 

• Estruturação de produtos ligados ao meio rural, como: 

• Agroturismo e lazer rural, notadamente em Pancas, Colatina e Rio Bananal. 

• Esportes de aventura, em Pancas e Colatina. 

• Esportes náuticos, no Complexo Lagunar em Linhares. 

• Esportes radicais, em Pancas. 

• entre outros. 

• Criação de Parques Ecológicos Urbanos. 

• Viabilização do resgate e preservação da diversidade cultural da região como 
atrativo turístico. 

• Estruturação de programas educacionais de valorização cultural. 

• Estruturação de programa de atividades turísticas como forma de valorização, 
preservação e resgate do patrimônio histórico e arqueológico da região. 

• Promoção das diferentes culturas da região - negra, açoriana, indígena e européia 
- reduzindo diferenças sociais por meio da valorização da memória cultural e 
étnica, e da promoção de oportunidades profissionais dentro de atividades 
turísticas. 

Formação de Parcerias com Grandes Grupos Econômicos 

• Estabelecimento de parcerias com os Grandes Grupos Econômicos, como por 
exemplo: Aracruz Celulose, Petrobrás e Companhia Vale do Rio Doce, em 
empreendimentos turísticos indutores de desenvolvimento. 

• Incentivo à criação dos seguintes Centros de Apoio Turístico: 

• Centro de Tradições e Artesanato em Conceição da Barra, com aproveitamento 
de edificação histórica e envolvimento dos aspectos culturais mais relevantes, 
como por exemplo, artesanato com eucalipto, eventos ligados à cultura afro. 

• Centro Tecnológico em São Mateus aproveitando a presença da Petrobrás na 
região, para a divulgação da tecnologia de ponta utilizada por essa empresa. 

• Centro Arqueológico e Parque Arqueológico do Homem do Vale do Suruaca, 
abrangendo os municípios de Linhares, São Mateus e Jaguaré, proporcionando a 
oportunidade de incentivar a pesquisa e a divulgação dos vários sítios cerâmicos e 
sambaquis encontrados na região. 
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• Centro de Proteção Ambiental em Linhares, como forma de divulgação dos 
trabalhos de recuperação e preservação do patrimônio ecológico existente na 
região. 

• Complexo Lagunar, em Linhares, considerado atração ímpar da região, é a 
principal área destinada aos grandes empreendimentos hoteleiros e aos 
equipamentos turísticos diferenciados. 

• Centro Temático de Itapina, instalado no distrito de Itapina, município de Colatina, 
lugarejo de valor histórico bastante preservado, é centrada sua vocação para o 
turismo histórico-cultural, aliada às atividades de lazer e de compras. 

Qualificação de Áreas Turísticas  

• Estruturação de uma rede de atendimento aos turistas, com a distribuição de 
equipamentos turísticos e a capacitação das cidades para o desenvolvimento desta 
atividade. 

• Incentivo à qualificação dos meios de hospedagem existentes na região, localizados 
em: Pancas, Colatina, Itapina, Conceição da Barra, Itaúnas, São Mateus, Guriri, 
Linhares, Povoação e Pontal do Ipiranga, para atendimento à demanda atual e 
futura. 

• Tratamento de pontos específicos de áreas urbanas para atração e atendimento aos 
turistas, recuperando os equipamentos e mobiliários urbanos, a infra-estrutura, a 
imagem da área. É importante que seja promovida uma revitalização com ações de 
recuperação e preservação sócio-econômica e ambiental, para que a área possa ter 
uma dinâmica compatível com o desenvolvimento turístico proposto, com 
hospedagem, visitação, postos de informação, entre outros. Podem ser citados: 

• Centro Histórico do Porto de São Mateus, com a criação dentre outras atividades 
de um Centro de Pesquisa Histórica, no município de São Mateus – visitação. 

• Itaúnas – Centro Urbano, município de Conceição da Barra – visitação e 
hospedagem. 

• Lagoas, Município de Linhares – hospedagem. 

• Centro Histórico de Linhares – visitação. 

• Vila de Itapina, município de Colatina – visitação. 

• Centro Urbano de Colatina (Av. Getúlio Vargas e a Beira Rio) – visitação e 
hospedagem. 

• Cidade de Pancas e Distrito de Lajinha, Município de Pancas – visitação e 
hospedagem. 

Estruturação de Produtos Turísticos Diversificados  

Estruturação de Produtos Turísticos Diversificados e Organizados complementarmente, de 
forma a minimizar a sazonalidade e favorecer a circulação de turistas e geração de emprego 
e renda. Paralelamente, será estruturado um sistema integrado para o turismo, promovendo a 
melhoria e adequação de infra-estrutura urbana, especialmente de saneamento básico, e 
infra-estrutura de acessibilidade e sinalização turística. 

• Estruturação de Produtos Turísticos que minimizem a sazonalidade do turismo na região 
e que tenham integração, sustentabilidade e competitividade. 

• Estruturação de atrativos e rotas turísticas diversificadas, capazes de atrair turistas em 
diferentes épocas do ano. 
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• Consolidação da Rota de Vôo Livre (paragliding), em Pancas e Baixo Guandu 
(incoporada em outras rotas de outros estados). 

• Continuidade da Rota do Verde e das Águas nos municípios de Linhares, São 
Mateus e Conceição da Barra. 

• Criação da Rota de Turismo de Esportes Radicais e Lazer em Pancas, Baixo Guandu 
e Colatina. 

• Criação da Rota de Esportes Aquáticos em Linhares e Rio Bananal. 

• Criação de Rotas dos CPA’s e Programas de Proteção Ambiental (TAMAR e 
Corredores Ecológicos), nos municípios de Linhares Sooretama, Jaguaré, São 
Mateus e Conceição da Barra. 

• Criação de Rotas de Turismo Ecológico Arqueológico (sambaquis), Histórico e 
Etnográfico em Linhares, São Mateus e Conceição da Barra. 

• Criação de Rotas de Turismo Ecológico-Científico nos municípios de Linhares, 
Sooretama e Jaguaré. 

• Criação da Rota de Trekking, Caminhadas e Mountain Bike nos municípios de 
Linhares, São Mateus e Conceição da Barra. 

• Estruturação de programas específicos e complementares para as diferentes 
atividades turísticas a serem incentivadas na região. 

• Elaboração de programas turísticos de esportes e lazer, científicas e culturais, de 
acordo com as diferentes estações do ano. 

• Estruturação da infra-estrutura turística de forma integrada, garantindo a unidade do 
produto turístico da região, com a instalação de Postos de Informação Turística em 
localidades consideradas estratégicas. 

• Melhoria e adequação da infra-estrutura de saneamento básico. 

• Solução para a poluição provocada por esgotos urbanos em algumas localidades 
de Pancas, Colatina, Itapina, Conceição da Barra, Itaúnas, São Mateus, Guriri, 
Linhares, Povoação e Pontal do Ipiranga. 

• Complementação e melhoria do abastecimento de água em Pancas, Conceição 
da Barra, Itaúnas, Guriri e Pontal do Ipiranga. 

• Solução para os resíduos sólidos na área do Pólo, com ações integradas entre os 
municípios. 

• Melhoria e adequação da Urbanização de Áreas Turísticas. 

• Promoção da revitalização de áreas urbanas de cidades turísticas, que darão 
suporte ao desenvolvimento turístico da região, com hospedagem e 
equipamentos urbanos diversos. 

• Viabilização da minimização dos efeitos causados pelas inundações ou 
deslizamentos em áreas urbanas em Pancas, Colatina, Rio Bananal, São Mateus 
(área central e bairro Boa Vista), Guriri e Pontal do Ipiranga. 

• Melhoria e adequação da infra-estrutura de energia elétrica para atendimento da 
demanda gerada pelo turismo. 

• Melhoria e adequação da infra-estrutura de acessibilidade. 

• Viabilização de mobilidade do turista no sentido Leste/ Oeste do Pólo com a 
implantação de alguns trechos de novas rodovias e da rodovia de contorno em 
Colatina. 
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• Melhoria do acesso do turista que vem do Estado de Minas Gerais e da Região 
Centro-Oeste do País. 

• Implantação de “estradas-parque” para acesso à Vila de Itaúnas, Flona do Rio 
Preto, Itapina e regiões de Barra Nova, Degredo, São Rafael, Pontal do Ipiranga e 
Pontal Sul. 

• Implantação de linhas de transporte especial para realização de rotas turísticas. 

• Melhoria e adequação do sistema de informações turísticas. 

• Melhoria da sinalização indicativa de acesso, a partir da BR 101 aos atrativos da 
região adotando-se o guia brasileiro de sinalização turística. 

• Viabilização de sinalização de cada novo atrativo turístico e dos equipamentos e 
serviços turísticos adotando-se o guia brasileiro de sinalização turística. 

• Promoção da reversão da situação de degradação e exploração inadequada da 
região litorânea por meio do não incentivo ao produto sol e mar como atividade 
turística principal do Pólo. 

• Recuperação, revitalização e conservação das bacias hidrográficas a partir de 
atividades integradas de gestão sustentável dos recursos naturais, de forma a garantir 
o atendimento da demanda a ser gerada por atividades turísticas. 

• Promoção de ações de proteção e recuperação dos mananciais superficiais e 
subterrâneos em São Mateus, Linhares e Rio Bananal, como forma de preservação 
das Bacias da Região e do Sistema Lagunar Capixaba. 

• Desenvolvimento e implementação de programas para a proteção efetiva dos 
conhecimentos tradicionais das populações locais, incorporando-os ao rol de atrativos 
turísticos, como: as tradições populares de Itaúnas em Conceição da Barra e em São 
Mateus e as tradições pomeranas em Lajinha, no município de Pancas. 

• Desenvolvimento de técnicas de recuperação de ambientes de interesse turístico 
degradados. 

• Apoio à elaboração e implementação de zoneamentos ambientais nos municípios. 

• Implementação do Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

• Complementação e implementação do Zoneamento Econômico-Ecológico do Litoral 
Norte do Estado do Espírito Santo. 

• Elaboração de indicadores de desenvolvimento turístico sustentável adotando os 
princípios e estratégias contidas na Agenda 21 Brasileira. 

• Elaboração de Instrumentos que minimizem a especulação imobiliária em áreas de 
interesse turístico. 

3.2.2 Estratégia de Mercado 

Criação da Imagem de Marca do Pólo Capixaba do Verde e das Águas 

• Criação da Marca Turística do Pólo Capixaba do Verde e das Águas, identificada com 
a singularidade e diversidade dos atrativos da Região Norte do Estado do Espírito 
Santo. 

• Apoio na formatação do produto turístico “Pólo Capixaba do Verde e das Águas”, 
com ênfase em ações voltadas à diferenciação e qualidade dos equipamentos e 
serviços ofertados, que vão subsidiar a formatação da Imagem de Marca. 
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Abertura e Captação de Novos Mercados 

• Priorização dos mercados emissores/ consumidores próximos. 

• Captação do turista que passa pela BR 101 para consumo dos produtos turísticos do 
Pólo. 

• Ampliações mercadológicas para novos públicos-alvo com perfil adequado ao que se 
está oferecendo, e que contribua para a movimentação da economia local. 

• Ampliação do Mercado Turístico Internacional para turismo de aventura, ecológico e 
científico. 
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Organização da Captação de Mercado 

• Elaboração de Plano de Marketing do Turismo Ecológico para o Pólo Capixaba do 
Verde e das Águas, fortalecendo a nova imagem turística da região de forma a 
buscar novos mercados. 

• Elaboração de estudos de mercado, planejamento e desenvolvimento de campanhas 
de marketing para o público potencial nacional. 

• Coordenação das ações dos setores público e privado na divulgação dos produtos do 
Pólo Capixaba do Verde e das Águas. 

• Viabilização de planejamento de ações e a identificação dos nichos de mercado que 
subsidiem a elaboração e divulgação do Plano de Marketing, de forma a 
proporcionar uma demanda turística durante todo o ano na região, minimizando a 
questão da sazonalidade. 

Divulgação do Pólo Capixaba do Verde e das Águas 

• Elaboração de Plano de Divulgação e Marketing do Turismo Ecológico na região, 
fortalecendo a nova imagem turística da região de forma a buscar novos mercados. 

• Divulgação e Marketing da região como um grande e único destino turístico. 

• Divulgação e Marketing das atividades turísticas nos diferentes segmentos: 

• Produto turístico tendo como mote as belezas cênicas e o patrimônio histórico e 
arqueológico da região. 

• Produto turístico de esporte e aventura. 

• Produto turístico científico e de pesquisa. 

• Formatação do Calendário de Eventos Regional. 

• Viabilização, incentivo e difusão da prática de atividades turísticas que respeitem o 
meio ambiente, valorizem o potencial ecológico da região, e que colaborem na 
formação de uma cultura de exploração econômica sustentável dos recursos naturais. 

• Difusão do entendimento de que, para se alcançar pleno desenvolvimento 
econômico a partir do turismo, faz-se necessária a transição das formas predatórias de 
exploração para as formas sustentáveis de uso dos ecossistemas e recursos naturais. 

• Divulgação do conceito de rodovia turística/ ecológica em toda a região, 
introduzindo melhorias viárias, de trânsito e paisagísticas. 

• Divulgação do conceito de “estrada-parque” para as áreas de interesse turístico/ 
ecológico ainda sem acesso pavimentado. 

3.2.3 Estratégia da Cadeia Produtiva 

• Capacitação e aperfeiçoamento de empreendedores e de profissionais dos diferentes 
segmentos do setor turístico. 

• Envolvimento de profissionais para o exercício de funções gerenciais, técnicas e 
operacionais demandados pelo mercado de trabalho do turismo. 

• Envolvimento de equipes dos investidores potenciais no setor de turismo, como 
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forma de sensibilização e preparação para a efetivação de parcerias. 

• Priorização da atividade turística como meio de desenvolvimento econômico, de 
inclusão social e de melhoria da qualidade de vida da população. 

• Priorização da capacitação profissional para os segmentos do turismo ecológico, 
do turismo rural e do turismo de esporte e aventura, como focos do PDITS, e a 
formação e desenvolvimento dos atuais e futuros empreendedores. 

• Promoção da mudança do enfoque do turismo na região, tendo em vista a 
política setorial de turismo condizente com o PDITS. 

• Potencialização da atuação dos mecanismos locais de capacitação empresarial 
para o turismo – unidades de ensino universitário e entidades não-governamentais. 

• Priorização, no bojo das ações de capacitação profissional, de conteúdos, 
práticas e posturas relacionadas à preservação do meio ambiente como 
condição essencial para o desenvolvimento integrado do turismo sustentável. 

• Priorização da profissionalização das atividades turísticas e da qualidade do 
atendimento ao turista, como foco de todos os esforços de capacitação 
empresarial no âmbito do PDITS, tendo em vista as exigências do mercado.  

• Incentivo à constituição de agências de turismo receptivo na região, promovendo a 
formatação de pacotes turísticos de diferentes modalidades. 

• Promoção do desenvolvimento e da adoção de mecanismos associativistas que 
levem à atuação sinérgica e à prática da parceria entre os empreendedores da 
região. 

• Mobilização e envolvimento de grupos empresariais fortes atuantes na região no 
desenvolvimento turístico sustentável. 

• Fortalecimento das estruturas e mecanismos empresariais para atuação direcionada à 
sustentabilidade econômica do turismo. 

• Fortalecimento das condições empresariais e estabelecimento de parcerias tendo em 
vista a afirmação da identidade cultural da região no desenvolvimento das atividades 
turísticas.  

• Promoção de mudanças e desenvolvimento da consciência e da responsabilidade do 
meio empresarial do turismo, com relação aos cuidados com o meio ambiente no 
processo de planejamento e exploração dos empreendimentos turísticos sustentáveis. 

• Envolvimento crescente da população local com as ações de desenvolvimento 
turístico sustentável, mobilizando os grupos sociais de forma a obter o seu 
comprometimento e a sua colaboração para alcance dos objetivos e metas do PDITS. 

• Desenvolvimento da percepção do turismo como vocação da Região Norte do 
Estado, como atividade econômica sustentável e como meio de inclusão e 
promoção social. 

• Mobilização das comunidades locais para o desenvolvimento de atividades 
produtivas com qualidade, nos diversos setores, em prol do turismo regional.  

• Viabilização do resgate e aprimoramento dos saberes populares e das tradições 
de forma a incluir a população local no processo de desenvolvimento do turismo 
sustentável.  

• Envolvimento das populações locais na prática de atividades turísticas que 
respeitem e valorizem as questões ambientais, oferecendo-lhes, ao mesmo tempo, 
oportunidades de melhoria das condições de vida.  
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• Promoção da educação comunitária centrada no desenvolvimento do turismo e na 
preservação do meio ambiente, focando, prioritariamente, as comunidades próximas 
ou em áreas de alta fragilidade ambiental. 

3.2.4 Estratégia de Gestão 

• Concepção e adoção de um modelo de gestão integrada do turismo sustentável no 
Norte do Estado, a partir dos princípios, estratégias, diretrizes e ações consolidados no 
PDITS. 

• Implantação do modelo de gestão para execução do PDITS envolvendo o poder 
público estadual, as administrações municipais, a iniciativa privada, a sociedade 
local, por meio de organismos não governamentais. 

• Desenvolvimento e implantação de mecanismos inovadores de gestão e de 
participação, tais como: o Consórcio entre Municípios, Fóruns Permanentes e 
outros. 

• Implantação e fortalecimento da Unidade Executora Estadual do PRODETUR II, 
enquanto instância de coordenação, de articulação e de aglutinação de 
esforços, tendo como mecanismo maior de gestão integrada e participativa o 
Conselho do Pólo. 

• Compatibilização dos diversos Programas, em planejamento ou execução, 
relacionados à área do Pólo, buscando sinergia entre as ações. 

• Provimento das condições institucionais e organizacionais necessárias à administrações 
públicas estadual e dos municípios do Pólo, tendo em vista a gestão integrada do 
turismo sustentável. 

• Consolidação da política setorial de turismo para o Norte do Estado e 
fortalecimento a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Turismo para a 
sua coordenação e plena execução. 

• Fortalecimento e aperfeiçoamento dos processos de planejamento e de 
execução do trabalho, incluindo as estruturas e a composição das equipes 
gerenciais e técnicas às demais condições técnico-administrativas para pleno 
exercício das funções. 

• Promoção, por meio de ações continuadas, da capacitação profissional dos 
dirigentes e das equipes técnicas. 

• Desenvolvimento/ aperfeiçoamento e promoção da utilização efetiva de 
mecanismos e instrumentos de planejamento urbano e regional, dentre os quais: 
planejamento estratégico municipal, orçamento participativo, planos diretores, os 
códigos de meio ambiente, e outros, introduzindo/aperfeiçoando a prática da 
participação da sociedade em tais processos. 

• Desenvolvimento/ aperfeiçoamento de sistemas integrados de informação para a 
gestão municipal. 

• Desenvolvimento e implementação ou aperfeiçoamento da base legal, dos 
instrumentos de regulação, dos processos e procedimentos, das estruturas 
organizacionais e equipes capacitadas para o exercício das funções municipais de 
fiscalização e controle, tendo por foco a ocupação e o uso do solo, a 
arrecadação municipal, a gestão do meio ambiente e a gestão das atividades 
turísticas. 



 

 

168168168168    

3.2.5 Ações Prioritárias 

O desenvolvimento do produto turístico ecológico único para o Pólo Capixaba do Verde e 
das Águas permite difundir uma nova imagem para a Região Norte do Espírito Santo no 
cenário turístico nacional, o que contribui para reverter a cultura do turismo de massa não 
sustentável, promovendo a recuperação ambiental das áreas degradadas e criando uma 
cultura de integração para a gestão conjunta do turismo. 

Tendo em vista a estruturação do espaço físico, no bojo das estratégias deste PDITS considera-
se os Centros de Apoio às Atividades Turísticas como ações estratégicas, notadamente em 
áreas com características peculiares de potenciais indutores, principalmente por dispor de 
infra-estrutura, equipamentos e facilidades turísticas já instaladas, ainda que considerados 
incipientes face ao potencial nelas identificado. 

Os Centros de Apoio às Atividades Turísticas contarão com parcerias de grandes Grupos 
Empresariais presentes na região, cujos benefícios advidos reverterão tanto para a indução do 
turismo, como para divugação de uma Imagem Pró-Ativa desses grupos empresariais. 

Assim, é indicado estruturação dos seguintes Centros de Apoio Turístico: 

• Centro de Tradições e Artesanato, de Conceição da Barra; 

• Centro Tecnológico – Museu do Petróleo, em São Mateus; 

• Centro Arqueológico, na região de Linhares, São Mateus e Jaguaré; 

• Centro de Proteção Ambiental, Junto à Flona Goitacazes, em Linhares; 

• Complexo Lagunar, em Linhares; 

• Centro Temático de Itapina, município de Colatina. 

Centro de Tradições e Artesanato 

Localização: transformação da antiga edificação construída em 1925 para abrigar a Serraria 
CIMBARRA, hoje desativada, em Conceição da Barra em um Centro de Tradições e 
Artesanato. 

Parceria: Empresa Aracruz Celulose S/A 

Justificativa: O município de Conceição da Barra possui 65% do seu território ocupado pela 
monocultura do eucalipto, causando impacto negativo sobre a economia do município e 
sobre o meio ambiente. Por outro lado, o município tem uma forte tradição na cultura 
popular, como o artesanato e o folclore. Unindo esses dois fatores poderá haver um grande 
trabalho de mudaça da imagem do Grupo Empreendedor, aliando essa realidade aos 
benefícios sociais e culturais, hoje não visíveis, a partir do trabalho da madeira e do trabalho 
social. 

Desenvolvimento: Criação do Centro de Tradições e Artesanato aproveitando antiga serraria 
onde se beneficiava o refugo da madeira bruta explorada na região. O restante da madeira 
era transportada até o Rio Cricaré por meio da “Maria fumaça”, onde era embarcada em 
navios para o Rio de Janeiro. Compõem este centro: 

• Oficinas para permitir o desenvolvimento de diferentes atividades artesanais, tais 
como: marcenaria utilizando o eucalipto tratado, confeção de tecidos em tear, 
cerâmica, confecção de flores, arranjos, farinha, geléias, biscoitos, cachaça e licores. 

• Oferta de cursos profissionalizantes, ministrados nas voltados ao desenvolvimento de 
atividades geradoras de renda e que não exijam estruturas complexas ou 
investimentos de grande porte para montagem de negócios individuais. A gestão do 
Centro Produção Artesanal contará com uma Cooperativa para organização 
operacional, administrativa e comercial dos artesãos. 
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• Espaços específicos onde serão desenvolvidos projetos de resgate do folclore e das 
tradições presentes fortemente no muniípio. 

A Maria fumaça, hoje ainda existente, que liga a fábrica à área do mangue da APA de 
Conceição da Barra, deve ser aproveitada como atrativo de lazer e de educação. 

• ambiental para os turistas. 

• Oferecimento à população de oportunidade de desenvolvimento de aptidões 
individuais e conhecimentos específicos, instrumentalizando-a para a inserção no 
mercado de trabalho e para o exercício da Cidadania.  

• Integração de ações voltadas ao bem comum, conjugando num mesmo cenário, 
tradição e modernidade, onde o saber e o fazer são transmitidos com dignidade e 
respeito para crianças, jovens, adultos e idosos, favorecendo a promoção e a 
integração individual, familiar e comunitária. 

Centro Tecnológico – Museu do Petróleo 

Localização: área a ser identificada no município de São Mateus. 

Parceria: Petrobrás S/A 

Justificativa: O litoral Norte do Estado do Espírito Santo é rico em bacias pretrolíferas, onde a 
Petrobrás está presente quer seja em plataformas em alto mar ou em terra firme. 
Aproveitando a construção do terminal petrolífero do Porto de Barra Nova, município de São 
Mateus, é oportuno a criação de um equipamento de utilidade pública que venha a divulgar 
o sério trabalho que essa empresa vem desenvolvendo no Estado, porém de uma forma 
lúdica para vários públicos-alvo. 

Desenvolvimento: Criação do Centro Tecnológico composto pelo Museu do Petróleo e por 
um Centro de Eventos. 

• O Museu do Petróleo tem como objetivo um panorama geral das atividades 
desenvolvidas pela Empresa, apresentando o funcionamento de uma plataforma de 
extração de petróleo, os produtos gerados a partir da matéria-prima, a história desse 
recurso não renovável. O espaço com caráter altamente tecnológico, possibilitará aos 
visitantes o aprendizado e a educação para a preservação do meio ambiente. 

• O Centro de Eventos é composto de auditórios, salas de uso múltiplo para exposições, 
reuniões e atividades diversas voltadas para as áreas fins e paralelas que envolvam a 
comunidade em geral, tais como educação ambiental, entre outros. 

Centro Arqueológico 

Localização: área a ser identificada na região de Linhares, São Mateus e Jaguaré. 

Parceria: Petrobrás S/A 

Justificativa: Foram encontrados no litoral Norte do Estado do Espírito Santo vários sítios 
aqueológicos (cerâmicos e sambaquis) de grande importância para o estudo da ocupação 
da região pelo homem e que vêm despertando o interesse tanto dos pesquisadores e 
estudiosos, quanto da população em geral. 

Desenvolvimento: Criação de um Centro de Estudos e de Exposição do Material Arqueológico 
e do Parque Arqueológico do Homem do Vale do Suruaca localizado nos municípios de 
Linhares, São Mateus e Jaguaré, onde é contada a história da ocupação do território 
capixaba. 
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Centro de Proteção Ambiental - CPA 

Localização: Próximo à Flona Goitacazes, junto à BR 101, município de Linhares. 

Parceria: Companhia Vale do Rio Doce S/A 

Justificativa: A Companhia Vale do Rio Doce vem desenvolvendo ações no sentido da 
preservação, pesquisa e hospedagem na Unidade de Preservação denominada – Reserva 
Florestal da Vale do Rio Doce. 

Desenvolvimento: A ampliação dessas ações com a implantação de um moderno Centro de 
Proteção Ambiental – CPA destinado a pesquisas sobre a flora e a fauna do ecossistema da 
Mata Atlântica, a consolidação de um grande banco de germoplasma, e de um 
equipamento de hospedagem e centro de atividades voltadas aos interesses do turista 
ecológico. Engloba ainda a estruturação de um amplo programa de divulgação e marketing 
das ações programadas, em conformidade com o Plano de Marketing do Pólo Capixaba do 
Verde e das Águas. 

Complexo Lagunar 

Localização: município de Linhares. 

Parceria: empresas de grande porte, grupos hoteleiros que tenham tradição no setor. 

Justificativa: região de grande beleza e singularidade ímpar em relação ao Estado e ao País. 
Ao mesmo tempo, é uma região de grande sensibilidade ambiental, devendo ser tomados 
todos os cuidados com a sua capacidade de suporte. Como instrumento de divulgação e de 
atração da iniciativa privada a investir no turismo será elaborado um estudo conceitual de 
desenvolvimento turístico para a região, com indicativos de viabilidade econômica e diretrizes 
para o uso e ocupação do solo. 

Desenvolvimento: Criação de uma rede de hospedagem de padrão internacional, porém 
adaptados às genuínas características capixabas. O conceito poderá envolver 
empreendimentos diversos, como por exemplo um hotel resort articulado a um conjunto de 
pequenas estruturas de hospedagem, agindo como um amplo sistema de lazer e de esportes 
náuticos. 

Tem em seus princípios o atendimento aos diversos públicos e seus interesses específicos. 

Esse sistema de hospedagem, que poderá ser tematizada, é ancorado ao principal atrativo 
que são as lagoas e em equipamentos de lazer e esportes náuticos, tais como: marina, 
escolas de vela, de navegação, de esqui aquático, entre outras modalidades. 

Centro Temático de Itapina 

Localização: município de Colatina. 

Parceria: Companhia Vale do Rio Doce e empresários locais. 

Justificativa: Itapina é um lugarejo histórico, que no passado servia de entreposto comercial, 
possuindo uma estação ferroviária, onde o escoamento da produção de café da região era 
feita pela ferrovia que liga Belo Horizonte à Vitória. Hoje, com a reativação do trem de 
passageiros, Itapina tem parada obrigatória. 

Desenvolvimento: Revitalização da cidadela e implantação de atrativos que incentivem aos 
turistas à realização do passeio de trem, com saída de Vitória, pela manhã, e retorno à noite. 
O objetivo é transformar a localidade em um shopping de mall aberto, onde a história do 
café será contada. As edificações serão utilizadas para atividades que propiciem retorno 
econômico e atratividade turística, como por exemplo: atelier de artistas capixabas e lojas de 
confecções de destaque, localizadas em Colatina, que inclusive poderão utilizar o espaço 
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para promover seus recentes lançamentos. Favorecendo a movimentação de pessoas, será 
incentivada a instalação de restaurantes de comidas típicas capixabas, bares temáticos, 
entre outros equipamentos. 

3.3 CONCLUSÃO 

O Diagnóstico e a Estratégia Turística foram obtidos a partir da utilização da Matriz do tipo 
SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) discutida e trabalhada em seminário 
e posteriormente pelos técnicos envolvidos. O cruzamento da potencialidade com a 
oportunidade indica a ação mais adequada a ser desenvolvida, identificando as prioridades 
desejáveis. Com relação à análise das ameaças/ fragilidades são apresentados os pontos 
críticos, para os quais se devem prever ações visando sua eliminação ou mitigação. 

As Estratégias Turísticas foram centradas nos Temas Focais, ressaltando que os princípios do 
PDITS, de sustentabilidade e de integração, permeiam todas elas, em seu conceito mais 
amplo. Assim, foram definidas: 

• Estratégia de Produto 

• Estratégia de Mercado 

• Estratégia da Cadeia do Turismo 

• Estratégia de Gestão 

Para cada Estratégica são identificadas as diretrizes que a compõe, proporcionando o rumo e 
a orientação às ações que consolidarão este PDITS. 

Como forma de melhor caracterizar o que se pretende para a Região do Pólo Capixaba do 
Verde e das Águas, são identificadas e detalhadas algumas Ações Prioritárias, que irão atuar 
como pólos indutores de desenvolvimento para toda a Região Norte do Estado do Espírito 
Santo, as quais serão viabilizadas com a participação da iniciativa privada, que são: 

• Centro de Tradições e Artesanato em Conceição da Barra, com aproveitamento de 
edificação histórica e envolvimento dos aspectos culturais mais relevantes, como por 
exemplo, artesanato com eucalipto, eventos ligados à cultura afro. 

• Centro Tecnológico em São Mateus aproveitando a presença da Petrobrás na região, 
para a divulgação da tecnologia de ponta utilizada por essa empresa. 

• Centro Arqueológico e Parque Arqueológico do Homem do Vale do Suruaca, 
abrangendo os municípios de Linhares, São Mateus e Jaguaré, proporcionando a 
oportunidade de incentivar a pesquisa e a divulgação dos vários sítios cerâmicos e 
sambaquis encontrados na região. 

• Centro de Proteção Ambiental em Linhares, como forma de divulgação dos trabalhos 
de recuperação e preservação do patrimônio ecológico existente na região. 

• Complexo Lagunar, em Linhares, considerado atração ímpar da região, é a principal 
área destinada aos grandes empreendimentos hoteleiros e aos equipamentos turísticos 
diferenciados. 

• Centro Temático de Itapina, instalado no distrito de Itapina, município de Colatina, 
lugarejo de valor histórico bastante preservado, é centrada sua vocação para o 
turismo histórico-cultural, aliada às atividades de lazer e de compras. 
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4 PROJEÇÃO DA EVOLUÇÃO 

O PDITS do Pólo Capixaba do Verde e das Águas tem por objetivos: 

• Qualificar a infra-estrutura existente; 

• Preservar o meio ambiente urbano e rural; 

• Conscientizar a população; 

• Viabilizar o Estado como destino competitivo no mercado turístico; 

• Incrementar a atividade turística, ampliando a participação do turismo no PIB do ES; 

• Ampliar a entrada de divisas por meio do maior fluxo de turistas brasileiros e 
estrangeiros com perfil diferenciado daquele que freqüenta hoje o Estado, 
melhorando a performance da conta turismo, no Balanço de Pagamentos; 

• Ampliar e diversificar a demanda turística para o Estado; 

• Aumentar o tempo médio de permanência dos turistas; 

• Aumentar o gasto médio diário dos turistas; 

• Minimizar a sazonalidade durante todo o ano; 

• Capacitar a mão-de-obra do setor, melhorando a qualidade dos serviços oferecidos; 

• Incentivar a exploração dos recursos naturais do litoral, das lagoas e região de 
montanhas de Pancas de forma sustentável, fazendo do turismo um instrumento de 
conscientização e conservação do patrimônio natural e construído; 

• Desenvolver ações na área de infra-estrutura pública na região do Pólo Capixaba do 
Verde e das Águas, capaz de atrair investimentos da iniciativa privada para 
exploração econômica dos atrativos existentes; e 

• Promover a melhoria da qualidade de vida da população por meio da ampliação de 
sua renda e de maiores oportunidades de acesso ao lazer e à cultura. 

Os objetivos do planejamento têm em conta a demanda, os planos de investimentos de curto 
e médio prazo do setor privado, a capacidade de carga/ suporte dos recursos naturais e do 
meio ambiente e a capacidade atual e futura das municipalidades de gerenciar 
adequadamente seu território, procurando identificar ações que minimizem as deficiências e 
que estimulem o desenvolvimento turístico sustentável. 

4.1 ESTIMAÇÃO DO FLUXO TURÍSTICO NO PÓLO CAPIXABA DO VERDE E DAS ÁGUAS 

Como não são disponíveis séries históricas referentes ao fluxo de turistas no Pólo Capixaba do 
Verde e das Águas e no Estado do Espírito Santo e as informações existentes são esparsas - 
nem sempre consistentes – impossibilitantando um tratamento estatístico confiável, foram 
utilizados os dados disponibilizados pela Pesquisa de Oferta e Demanda realizada na região 
no mês de janeiro de 2004 e Pesquisa SEDETUR/SEBRAE, 2004 

O número de turistas estimado para o ano de 2003 que esteve na Área de Planejamento é de 
838.118, conforme tabela a seguir apresentada. 
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Tabela 46: Fluxo de Turistas por Município e por Tipo de Acomodação - 2003 

NÚMERO DE TURISTAS 

LOCALIDADE  
HOTÉIS 2a RESIDÊNCIA 

APTOS 
ALUGADOS 
CASAS PARENTES 
E AMIGOS 

TOTAL  

Colatina 52.998 -- 12.720 65.718 

Linhares 88.111 -- 46.647 134.758 

São Mateus 153.939 -- 127.167 281.106 

Conceição da 
Barra 

203.442 54.750 95.737 353.929 

Pancas  1.825 -- 782 2.607 

TOTAL  500.315 54.750 283.053 838.118 

Fonte: Pesquisa PDITS, 2004 e Pesquisa SEDETUR/SEBRAE, 2004 

Diante dessa constatação, optou-se por obter a projeção a partir de uma sistemática mais 
simples, ou seja, hipótese de crescimento do turismo brasileiro adotando-se taxa média 
geométrica projetada. Reforça esta posição a consideração de que as ações do PRODETUR e 
demais iniciativas do Estado têm como objetivo a ruptura do padrão de desenvolvimento 
turístico vivenciado na região, levando-o a comportamento similar aos verificados no País. 

Dessa forma, adotou-se a seguinte hipótese: 

• Entre 2005 e 2020, o no de visitantes do Pólo Capixaba do Verde e das Águas crescerá 
à taxa geométrica de 4,66 a.a. e Pancas, especificamente, crescerá à taxa de 7% a.a. 
por suas características e seu grande potencial turísticos estarem sendo descobertos 
atualmente. Consideram-se esses índices factíveis, devido aos últimos acontecimentos 
mundiais, e o indicador fornecido pelo EMBRATUR de que nos próximos anos o turismo 
interno brasileiro vai crescer a uma taxa de 7% a.a., conforme detalhado no 
diagnóstico no item Demanda Atual e Futura. 

4.2 CENÁRIOS DE DEMANDA TURÍSTICA POR MUNICÍPIO  

Ter-se-á, então: 

• 2005 = 838.118 

• 2010 = 993.748 

• 2015 = 1.147.175 

• 2020 = 1.346.648 
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Tabela 47: Cenários - Fluxo de Turistas na Área de Planejamento 

LOCALIDADE FORMA HOSPEDAGEM 2005 2010 2015 2020 

Hotel 52.998 66.550 79.846 95.799 
Colatina 

Casa alugada 12.720 12.974 13.234 13.499 

Hotel 88.111 110.641 132.747 159.270 
Linhares 

Casa alugada 46.647 47.580 48.532 49.502 

Hotel 153.939 193.301 231.923 278.261 
São Mateus 

Casa alugada 127.167 129.710 132.305 134.951 

Hotel 203.442 255.462 306.503 367.743 

Casa alugada 95.737 97.652 99.605 101.597 Conceição Barra 

2a residência 54.750 55.845 56.962 58.101 

Hotel 1.825 2.560 3.355 4.397 
Pancas 

Casa alugada 782 798 814 830 

Turistas que passam pela área* 0 20.675 41.349 82.698 

TOTAL 838.118 993.748 1.147.175 1.346.648 

* 5% em 2010, 10% em 2015 e 20% em 2020 dos turistas que passam de carro pela área (permanecendo pelo menos 1 dia). Pesquisa Flex Consult 2004. 

É importante ressaltar que estão sendo estimuladas e trabalhadas as modalidades de 
hospedagem em hotéis, pousadas e resorts e atrair um público diferente do que hoje 
frequenta a região, que é o veranista. Esses vão continuar frequentando a região, no entanto 
não fazem parte diretamente do universo a ser trabalhado. 

Outra questão importante diz respeito aos turistas que passam pela região de carro em 
direção a outros destinos. Estrategicamente é viável a permanência de 20.675 turistas, 
representando 5% do total a partir de 2010, passando para 41.349 em 2015 e 82.689 em 2020, 
totalizando, respectivamente, 10% e 20% do universo de turistas que passam pela região, 
quando ações previstas neste PDITS já tenham sido implementadas e consolidadas. 

Tabela 48: Cenários - Totais de Turistas por Município da Área de Planejamento 

TOTAL DE TURISTAS 
LOCALIDADE 

2005 2010 2015 2020 

Colatina 65.718 79.524 93.080 109.298 

Linhares 134.758 158.221 181.279 208.772 

São Mateus 281.106 323.011 364.228 413.212 

Conceição Barra 353.929 408.959 463.070 527.441 

Pancas 2.607 3.358 4.169 5.227 

Turistas que passam pela área* 0 20.675 41.349 82.698 

TOTAL  838.118 993.748 1.147.175 1.346.648 

* Fonte: Flex Consult - Pesquisa de Fluxo Turístico no Estado do Espírito Santo - Alta Temporada 2004. O percentual de 5%, 10% e 20% são estimativas deste 
estudo. 



 

 

175175175175    

Tabela 49: Turistas em Hotel por Município da Área de Planejamento 

TURISTAS EM HOTEL 
LOCALIDADE 

2005 2010 2015 2020 

Colatina 52.998 66.550 79.846 95.799 

Linhares 88.111 110.641 132.747 159.270 

São Mateus 153.939 193.301 231.923 278.261 

Conceição Barra 203.442 255.462 306.503 367.743 

Pancas 1.825 2.560 3.355 4.397 

Turistas que passam pela área* 0 20.675 41.349 82.698 

Total  500.315 649.189 795.723 988.168 

Fonte: Pesquisa PDITS, 2004 e Pesquisa SEDETUR/SEBRAE, 2004 e estimativas deste estudo 

Em 2003, a Área de Planejamento do Pólo Capixaba do Verde e das Águas possuía 3.354 
UH’s. 

A escassez de dados seja no nível estadual e acentuadamente no municipal, sobre o perfil 
desses turistas, origem, tempo de permanência, gasto médio, interesse por roteiros turísticos e 
distribuição dos fluxos dentro do Estado impossibilitam uma análise criteriosa da demanda 
turística pelos atrativos turísticos do Espírito Santo. Os poucos dados disponíveis foram 
conseguidos na Pesquisa de Oferta e Demanda realizada no mês de Janeiro de 2004, o que 
não representa verdade absoluta, pois não foram realizadas outras pesquisas em outras 
épocas do ano. 

Uma das preocupações a serem consideradas no componente Fortalecimento Institucional 
dos organismos responsáveis pela gestão do turismo do PRODETUR II, deve ser a estruturação e 
implementação de um sistema confiável de informações que permita o monitoramento e 
avaliação dos resultados dos investimentos realizados, tanto em relação à satisfação dos 
turistas quanto, principalmente, no que se refere à melhoria das condições de vida das 
populações nativas. 

Para se estabelecer cenários por município a partir dos Fluxos Turísticos projetados para os 
anos 2005, 2010, 2015 e 2020, foram considerados os seguintes elementos, conforme Tabela 50. 

Tabela 50: Distribuição da Demanda. Cenários por Município. 

UH PLANEJADA CENÁRIOS 
MUNICÍPIO 

UH/ ANO 
2005 2010 2015 2020 

UH 
TOTAL 2005 2010 2015 2020 

Colatina 405 163 176 231 976 65.718 79.524 93.080 109.298 

Linhares 555 223 242 317 1.337 134.758 158.221 181.279 208.772 

São Mateus 1.248 502 544 713 3.007 281.106 323.011 364.228 413.212 

Conceição da Barra 1.128 454 492 644 2.718 353.929 408.959 463.070 527.441 

Pancas 18 7 8 10 43 2.607 3.358 4.169 5.227 

Turistas passantes      0 20.675 41.349 82.698 

TOTAL 3.354 1.350 1.462 1.916 8.081 838.118 993.748 1.147.175 1.346.648 

Fonte: Pesquisa PDITS, 2004 e Pesquisa SEDETUR/SEBRAE, 2004 e estimativas deste estudo. 

Em relação à taxa de ocupação, os valores disponíveis, pelas mesmas razões descritas 
anteriormente, indicam ampla variação, sem possibilidade de análises estatísticas confiáveis. 
Assim, trabalha-se com a hipótese de taxa média de 60% no período 2005 a 2010 e de 65% no 
período 2011 a 2020. 

Os resultados finais passam a ser os apresentados a seguir. 
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Tabela 51: Demanda Nacional e Internacional. Cenário Provável e Indicativo de Sensibilidade. 2005 - 
2020 

TAXA CRESCIMENTO 
NO PERÍODO 

IMPACTOS* 

PERÍODO 
HOTELA-

RIA 

OUTRAS 
FORMAS 

ALOJAMENTO 

TURISTAS EM 
HOTÉIS 

TOTAL DE 
TURISTAS 

% TURISTA 
EM HOTEL/ 
TURISTA 
TOTAL 

TAXA DE 
OCUPAÇÃO 

TEMPO DE 
PERMANÊNCIA 

EM HOTEL 

OFERTA DE 
UNIDADES 

HABITACIONAI
S HOTELEIRAS 

2005 -- -- 500.315 838.118 59,7 -- -- 3.354 

2006-2010 4,66% 0,40% 649.189 993.748 65,3 60% 5,5 dias 4.704 

2011-2015 4,66% 0,40% 795.723 1.147.175 69,4 65% 5,5 dias 6.166 

2016-2020 4,66% 0,40% 988.168 1.346.648 73,4 65% 5,5 dias 8.081 

* Impactos não cumulativos, ocorre um ou outro; ou combinações proporcionais dos dois. 

Conforme se pode observar, os números apresentam consistência. No entanto visto tratar-se 
de hipóteses de desenvolvimento, torna-se necessário um monitoramento dos objetivos e 
metas estipuladas. Por ser um plano estratégico, deve ser revisado periodicamente em função 
de possíveis desvios e alterações de comportamento do mercado. 

A seguir são apresentados o perfil desejado para o turista para o Pólo Capixaba do Verde e 
das Águas no período 2005 a 2020 e os benefícios financeiros e sociais projetados. 

Tabela 52: Pólo Capixaba do Verde e das Águas. Perfil Desejado para o Turista 

HORIZONTE 
OBJETIVO E METAS UNIDADE 

SITUAÇÃO ANO 
2003 (%) 2005 2010 2015 2020 

PERFIL GRUPOS Descri-ção 
Adulto 

viajando em 
família 

Adulto 
viajando em 

família 

Adulto 
viajando em 

família 

Adulto 
viajando em 

família 

Adulto 
viajando em 

família 

ORIGEM Descri-ção 

Regional....  
58% 

Centro Sul 
35,8% 

Outros........  
6,2% 

Regional    
60% 

Centro Sul  
30% 

Outros          
5% 

Estrang         
5% 

Regional    
60% 

Centro Sul  
25% 

Outros          
5% 

Estrang       
10% 

Regional    
60% 

Centro Sul  
20% 

Outros          
5% 

Estrang       
15% 

Regional    
60% 

Centro Sul  
20% 

Outros          
5% 

Estrang       
15% 

DISPÊNDIO MÉDIO 
TURISTA HOTEL 

U$/dia 70,00* 70,00 70,00 70,00 70,00 

DISPÊNDIO MÉDIO 
TURISTA GERAL 

U$/dia 60,00* 60,00 60,00 60,00 70,00 

PERMANÊNCIA 
MÉDIA-TURISTA EM 
HOTEL 

Dias 2 3 5,5 5,5 5,5 

PERMANÊNCIA 
MÉDIA–TURISTA EM 
GERAL 

Dias 7 9,2 9,2 9,2 9,2 

PERCENTUAL TURISTA 
EM HOTEL/ TURISTA 
EM GERAL 

% 59,7 59,7 65,3 69,4 73,4 

* Foram considerados a média dos valores obtidos na Pesquisa de Oferta e Demanda 2004 e os dados da Pesquisa FIPE 2001. 
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Os objetivos previstos são: 

• Faixa Etária: manter a mesma faixa etária do turista atual. 

• Local de origem: atrair maior volume de turistas estrangeiros, considerando-se hoje 
praticamente inexistente. Pancas e Linhares recebem turistas estrangeiros para a 
prática do vôo livre e para observação de pássaros, no entanto não chegam a fazer 
parte das estatísticas. Será ainda privilegiado o turista regional, mas serão 
concentrados esforços para atrair um público-alvo de maior poder aquisitivo, como 
por exemplo, o do Centro-Sul do País.  

• Dispêndio médio do turista em geral: manter o gasto dos turistas em geral estimado de 
U$ 60,00/ turista/ dia.  Oficialmente  o  gasto  diário  do  turista  na  região  é de US$ 
60,00 diários, segundo dados da FIPE 2001 e da Pesquisa de Oferta e Demanda 2004, 
porém, segundo pareceres externalizados nas reuniões e seminários realizados, o gasto 
médio do turista (que hoje são os veranistas) é mais baixo. No entanto, optou-se por 
utilizar dados oficiais e manter para os próximos anos esses valores. O aumento/ 
manutenção de gasto deverá se dar pelo aumento da proporção do turista em hotel 
em relação ao total em todos os meios de hospedagem, além da inserção de novos 
produtos no mercado. 

• Dispêndio médio do turista em hotel: estimado em U$ 70,00/ turista em hotel/ dia. A 
observação acima é válida também para o turista que fica em hotel. O aumento/ 
manutenção de gasto deverá se dar pelo aumento da oferta de meios de 
hospedagem mais qualificados, além de serviços e produtos diversificados. 

• Tempo de Permanência Média/ Modo de Hospedagem: aumentar gradualmente o 
tempo de permanência do turista em hotel e em geral por todo o período, 
aumentando, porém, o percentual daqueles que se hospedam em hotéis e pousadas. 
A estratégia é de que o turista tenha maiores padrões de consumo e gaste mais, não 
necessariamente tendo que permanecer mais tempo. 

Com relação ao tempo médio de estada hoje é baixo durante o ano, havendo uma forte 
concentração na alta temporada (janeiro e fevereiro até o carnaval). No entanto, com a 
implementação da estratégia a permanência média será mais alta em função das 
características da área: oferta de produtos variados e complementares, complexos hoteleiros/ 
resorts, diversidade de atrativos, entre outros. 

Estes objetivos configuram pressupostos fundamentais, incorporados ao modelo de fomento 
ao turismo, que nesse Plano abrange um horizonte temporal de 15 anos. 

4.3 Previsão dos Impactos Socioeconômicos com o Desenvolvimento do Turismo 

A seguir são identificados os principais impactos Socioeconômicos a serem gerados com a 
implementação das ações previstas deste Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo 
Sustentável do Pólo Capixaba do Verde e das Águas. 
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Tabela 53: Pólo Capixaba do Verde e das Águas. Impactos Socioeconômicos Previstos 

PERÍODO 
OBJETIVOS E METAS UNIDADE PARÂMETRO UTILIZADO 

2005 - 2010 2011 - 2015 2016 – 2020 

TOTAL NOS 15 
ANOS 

Incremento de UH no Período  Número de UHs 1.350 1.462 1.916 4.728 

Investimentos em UHs US$1000,00 Valor por UH         (US$ 35,00/ UH) 47.250,00 51.170,00 67.060,00 165.480,00 

Investimentos Adicionais US$1000,00 Públicos e Privados 33.075,00 35.819,00 46.942,00 115.836,00 

Geração de Renda 

(Acumulada no Período) 
US$1000,00 

Gasto Médio do Turista e Tempo de 
Permanência 

2.155.923,79 2.351.222,98 2.778.343,43 7.285.490,20 

Total de Renda Gerada US$1000,00  2.236.248,79 2.438.211,98 2.892.345,43 7.566.806,20 

Impacto Físico US$1000,00 
% Carga Tributária Líquida Total = 

16,51% (IBGE, 1999) 
369.204,68 402.548,80 477.526,23 1.249.279,70 

Empregos Diretos Gerados No Emprego 1,6 Empregos Diretos / UH 2.160 2.339 3.066 7.565 

Empregos Indiretos Gerados No Emprego 
3 Empregos Indiretos para cada 

Direto 
6.480 7.018 9.197 22.694 
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4.4 Mecanismo de Revisão do Plano 

A revisão periódica do Plano deverá se pautar no Marco Lógico do Programa, sendo que, os 
indicadores sugeridos para o acompanhamento do plano são do tipo: empregos diretos em 
hotéis e restaurantes e respectiva taxa de crescimento, receitas de ISS nos municípios e 
respectiva taxa de crescimento no período 2000-2020, receita de IPTU dos municípios do Pólo 
em 2000 e respectiva taxa de crescimento de 2005 - 2020, no de turistas em 2005, 2010, 2015 e 
2020, índice de desenvolvimento humano, no de unidades habitacionais nos municípios do 
Pólo em 2005, no de hectares desmatados ou erosão, outros problemas originados pelo 
Programa. 

A revisão objetiva corrigir ações já previstas, definir novas ações a partir da identificação de 
impactos imprevistos e revisar cronogramas de execução de obras anteriormente priorizadas, 
antecipando investimentos em caso de superação das metas ou postergando-os, caso 
contrário.  

Uma vez demonstrado, pelos indicadores de acompanhamento do plano, que determinada 
meta não atinge o objetivo esperado faz-se necessária a aplicação de mecanismos que 
possibilitem verificar onde se situa a fragilidade do processo. Desta forma, os mecanismos 
propostos para a revisão deste plano são: 

(1) Revisão das variáveis que estruturam a matriz SWOT, tanto internas quanto externas; 

(2) Reuniões temáticas periódicas – nos temas abordados neste PDITS 

(3) Estudos técnicos de impacto ambiental, socioeconômico ou turístico; e 

(4) Realização de novas pesquisas de demanda e fluxo turísticos 

Cabe ressaltar que os mecanismos apresentados não são excludentes, nem, 
necessariamente, complementares. Na verdade, as situações em que se demonstrar a 
necessidade de revisão do plano deverão ser trabalhadas caso a caso. 

4.5 Conclusão 

As ações estratégicas previstas para serem implantadas por meio do PRODETUR/NE-II deverão 
criar as condições necessárias ao desenvolvimento e consolidação da atividade turística no 
Pólo Capixaba do Verde e das Águas, possibilitando-se atingir um estágio de envolvimento 
entre os setores públicos e privados capaz de atingir os objetivos previstos no presente Plano, 
alcançando-se as metas no tempo previsto. 

Evidentemente muitas ações complementares serão necessárias durante todo o período de 
implementação do Plano, exigindo-se ajustes e modificações que aperfeiçoarão os meios de 
se alcançarem os objetivos pretendidos, principalmente em relação à ampliação da Área de 
Planejamento, visto que as potencialidades existentes em toda região, permitem o 
desenvolvimento da atividade. 

Assim, entre 2005 e 2020, o no de visitantes do Pólo Capixaba do Verde e das Águas crescerá 
à taxa geométrica de 4,66 a.a. e Pancas, especificamente, crescerá à taxa de 7% a.a. por 
suas características e seu grande potencial turísticos estarem sendo descobertos atualmente. 

Dessa forma, o fluxo de turistas na Área de Planejamento será o seguinte: 2005 = 1.143.024; 
2010 = 1.333.705; 2015 = 1.521.750; 2020 = 1.762.194. 

Em relação à taxa de ocupação, trabalha-se com a hipótese de taxa média de 60% no 
período 2005 a 2010 e de 65% no período 2011 a 2020. 
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Os objetivos previstos são: 

• Perfil dos Grupos: Adulto viajando em família. 

• Local de origem: manter o turista regional, atrair o turista do Centro-Sul do País e 
aumentar o volume de turistas estrangeiros. 

• Dispêndio médio do turista em geral: procurar manter os US$60,00 até 2020. 

• Dispêndio médio do turista em hotel: procurar manter os US$ 70,00 até 2020. 

• Tempo de Permanência Média/ Modo de Hospedagem: manter o tempo de 
permanência do turista em hotel e em geral por todo o período, aumentando, porém, 
o percentual daqueles que se hospedam em hotéis e pousadas. 
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5 PLANO DE AÇÃO 

No mês de abril foram realizadas 6 reuniões focais para se buscar subsídios para a elaboração 
do Plano de Ação. Foram feitas as seguintes reuniões: com o Governador do Estado do 
Espírito Santo sr. Paulo Hartung; com o representante da Secretaria de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLOG sr. Guilherme Dias (Secretário); com a 
Secretaria de Estado de Governo - SEG sr. Neivaldo Bragatto, (secretário); com a Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo - SEDETUR sr. Júlio Bueno (Secretário), sra. 
Márcia Abrahão (Subsecretária de Turismo) e sra. Carla Rezende (Coordenadora do 
PRODETUR); com a equipe da UEE do PRODETUR Espírito Santo sra. Carla Rezende 
(Coordenadora) sr. Fernando Jakes (especialista em meio ambiente) e sra. Mariana Carvalho 
Rodrigues (especialista em turismo e meio ambiente); com a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento de Infra-Estrutura e dos Transportes - SEDIT onde estavam presentes o sr. 
Eduardo Calhau (Secretário Adjunto), sr. Mauro Leite Teixeira (gerente da GEDEST) e sr. Rômulo 
Cabral de Sá (engenheiro civil); com o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos, sra. Andréa Alegro (responsável pelas unidades de conservação), sra. Clotildes Maria 
Bevenut (atual assessora da Presidência e ex gerente de recursos hídricos), sr. Jônio Ferreira da 
Silva (responsável pela questão dos resíduos sólidos), sr. Jayme Henrique H. Pacheco (Projeto 
Corredores Ecológicos – Técnico Ambiental – UCE/ES). 

No dia 26 de maio de 2004 foi realizado, em Conceição da Barra/ES, o seminário de validação 
da Estratégia Turística e apresentadas as ações preliminares do Plano de Ação. Estiveram 
presentes o Conselho de Turismo do Pólo Capixaba do Verde e das Águas e a comunidade. 

No mês de junho, foram realizadas as Audiências Públicas nos municípios de Conceição da 
Barra, São Mateus, Linhares, Rio Bananal, Colatina e Pancas, nos dias 21 a 25, 
respectivamente. Nessas Audiências foram apresentados os componentes do PDITS, e 
colhidas as contribuições para complementação ou retificação do referido Plano. 

Também no mês de junho, nos dias 07 e 08, foram realizadas as seguintes reuniões focais para 
apresentação e discussão do Plano de Ações do PDITS - ES: na Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR com o sr. Júlio Bueno (Secretário), a sra. Márcia Abraão 
(Subsecretária de Turismo) e a sra. Carla Rezende (Coordenadora do PRODETUR); e na 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento de Infra-Estrutura e dos Transportes, onde estavam 
presentes a a sra. Márcia Abraão (Subsecretária de Turismo), a sra. Carla Rezende 
(coordenadora do PRODETUR),  a sra. Mariana Carvalho Rodrigues (Assessora técnica do 
PRODETUR), a sra. Rita Camata (Secretária) e a sra. Maria da Glória Abaurre (Diretora-
Presidente do IEMA). 

O Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste – PRODETUR/NE – II está organizado 
em três componentes e subcomponentes, a saber: 

• Fortalecimento da Capacidade Municipal de Gestão do Turismo; 

• Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios; 

• Gestão Municipal do Turismo; 

• Gestão de Resíduos Sólidos; 

• Proteção e Conservação dos Recursos Naturais; 

• Proteção e Conservação do Patrimônio Cultural; e 

• Urbanização de Áreas Turísticas. 

• Planejamento Estratégico, Treinamento e Infra-Estrutura para o Crescimento Turístico; 

• Planejamento Estratégico e Preparação de Projetos; 

• Campanhas de Conscientização; 
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• Treinamento Profissional e Capacitação da População Local; 

• Água Potável e Saneamento; e 

• Obras de Infra-Estrutura 

• Promoção de Investimentos do Setor Privado. 

• Treinamento, Seminários e Oficinas de Trabalho; e 

• Planos e Campanhas de Marketing 

5.1 ESTRATÉGIAS TURÍSTICAS COM AS AÇÕES PREVISTAS PARA SUA VIABILIZAÇÃO 

A seguir são apresentadas as estratégias turísticas com as ações necessárias a sua 
viabilização. Nessa primeira fase serão contempladas diversas ações para os municípios 
pertencentes à Área de Planejamento, ações de planejamento para os demais municípios do 
Pólo Capixaba do Verde e das Águas e ações de desenvolvimento institucional. 

Para os municípios pertencentes ao Pólo Capixaba do Verde e das Águas e que não fazem 
parte da Área de Planejamento, suas demais ações serão identificadas após a elaboração 
dos respectivos Planos Diretores Municipais. 

Tabela 54: Estratégias de Produto com as Ações Previstas 

ESTRATÉGIAS TURÍSTICAS AÇÕES PREVISTAS 

ESTRATÉGIA DE PRODUTO 

Unificação da Identidade Turística do Pólo 

• Estruturação da identidade turística da região 
centrada no Turismo Ecológico como forma de 
fortalecer competitividade no mercado turístico. 

• Consolidação dos produtos existentes e sua 
ampla divulgação nos mercados nacionais e 
internacionais. 

• Incorporação de novos atributos aos produtos em 
comercialização para criar maior diversidade da 
oferta, levando o turista a permanecer mais 
tempo na região, além de incrementar seus 
gastos. 

• Estruturação de produtos de alta qualidade, com 
boas possibilidades de atrair os mercados 
emergentes. 

• Integração dos produtos em rotas, formatados 
em parceria com o setor privado, para facilitar a 
sua comercialização e garantir a 
complementaridade e sinergia entre os destinos 
das diferentes regiões. 

2.1.23. Projetos de Estruturação de Rotas Turísticas 

2.1.24. Estudos Conceituais e indicativos de Viabilidade 
dos Centros Turísticos Prioritários 

2.1.25. Programas Turísticos de Esporte e Lazer e 
Científicos e Culturais 

2.1.28. Plano de Gestão Integrada do Turismo 
Sustentável 

2.1.29.Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo 
Sustentável – PDITS - Pólo Capixaba do Verde e 
das Águas 

3.2. Planos e Campanhas de Marketing 

• Preservação e exploração adequada das 
Unidades de Conservação e de diferentes 
ecossistemas como produtos turísticos. 

• Implantação e ampliação das Unidades 
de Conservação, por meio da criação de 
novas unidades, em áreas previamente 
identificadas: Barra Nova, Degredo, São 
Rafael, Campo Grande e Sistema Lagunar 
Capixaba. 

• Consolidação das Unidades de 
Conservação existentes na região como 
produtos turísticos complementares. 

• Incentivo à criação na região de RPPN – Reserva 
Particular do Patrimônio Natural. 

1.4.3. Implem. Progr. Parque Pontões Capixabas 
1.4.4. Reg. Fundiária Parque Pontões Capixabas. 
1.4.5. Implem. Programas Parque Estadual Itaúnas. 
1.4.6. Regularização Fundiária Parque Estad. Itaúnas 
1.4.7. Implement. Programas APA Conceição Barra 
1.4.8. Implantação Unidades de Conservação 
2.1.6. Estudos Compl. Para Criação de Unidades de 

Conservação 
2.1.7. Planos de Manejo Unidades de Conservação 
2.1.8. Plano Recuperação APA Conceição Barra 
2.1.9. Criação Parque Arqueológico Homem do Vale do 

Suruaca. 

continua 



 

 

183183183183

continuação 

Unificação da Identidade Turística do Pólo 

• Identificação e viabilização de rotas de turismo 
estruturadas de acordo com a proximidade, 
complementaridade ou especificidade dos 
produtos turísticos. 

2.1.23. Projetos de Estruturação de Rotas Turísticas 

• Estruturação e utilização dos Centros de Pesquisa 
Ambiental já instituídos como produtos turísticos. 

2.1.24. Estudos Conceituais e indicativos de Viabilidade 
dos Centros Turísticos Prioritários 

• Estruturação de programas específicos de turismo 
de esporte e lazer, não predatórios ao meio 
ambiente, para cada rota a ser estruturada. 

2.1.23. Projetos de Estruturação de Rotas Turísticas 

Focalização no Homem e no Meio Ambiente 

• Consolidação dos produtos existentes e 
identificação e desenvolvimento de produtos 
turísticos complementares. 

• Estruturação de produtos ligados ao meio 
ambiente e aos aspectos voltados à presença 
do homem na região, envolvendo os aspectos 
históricos, arqueológicos e culturais. 

• Estruturação de produtos ligados ao meio rural, 
como: 
- Agroturismo e lazer rural, notadamente em 

Pancas, Colatina e Rio Bananal. 
- Esportes de aventura, em Pancas e 

Colatina. 
- Esportes náuticos, Complexo Lagunar em 

Linhares 
- Esportes radicais, em Pancas; entre outros. 

• Criação de Parques Ecológicos Urbanos 

1.5.1. Impl. do Centro de Pesquisas Arqueológicas 
1.5.2. Revitalização Centro Histórico de Itapina 
1.5.3. Revitalização Centro Histórico de Linhares 
1.5.4. Revitalização Centro Histórico e Área do Porto de 

São Mateus 
1.5.5. Revitalização Região Cais, Conceição Barra 
1.5.6. Implantação Casas de Cultura 
1.6.11. Complem. Recuperação e Urbanização Orla 

Lagoa do Aviso em Linhares 
1.6.12. Urbanização da Orla Barra Seca 
1.6.13. Urbanização Orla Pontal do Ipiranga 
1.6.14. Urbanização da Orla de Guriri - São Mateus 
1.6.15. Equip. Apoio Rampa de Vôo Livre em Pancas 
1.6.16. Equipamentos de informações Turísticas 
1.6.17. Ancoradouros públicos foz Rio Cricaré, ligação 

Pontal Sul à Conceição da Barra 
1.6.18. Pier de Barra Nova para embarcações de 

passeio 
2.1.21. Estudo de Viabilidade para implantação de 

recifes artificiais 

• Viabilização do resgate e preservação da 
diversidade cultural da região como atrativo 
turístico. 
- Estruturação de programas educacionais de 

valorização cultural. 
- Estruturação de programas de atividades 

turísticas como forma de valorização, 
preservação e resgate do patrimônio 
histórico e arqueológico da região. 

- Promoção das diferentes culturas da região 
- negra, açoriana, indígena e européia. 

1.5.7. Implementação do Programa de resgate das 
culturas tradicionais das populações locais 

2.1.27. Programa de resgate das culturas tradicionais 
das populações locais 

Formação de Parcerias com Grandes Grupos Econômicos 

• Estabelecimento de parcerias com os Grandes 
Grupos Econômicos em empreendimentos 
turísticos indutores de desenvolvimento. 

• Incentivo à criação dos seguintes Centros de 
Apoio Turístico: 

- Centro de Tradições e Artesanato em 
Conceição da Barra. 

- Centro Tecnológico em São Mateus. 

- Centro Arqueológico em São Mateus. 

- Centro de Proteção Ambiental em Linhares. 

- Complexo Lagunar, em Linhares. 

- Centro Temático de Itapina em Colatina. 

1.5.1. Implantação do Centro de Pesquisas 
Arqueológicas. 

1.5.2. Revitalização do Centro Histórico de Itapina. 

2.1.24. Estudos Conceituais e Indicativos de Viabilidade 
dos Centros de Apoio Turístico. 
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continuação 

Qualificação de Áreas Turísticas  

• Estruturação de uma rede de atendimento aos 
turistas, com a distribuição de equipamentos 
turísticos e a capacitação das cidades para o 
desenvolvimento desta atividade. 

• Incentivo à qualificação dos meios de 
hospedagem existentes na região, tais como: 
Pancas, Colatina, Itapina, Conceição da Barra, 
Itaúnas, São Mateus, Guriri, Linhares, Povoação e 
Pontal do Ipiranga, para atendimento à 
demanda atual e futura. 

• Tratamento de pontos específicos de áreas 
urbanas para atração e atendimento aos 
turistas, recuperando os equipamentos e 
mobiliários urbanos, a infra-estrutura, a imagem 
da área. É importante que seja promovida uma 
revitalização com ações de recuperação e 
preservação sócio-econômica e ambiental, 
para que a área possa ter uma dinâmica 
compatível com o desenvolvimento turístico 
proposto, com hospedagem, visitação, postos 
de informação, entre outros. Podem ser citados: 

- Centro Histórico Porto de São Mateus, com 
a criação dentre outras atividades de um 
Centro de Pesquisa Histórica. 

- Itaúnas – Centro urbano, Conceição da 
Barra. 

- Lagoas, Município de Linhares. 
- Centro Histórico de Linhares. 
- Vila de Itapina, município de Colatina. 
- Centro Urbano de Colatina. 
- Cidade de Pancas e Distrito de Lajinha, em 

Pancas. 

1.5.2. Revitalização de Itapina 
1.5.3. Revitalização Centro Histórico de Linhares 
1.5.4. Revitalização Centro Histórico e Área do Porto de 

São Mateus 
1.5.5. Revitalização da Região Cais Conceição Barra 
1.5.6. Implantação Casas de Cultura 
1.6.7. Urbanização da Av. Atlântica na sede do 

município de Conceição da Barra. 
1.6.8 Revitalização Urbana do Centro de Itaúnas 
1.6.9. Revitalização Urbana do Centro de Pancas e 

Lajinha 
1.6.10. Revitalização Urbana da Av. Getúlio Vargas e da 

Beira Rio em Colatina 
1.6.11. Complement. Recuperação e Urbanização Orla 

Lagoa do Aviso em Linhares 
1.6.12. Urbanização da Orla Barra Seca 
1.6.13. Urbanização Orla Pontal do Ipiranga 
1.6.14. Urbanização da Orla de Guriri - São Mateus 
1.6.15. Equipamento de Apoio Rampa de Vôo Livre em 

Pancas 
1.6.16. Equipamentos de informações Turísticas 
1.6.17. Ancoradouros públicos foz Rio Cricaré, ligação 

Pontal Sul à Conceição da Barra 
1.6.18. Pier de Barra Nova para embarcações de 

Passeio 
2.1.18. Projeto Sinalização Turística 

Estruturação de Produtos Turísticos Diversificados 

• Estruturação de Produtos Turísticos que minimizem 
a sazonalidade do turismo na região. 

• Estruturação de atrativos e rotas turísticas 
diversificadas, capazes de atrair turistas em 
diferentes épocas do ano. 

- Consolidação da Rota de Vôo Livre 
(paragliding), em Pancas e Baixo Guandu. 

- Continuidade da Rota do Verde e das Águas 
em Linhares, São Mateus e Conceição Barra. 

- Criação Rota de Turismo de Esportes Radicais 
e Lazer em Pancas, Baixo Guandu e Colatina. 

- Criação da Rota de Esportes Aquáticos em 
Linhares e Rio Bananal. 

- Criação de Rotas dos CPA’s e Programas de 
Proteção Ambiental (TAMAR e Corredores 
Ecológicos), em Linhares Sooretama, Jaguaré, 
São Mateus e Conceição da Barra. 

- Criação de Rotas de Turismo Ecológico 
Arqueológico, Histórico e Etnográfico em 
Linhares, São Mateus e Conceição da Barra. 

- Criação Rotas de Turismo Ecológico-Científico 
em Linhares, Sooretama e Jaguaré. 

2.1.23. Projetos de Estruturação de Rotas Turísticas 
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- Criação da Rota de Trekking, caminhadas e 
mountain bike nos municípios de Linhares, São 
Mateus e Conceição da Barra. 

Estruturação de Produtos Turísticos Diversificados 

• Estruturação de programas específicos e 
complementares para as diferentes atividades 
turísticas a serem incentivadas na região. 
- Elaboração de programas turísticos de 

esportes e lazer, científicos e culturais, de 
acordo com as diferentes estações do ano. 

• Estruturação da infra-estrutura turística de forma 
integrada, garantindo a unidade do produto 
turístico da região, com a instalação de Postos 
de Informação Turística em localidades 
consideradas estratégicas. 

1.2.1. Estruturação dos órgãos municipais turismo/ 
ambiental 

1.2.2. Fortalecimento da Gestão Turística 
1.2.3. Treinamento de Gestores 
1.6.16. Equipamentos de informações Turísticas 
2.1.18. Projeto Sinalização Turística 
2.1.25. Programas Turísticos de Esporte e Lazer e 

Científicos e Culturais 
2.4. 38.Sinalização Turística 

• Melhoria e adequação da infra-estrutura de 
saneamento básico. 
- Solução para a poluição provocada por 

esgotos urbanos em algumas localidades 
de Pancas, Colatina, Itapina, Conceição da 
Barra, Itaúnas, São Mateus, Guriri, Linhares, 
Povoação e Pontal do Ipiranga. 

- Complementação e melhoria do 
abastecimento de água em Pancas, 
Conceição da Barra, Itaúnas, Guriri e Pontal 
do Ipiranga. 

- Solução para os resíduos sólidos na área do 
Pólo, com soluções integradas entre os 
municípios. 

1.3.1. Impl. de Aterros Sanitários e Usinas de Reciclagem 
(Colatina, Linhares e São Mateus) 

1.3.2. Treinamento à Gestão e à Operação de Resíduos 
Sólidos 1.4.2. Proteção e Recuperação Nascente 
Município de Rio Bananal 

2.1.4. Plano Diretor Regional de Resíduos Sólidos 
2.1.5. Plano de Recuperação e Preservação Nascente 

Município Rio Bananal 
2.1.11. Estudo de Novo Manancial de Abastecimento 

para Pontal do Ipiranga 
2.1.12. Estudo Solução Sanitária Áreas Bacias Lagoas 

Aviso, Meio e Testa 
2.1.13. Projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário 
2.1.16. Plano Diretor de Recursos Hídricos Pólo 
2.1.17. Projetos de Abastecimento de Água 
2.4.1. Sistema de Esgoto de Pancas 
2.4.2. Sistema de Esgoto de Conceição da Barra 
2.4.3. Sistema de Coleta e Tratam. Esgoto de Itaúnas 
2.4.4. Sistema de Esgoto de São Mateus 
2.4.5. Conclusão Sist. Esgoto de Guriri - São Mateus 
2.4.6. ETE de Linhares 
2.4.7. Sistema de Esgoto de Povoação - Linhares 
2.4.8. Conclusão Sistema de Esgoto de Pontal do 

Ipiranga - Linhares 
2.4.9. Interceptores Cursos d'água em Colatina 
2.4.10. ETE Tipo UASB em Colatina 
2.4.11. Compl. Sistema de Esgoto de Colatina 
2.4.12. Sistema de Esgoto de Itapina 
2.4.13. Ampl. Sistema Abastec. de Água de Pancas 
2.4.14. Ampliação Sistema Abastecimento de Água de 

Conceição da Barra 
2.4.15. Amp. Sistema Abastec. de Água de Itaúnas 
2.4.16. Implantação Booster e interlig. à rede 

distribuição - Conceição da Barra 
2.4.17. Aumento do Índice de Hidrometração de Água 

na Área do Pólo 
2.4.18. Mudança Captação p/ abast. de Guriri 
2.4.19. Implantação de Nova Captação para o Sistema 

de Pontal do Ipiranga 

continua 
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continuação 

Estruturação de Produtos Turísticos Diversificados 

• Melhoria e adequação da urbanização de Áreas 
Turísticas. 

- Promoção da revitalização de áreas urbanas 
de cidades turísticas que vão dar suporte ao 
desenvolvimento turístico da região, com 
hospedagem e equipamentos urbanos 
diversos. 

- Viabilização da minimização dos efeitos 
causados pelas inundações ou deslizamentos 
em áreas urbanas em Pancas, Colatina, Rio 
Bananal, São Mateus (área central e bairro 
Boa Vista), Guriri e Pontal do Ipiranga. 

1.6.1. Sistema de Drenagem em Pancas 
1.6.2. Sistema de Drenagem em Colatina 

1.6.3. Sistema de Drenagem em Rio Bananal 

1.6.4. Sistema de Drenagem São Mateus - área central e 
bairro Boa Vista 

1.6.5. Sistema de Drenagem em Guriri - São Mateus 

1.6.6. Sist. Drenagem em Pontal Ipiranga - Linhares 

1.6.7. Urbanização da Av. Atlântica na sede do 
município de Conceição da Barra. 

1.6.8. Revitalização Urbana do Centro de Itaúnas 

1.6.9. Revit. Urbana do Centro de Pancas e Lajinha 

1.6.10. Revitalização Urbana em Colatina 

1.6.11. Complem. Recuperação e Urbanização Orla 
Lagoa do Aviso em Linhares 

1.6.12. Urbanização da Orla Barra Seca 

1.6.13. Urbanização Orla Pontal do Ipiranga 

1.6.14. Urbanização da Orla de Guriri - São Mateus 

2.1.26. Projetos de urbanização, de revitalização urbana 
e de drenagem 

• Melhoria e adequação da infra-estrutura de 
energia elétrica para atendimento de demanda 
gerada pelo turismo. 

2.1.28. Plano de Gestão Integrada do Turismo 
Sustentável 

• Melhoria e adequação da infra-estrutura de 
acessibilidade. 

- Viabilização de mobilidade do turista no 
sentido Leste/ Oeste do Pólo com a 
implantação de alguns trechos de novas 
rodovias e da rodovia de contorno em 
Colatina. 

- Melhoria do acesso do turista que vem do 
Estado de Minas Gerais e da Região Centro-
Oeste do País. 

- Implantação de “estradas-parque” para 
acesso à Vila de Itaúnas, Flona do Rio Preto, 
Itapina e regiões de Barra Nova, Degredo, São 
Rafae, Pontal do Ipiranga e Pontal Sul. 

- Implantação de linhas de transporte especial 
para realização de rotas turísticas. 

2.1.14. Projetos de Transportes 

2.1.15. Estudo disciplinamento Tráfego Áreas Críticas 

2.1.22. Estudo Viabilidade Sistema Aeroviário 

2.4.20. Duplicação BR 101 área urbana de Linhares 

2.4.21. Duplicação BR 101 área urbana São Mateus 

2.4.22. Duplicação e acostam. São Mateus/Guriri 

2.4.23. BR 381 - São Mateus a Nova Venécia 

2.4.24. Estrada Acesso Rampa Vôo Livre em Pancas 

2.4.25. Estrada Contorno Colatina 

2.4.26. ES 248 - Colatina/ Linhares 

2.4.27. BR 101/ Pontal do Ipiranga 

2.4.28. Estrada Parque Conceição da Barra/ Itaúnas 

2.4.29. Estrada Parque Guriri/ Pontal do Ipiranga 

2.4.30. Estrada Parque BR 259/ Itapina 

2.4.31. Estrada Parque Pontal Ipiranga/ Povoação 

2.4.32. Estrada Parque de São Rafael 

2.4.33. Estrada Parque Guriri/ Barra Nova 

2.4.34. Estrada Parque BR 101à Flona do Rio Preto 

2.4.35. Estrada Parque Guriri / Pontal do Sul 

2.4.36. Sinalização rodoviária horizontal e vertical 

• Melhoria e adeq. sistema informações turísticas. 
- Melhoria da sinalização indicativa de acesso, 

a partir da BR 101 aos atrativos da região. 
- Viabilização de sinalização de novo atrativo 

turístico e dos equipamentos e serviços. 

1.2.4. Sinalização Turística 
2.1.18. Projeto Sinalização Turística 
2.4.36. Sinalização rodoviária horizontal e vertical 

• Promoção da reversão da situação de 1.4.1. Contenção Erosão Orla Marítima de Conceição 
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degradação e exploração inadequada da 
região litorânea por meio do não incentivo ao 
produto sol e mar como atividade turística 
principal do Pólo. 

• Desenvolvimento de técnicas de recuperação de 
ambientes de interesse turístico degradados. 

da Barra 
1.4.2. Proteção e Recuperação Nascente Município de 

Rio Bananal 

Estruturação de Produtos Turísticos Diversificados 

• Recuperação, revitalização e conservação das 
bacias hidrográficas de forma a garantir o 
atendimento da demanda a ser gerada por 
atividades turísticas. 
- Promoção de proteção e recuperação dos 

mananciais superficiais e subterrâneos em 
São Mateus, Linhares e Rio Bananal, como 
forma de preservação das Bacias da 
Região e do Sistema Lagunar Capixaba. 

1.4.2. Proteção e Recuperação Nascente Município de 
Rio Bananal 

1.4.9. Recuperação e Conservação Noroeste Bacia Rio 
São Mateus 

1.4.10. Recuperação e Conservação Baixo Rio Doce e 
Complexo Lagunar 

2.1.5. Plano de Recuperação e Preservação Nascente 
Município Rio Bananal 

2.1.16. Plano Diretor de Recursos Hídricos para os 
Municípios do Pólo 

• Desenvolvimento e implementação de 
programas para a proteção efetiva dos 
conhecimentos tradicionais das populações 
locais, como: as tradições populares de Itaúnas 
em Conceição da Barra e em São Mateus e as 
tradições pomeranas em Lajinha/ Pancas.  

1.5.7. Implementação do Programa de resgate das 
culturas tradicionais das populações locais. 

2.1.27. Programa de resgate das culturas tradicionais 
das populações locais. 

• Apoio à elaboração e implementação de 
zoneamentos ambientais nos municípios. 

• Implementação do Programa Nacional de 
Gerenciamento Costeiro. 

• Complementação e implementação do 
Zoneamento Econômico-Ecológico do Litoral 
Norte do Estado do Espírito Santo. 

• Elaboração de indicadores de desenvolvimento 
turístico sustentável adotando os princípios e 
estratégias contidas na Agenda 21 Brasileira. 

• Elaboração de Instrumentos que minimizem a 
especulação imobiliária em áreas de interesse 
turístico. 

2.1.3. Planos Diretores Municipais 
2.1.10. Atualização e Complementação Zoneamento 

Ecológ.-Econ. Costeiro 
2.1.20. Elaboração de Base Cartográfica para os 

Municípios do Pólo 

 

Tabela 55: Estratégias de Mercado com as Ações Previstas 

ESTRATÉGIAS TURÍSTICAS AÇÕES PREVISTAS 

ESTRATÉGIA DE MERCADO 

Criação da Imagem de Marca do Pólo Capixaba do Verde e das Águas 

• Criação da Marca Turística do Pólo Capixaba do 
Verde e das Águas, identificada com a 
singularidade e diversidade dos atrativos da região 
Norte do Estado do Espírito Santo. 

• Apoio na formatação do produto turístico “Pólo 
Capixaba do Verde e das Águas”, com ênfase em 
ações voltadas à diferenciação e qualidade dos 
equipamentos e serviços ofertados, que vão 
subsidiar a formatação da Marca de Imagem. 

2.2.1. Campanhas Promocionais 
3.1 Treinamentos, Seminários e Oficinas de Trabalho 
3.2 Planos e Campanhas de Marketing 

Abertura e Captação de Novos Mercados 

• Priorização dos mercados emissores/ consumidores 
próximos. 

• Captação do turista que passa pela BR 101 para 
consumo dos produtos turísticos do Pólo. 

• Ampliações mercadológicas para novos públicos-
alvo com perfil adequado ao que se está 

2.2.1. Campanhas Promocionais 
3.1 Treinamentos, Seminários e Oficinas de Trabalho 
3.2 Planos e Campanhas de Marketing 
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oferecendo, e que contribua para a 
movimentação da economia local. 

• Ampliação do Mercado Turístico Internacional 
para turismo de aventura, ecológico e científico. 

Organização da Captação de Mercado 

• Elaboração de Plano de Marketing do Turismo 
Ecológico para o Pólo Capixaba do Verde e das 
Águas, fortalecendo a nova imagem turística da 
região de forma a buscar novos mercados. 

• Elaboração de estudos de mercado, 
planejamento e desenvolvimento de campanhas 
de marketing para o público potencial nacional. 

• Coordenação das ações dos setores público e 
privado na divulgação dos produtos do Pólo. 

• Viabilização de planejamento de ações e a 
identificação dos nichos de mercado que 
subsidiem a elaboração e divulgação do Plano de 
Marketing, de forma a proporcionar uma 
demanda turística durante todo o ano na região, 
minimizando a questão da sazonalidade. 

2.2.1. Campanhas Promocionais 
3.1 Treinamentos, Seminários e Oficinas de Trabalho 
3.2 Planos e Campanhas de Marketing 

Divulgação do Pólo Capixaba do Verde e das Águas 

• Elaboração de Plano de Divulgação e Marketing 
do Turismo Ecológico na região, fortalecendo a 
nova imagem turística da região de forma a 
buscar novos mercados. 

• Divulgação e Marketing da região como um 
grande e único destino turístico. 

• Divulgação e Marketing das atividades turísticas 
nos diferentes segmentos. 
- Produto turístico tendo como mote as belezas 

cênicas e o patrimônio histórico e 
arqueológico da região. 

- Produto turístico de esporte e aventura. 
- Produto turístico científico e de pesquisa. 

• Formatação o Calendário de Eventos Regional. 
• Viabilização, incentivo e difusão da prática de 

atividades turísticas que respeitem o meio 
ambiente valorizem o potencial ecológico da 
região, e que colaborem na formação de uma 
cultura de exploração econômica sustentável dos 
recursos naturais. 

• Difusão do entendimento de que, para se alcançar 
pleno desenvolvimento econômico a partir do 
turismo, faz-se necessária a transição das formas 
predatórias de exploração para as formas 
sustentáveis de uso dos ecossistemas e recursos 
naturais. 

• Divulgação do conceito de rodovia turística/ 
ecológica em toda a região, introduzindo 
melhorias viárias, de trânsito e paisagísticas. 

• Divulgação do conceito de “estrada-parque” para 
as áreas de interesse turístico/ ecológico ainda sem 
acesso pavimentado. 

1.2.1. Estruturação dos órgãos municipais turismo/ 
ambiental 

1.2.2. Fortalecimento da Gestão Turística 
1.2.3. Treinamento de Gestores 
2.1.1. Projetos de Promoção, Educação e Fiscalização 
2.1.2. Estruturação do Sistema de Informações e 

Acompanhamento 
2.1.30. Projeto de Estruturação de Órgãos Estaduais - 

PRODETUR 
2.2.1. Campanhas Promocionais 
2.2.2. Campanhas de Conscientização Turística 
2.3.3. Conscientização da População Local 
2.4.37. Estruturação dos órgãos estaduais – PRODETUR 
3.1 Treinamentos, Seminários e Oficinas de Trabalho 
3.2 Planos e Campanhas de Marketing 
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Tabela 56: Estratégias da Cadeia do Turismo com as Ações Previstas 

ESTRATÉGIAS TURÍSTICAS AÇÕES PREVISTAS 

ESTRATÉGIA DA CADEIA PRODUTIVA 

• Capacitação e aperfeiçoamento de empreendedores e de 
profissionais dos diferentes segmentos do setor turístico. 
- Envolvimento de profissionais para o exercício de funções 

gerenciais, técnicas e operacionais demandados pelo 
mercado de trabalho do turismo. 

- Envolvimento de equipes dos investidores potenciais no setor 
de turismo, como forma de sensibilização e preparação para 
a efetivação de parcerias. 

- Priorização da atividade turística como meio de 
desenvolvimento econômico, de inclusão social e de melhoria 
da qualidade de vida da população. 

- Priorização da capacitação profissional para os segmentos do 
turismo ecológico, do turismo rural e do turismo de esporte e 
aventura e a formação e desenvolvimento dos atuais e futuros 
empreendedores. 

- Promoção da mudança do enfoque do turismo na região. 
- Potencialização da atuação dos mecanismos locais de 

capacitação empresarial para o turismo – unidades de ensino 
universitário e entidades não-governamentais; 

- Priorização, no bojo das ações de capacitação profissional, 
de conteúdos, práticas e posturas relacionadas à preservação 
do meio ambiente. 

- Priorização da profissionalização das atividades turísticas e da 
qualidade do atendimento ao turista.  

• Incentivo à instituição de agências de turismo receptivo na região, 
promovendo a formatação de pacotes turísticos de diferentes 
modalidades. 

• Promoção desenvolvimento e da adoção de mecanismos 
associativistas entre empreendedores da região. 

• Mobilização e envolvimento de grupos empresariais fortes atuantes 
na região no desenvolvimento turístico sustentável. 

• Fortalecimento das estruturas empresariais para atuação 
direcionada à sustentabilidade econômica do turismo. 

• Fortalecimento das condições empresariais e estabelecimento de 
parcerias tendo em vista a afirmação da identidade cultural da 
região.  

• Promoção de mudanças e desenvolvimento da consciência e da 
responsabilidade do meio empresarial do turismo, com relação aos 
cuidados com o meio ambiente. 

• Envolvimento crescente da população local com as ações de 
desenvolvimento turístico sustentável. 
- Desenvolvimento da percepção do turismo como vocação 

da Região Norte do Estado, como atividade econômica 
sustentável e como meio de inclusão e promoção social. 

- Mobilização das comunidades locais para o desenvolvimento 
de atividades produtivas com qualidade, nos diversos setores, 
em prol do turismo regional.  

- Viabilização do resgate e aprimoramento dos saberes 
populares e das tradições de forma a incluir a população local 
no processo de desenvolvimento do turismo sustentável.  

- Envolvimento das populações locais na prática de atividades 
turísticas que respeitem e valorizem as questões ambientais, 
oferecendo-lhes, ao mesmo tempo, oportunidades de 
melhoria das condições de vida.  

• Promoção da educação comunitária centrada no desenvolvimento 
do turismo e na preservação do meio ambiente, focando, 
prioritariamente, as comunidades próximas ou em áreas de alta 
fragilidade ambiental. 

1.2.1. Estruturação dos órgãos 
municipais turismo/ ambiental. 

1.2.2. Fortalecimento da Gestão 
Turística. 

1.2.3. Treinamento de Gestores. 
1.4.11. Treinamento de técnicos IEMA 

e do IDAF. 
1.5.7. Implementação do Programa 

de resgate das culturas 
tradicionais das populações 
locais. 

2.1.1. Projetos de Promoção, 
Educação e Fiscalização. 

2.1.2. Estruturação do Sistema de 
Informações e 
Acompanhamento. 

2.1.27. Programa de resgate das 
culturas tradicionais das 
populações locais 

2.2.2. Campanhas de 
Conscientização Turística. 

2.3.1. Qualificação Profissional. 
2.3.2. Treinamento de Profissionais de 

Segurança. 
2.3.3. Conscientização da População 

Local. 
3.1 Treinamentos, Seminários e 

Oficinas de Trabalho. 



 

 

190190190190

Tabela 57: Estratégias de Gestão com as Ações Previstas 

ESTRATÉGIAS TURÍSTICAS AÇÕES PREVISTAS 

ESTRATÉGIA DE GESTÃO 

• Concepção e adoção de um modelo de gestão integrada 
do turismo sustentável no Norte do Estado, a partir dos 
princípios, estratégias, diretrizes e ações consolidados no 
PDITS. 

- Implantação do modelo de gestão para execução do 
PDITS envolvendo o poder público estadual, as 
administrações municipais, a iniciativa privada, a 
sociedade local, por meio de organismos não 
governamentais. 

- Desenvolvimento e implantação de mecanismos 
inovadores de gestão e de participação, tais como: o 
Consórcio entre Municípios, Fóruns Permanentes e 
outros. 

- Implantação e fortalecimento da Unidade Executora 
Estadual do PRODETUR II, enquanto instância de 
coordenação, de articulação e de aglutinação de 
esforços, tendo como mecanismo maior de gestão 
integrada e participativa o Conselho do Pólo. 

- Compatibilização dos diversos Programas, em 
planejamento ou execução, relacionados à área do 
Pólo, buscando sinergia entre as ações. 

• Provimento das condições institucionais e organizacionais 
necessárias à administrações públicas estadual e dos 
municípios do Pólo, tendo em vista a gestão integrada do 
turismo sustentável. 

- Consolidação da política setorial de turismo para o 
Norte do Estado e fortalecimento a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e do Turismo para a sua 
coordenação e plena execução. 

- Fortalecimento e aperfeiçoamento dos processos de 
planejamento e de execução do trabalho, incluindo as 
estruturas e a composição das equipes gerenciais e 
técnicas às demais condições técnico-administrativas 
para pleno exercício das funções. 

- Promoção, por meio de ações continuadas, da 
capacitação profissional dos dirigentes e das equipes 
técnicas. 

- Desenvolvimento/ aperfeiçoamento e promoção da 
utilização efetiva de mecanismos e instrumentos de 
planejamento urbano e regional, dentre os quais: 
planejamento estratégico municipal, orçamento 
participativo, planos diretores, os códigos de meio 
ambiente, e outros, introduzindo/ aperfeiçoando a 
prática da participação da sociedade em tais 
processos. 

- Desenvolvimento/ aperfeiçoamento de sistemas 
integrados de informação para a gestão municipal. 

- Desenvolvimento e implementação ou 
aperfeiçoamento da base legal, dos instrumentos de 
regulação, dos processos e procedimentos, das 
estruturas organizacionais e equipes capacitadas para 
o exercício das funções municipais de fiscalização e 
controle, tendo por foco a ocupação e o uso do solo, a 
arrecadação municipal, a gestão do meio ambiente e 
a gestão das atividades turísticas. 

1.1.1. Serviços de consultoria, estudos e 
diagnósticos institucionais. 

1.2.1. Estruturação dos órgãos municipais 
turismo/ ambiental. 

1.2.2. Fortalecimento da Gestão Turística. 
1.2.3. Treinamento de Gestores. 
2.1.1. Projetos de Promoção, Educação e 

Fiscalização. 
2.1.19. Projeto de Estruturação de Órgãos 

Estaduais – PRODETUR. 
2.1.28. Plano de Gestão Integrada do 

Turismo Sustentável. 
2.1.29. Plano de Desenvolvimento Integrado 

do Turismo Sustentável – PDITS - Pólo 
Capixaba do Verde e das Águas 

2.1.30. Fortalecimento dos Órgãos Estaduais 
do PRODETUR 

2.4.37. Estruturação dos órgãos estaduais – 
PRODETUR. 
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5.2 AÇÕES PREVISTAS POR COMPONENTE 

Componente 1: Fortalecimento Municipal 

1.1. Gestão Administrativo e Fiscal 

1.1.1. Serviços de Consultoria, Estudos e Diagnósticos Iinstitucionais. 

1.2. Gestão Turística 

1.2.1. Estruturação dos Órgãos Municipais Turismo e Ambiental. 

1.2.2. Fortalecimento da Gestão Turística. 

1.2.3. Treinamento de Gestores. 

1.3. Gestão de Resíduos Sólidos 

1.3.1. Implantação de Aterros Sanitários e Usinas de Reciclagem, em Colatina, Linhares e 
São Mateus. 

1.3.2. Treinamento à Gestão e à Operação de Resíduos Sólidos, nos Municípios do Pólo. 

1.4. Proteção e Conservação dos Recursos Naturais 

1.4.1. Contenção Erosão Orla Marítima da Cidade de Conceição da Barra. 

1.4.2. Proteção e Recuperação de Nascentes do Município de Rio Bananal. 

1.4.3. Implementação de Programas Diversos no Parque Nacional dos Pontões Capixabas, 
em Pancas. 

1.4.4. Regularização Fundiária do Parque Nacional dos Pontões Capixabas, em Pancas. 

1.4.5. Implementação de Programas Diversos no Parque Estadual de Itaúnas, em 
Conceição da Barra. 

1.4.6. Regularização Fundiária do Parque Estadual de Itaúnas, em Conceição da Barra. 

1.4.7. Implementação Programas Diversos na Área de Proteção Ambiental - APA de 
Conceição da Barra. 

1.4.8. Implantação de Unidades de Conservação em Vários Municípios do Pólo. 

1.4.9. Recuperação e Conservação de Área à Noroeste Bacia Rio São Mateus. 

1.4.10. Recuperação e Conservação do Baixo Rio Doce e Sistema Lagunar Lagunar. 

1.4.11. Treinamento de Técnicos do IEMA e do IDAF. 

1.5. Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico 

1.5.1. Implantação do Centro de Pesquisas Arqueológicas, em São Mateus. 

1.5.2. Revitalização do Centro Histórico de Itapina, em Colatina. 

1.5.3. Revitalização Centro Histórico Cidade de Linhares, em Linhares. 

1.5.4. Revitalização Centro Histórico e da Área do Porto da Cidade de São Mateus, em São 
Mateus. 

1.5.5. Revitalização da Região do Cais, em Conceição da Barra. 

1.5.6. Implantação de Casas de Cultura, em Vários Municípios. 

1.5.7. Implementação do Programa de Resgate das Culturas Tradicionais. 

1.6. Urbanização de Áreas Turísticas 

1.6.1. Sistema de Drenagem na Sede, Município de Pancas. 

1.6.2. Sistema de Drenagem na Sede, Município de Colatina. 

1.6.3. Sistema de Drenagem na Sede, Município de Rio Bananal (muros gabiões). 

1.6.4. Sistema de Drenagem na Sede - Área Central e Bairro Boa Vista, Município de São 
Mateus. 

1.6.5. Sistema de Drenagem em Guriri, Município de São Mateus. 
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1.6.6. Sistema de Drenagem em Pontal do Ipiranga, Município de Linhares. 

1.6.7. Urbanização da Av. Atlântica na Sede do Município de Conceição da Barra. 

1.6.8. Revitalização Urbana do Centro de Itaúnas, Município de Conceição da Barra. 

1.6.9. Revitalização Urbana do Centro de Pancas e Lajinha, Município de Pancas. 

1.6.10. Revitalização Urbana da Av. Getúlio Vargas e da Beira Rio em Colatina. 

1.6.11. Complementação da Recuperação e Urbanização Orla Lagoa do Aviso em 
Linhares, Município de Linhares. 

1.6.12. Urbanização da Orla Barra Seca, em Linhares. 

1.6.13. Urbanização Orla Pontal do Ipiranga, em Linhares. 

1.6.14. Urbanização da Orla de Guriri, em São Mateus. 

1.6.15. Equipamento de Apoio Rampa de Vôo Livre, em Pancas. 

1.6.16. Equipamentos de Informações Turísticas, em Vários Municípios. 

1.6.17. Implantação de Ancoradouros Públicos na Foz Rio Cricaré, Ligação de Pontal do Sul 
à Conceição da Barra, Município de Conceição da Barra. 

1.6.18. Implantação de Pier em Barra Nova, Município de São Mateus. 

Componente 2: Planejamento, Capacitação, Infra-estrutura 

2.1. Planejamento Estratégico e Preparação de Projetos 

2.1.1. Projetos de Promoção, Educação e Fiscalização. 

2.1.2. Estruturação do Sistema de Informações e Acompanhamento. 

2.1.3. Planos Diretores Municipais para os Municípios de Conceição da Barra, São Mateus, 
Sooretama, Jaguaré, Linhares, Marilândia, Rio Bananal, Colatina, Pancas e Baixo 
Guandu. 

2.1.4. Plano Diretor Regional de Resíduos Sólidos, para Todo o Pólo. 

2.1.5. Plano de Recuperação e Preservação Nascente Município Rio Bananal. 

2.1.6. Estudos Complementares para Criação de Unidades de Conservação, em Vários 
Municípios do Pólo. 

2.1.7. Planos de Manejo de Unidades de Conservação, para Diversas Unidades de 
Conservação. 

2.1.8. Plano de Recuperação da APA de Conceição da Barra, em Conceição da Barra. 

2.1.9. Criação do Parque Arqueológico do Homem do Vale do Suruaca, em Linhares, São 
Mateus e Jaguaré. 

2.1.10. Atualização e Complementação do Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro, 
Litoral Norte do Estado. 

2.1.11. Estudo de Novo Manancial de Abastecimento para Pontal do Ipiranga, em Linhares. 

2.1.12. Estudo de Solução Sanitária para as Áreas das Bacias Lagoas Aviso, Meio e Testa, em 
Linhares. 

2.1.13. Projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário. 

2.1.14. Projetos de Transportes. 

2.1.15. Estudo de Disciplinamento de Tráfego em Áreas Críticas do Pólo. 

2.1.16. Plano Diretor de Recursos Hídricos para os Municípios do Pólo. 

2.1.17. Projetos de Abastecimento de Água. 

2.1.18. Projeto Sinalização Turística. 

2.1.19. Projeto de Estruturação de Órgãos Estaduais – PRODETUR. 

2.1.20. Elaboração de Base Cartográfica para os Municípios do Pólo. 

2.1.21. Estudo de Viabilidade para Implantação de Recifes Artificiais. 

2.1.22. Estudo Viabilidade Sistema Aeroviário na Região. 

2.1.23. Projetos de Estruturação de Rotas Turísticas, para Todo o Pólo. 



 

 

193193193193

2.1.24. Estudos Conceituais e Indicativos de Viabilidade dos Centros Turísticos Prioritários 
Localizados em Conceição da Barra, São Mateus, Linhares e Colatina. 

2.1.25. Programas Turísticos de Esporte e Lazer e Científicos e Culturais, para Vários 
Municípios do Pólo. 

2.1.26. Projetos de Urbanização, de Revitalização Urbana e de Drenagem, para Vários 
Municípios do Pólo. 

2.1.27. Programa de resgate das Culturas Tradicionais das Populações Locais. 

2.1.28. Plano de Gestão Integrada do Turismo Sustentável, para todo o Pólo. 

2.1.29. Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS - Pólo Capixaba 
do Verde e das Águas. 

2.1.30. Fortalecimento dos Órgãos Estaduais do PRODETUR. 

2.2. Campanhas de Divulgação e Conscientização 

2.2.1. Campanhas Promocionais, para o Pólo. 
2.2.2. Campanhas de Conscientização Turística, em todo o Pólo. 

2.3. Treinamento Profissional e Capacitação da População Local 

2.3.1. Qualificação Profissional para o Turismo. 
2.3.2. Treinamento de Profissionais de Segurança, em todo o Pólo. 
2.3.3. Conscientização da População Local, em todo o Pólo. 

2.4. Infra-estrutura 

2.4.1. Sistema de Esgoto de Pancas, Município de Pancas. 

2.4.2. Sistema de Esgoto de Conceição da Barra, Município de Conceição da Barra. 

2.4.3. Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto de Itaúnas, Município de Conceição da 
Barra. 

2.4.4. Sistema de Esgoto de São Mateus, Município de São Mateus. 

2.4.5. Conclusão Sistema de Esgoto de Guriri, Município de São Mateus. 

2.4.6. Estação de Tratamento de Esgoto - ETE de Linhares, Município de Linhares. 

2.4.7. Sistema de Esgoto de Povoação, Município de Linhares. 

2.4.8. Conclusão Sistema de Esgoto de Pontal do Ipiranga, Município de Linhares. 

2.4.9. Interceptores Cursos d'água em Colatina, Município de Colatina. 

2.4.10. ETE Tipo UASB em Colatina, Município de Colatina. 

2.4.11. Complementação Sistema de Esgoto de Colatina, Município de Colatina. 

2.4.12. Sistema de Esgoto de Itapina, Município de Colatina. 

2.4.13. Ampliação Sistema de Abastecimento de Água de Pancas, Município de Pancas. 

2.4.14. Ampliação Sistema Abastecimento de Água de Conceição da Barra, Município de 
Conceição da Barra. 

2.4.15. Ampliação Sistema Abastecimento de Água de Itaúnas, Município de Conceição da 
Barra. 

2.4.16. Implantação Booster e Interligação à Rede Distribuição em Conceição da Barra, 
Município de Conceição da barra. 

2.4.17. Aumento do Índice de Hidrometração de Água na Área do Pólo. 

2.4.18. Mudança Captação do Rio Mariricu p/ Rio São Mateus, para Abastecimento de 
Guriri, Município de São Mateus. 

2.4.19. Implantação de Nova Captação para o Sistema de Pontal do Ipiranga, Município de 
Linhares. 

2.4.20. Duplicação BR 101 Área Urbana de Linhares, Município de Linhares. 

2.4.21. Duplicação BR 101 Área Urbana de São Mateus (13 Km) , Município de São Mateus. 

2.4.22. Duplicação e Acostamento de São Mateus à Guriri (9 Km) , Município de São Mateus. 
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2.4.23. BR 381 - São Mateus à Nova Venécia (3km), Municípios de São Mateus e Nova 
Venécia. 

2.4.24. Estrada de Acesso à Rampa de Vôo Livre em Pancas (18Km), Município de Pancas. 

2.4.25. Estrada de Contorno em Colatina (8Km), Município de Colatina. 

2.4.26. ES 248 - Colatina/ Linhares (60Km), Municípios de Colatina e Linhares. 

2.4.27. BR 101/ Pontal do Ipiranga (65Km), Município de Linhares. 

2.4.28. Estrada Parque Conceição da Barra/ Itaúnas (20Km), Município de Conceição da 
Barra. 

2.4.29. Estrada Parque Guriri/ Pontal do Ipiranga (65Km), Municípios de São Mateus e 
Linhares. 

2.4.30. Estrada Parque BR 259/ Itapina (7Km), Município de Colatina. 

2.4.31. Estrada Parque Pontal do Ipiranga/ Povoação (60Km), Município de Linhares. 

2.4.32. Estrada Parque de São Rafael (36Km), Município de Linhares. 

2.4.33. Estrada Parque Guriri/ Barra Nova (30Km), Município de São Mateus. 

2.4.34. Estrada Parque BR 101 à Flona do Rio Preto (12Km), em Conceição da Barra. 

2.4.35. Estrada Parque Guriri / Pontal do Sul (10km), Município de São Mateus. 

2.4.36. Sinalização Rodoviária Horizontal e Vertical, em todo o Pólo. 

2.4.37. Estruturação dos Órgãos Estaduais – PRODETUR. 

2.4.38. Implantação de Sinalização Turística. 

Componente 3: Promoção de Investimento Privado 

3.1. Treinamentos, Seminários e Oficinas de Trabalho, em todo o Pólo. 

3.2. Planos e Campanhas de Marketing, para todo o Pólo. 

5.3 IMPACTOS ESPERADOS 

As ações previstas no plano deverão contribuir para melhoria da qualidade de vida da 
população fixa da Área de Planejamento do PRODETUR/NE-II, por meio da melhoria e 
expansão da atividade turística. Esperam-se como resultados das intervenções: 

Ações de Proteção Ambiental: 

• uso ordenado dos recursos naturais das Áreas de Proteção Ambiental. 

• recuperação de áreas degradadas. 

• sustentabilidade econômico-financeira de Unidades de Conservação. 

• com as ações de Saneamento Básico: 

• redução de doenças de veiculação hídrica; 

• ampliação do número de beneficiados com água, esgotamento sanitário, 
drenagem e resíduos sólidos; 

• prevenção da contaminação de mananciais; 

• garantia da balneabilidade de praias, rios e lagoas; 

• redução dos riscos de erosão e inundações. 

Ações de Transportes: 

• aumento do fluxo turístico. 

• aumento das possibilidades de criação de rotas turísticas. 
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• melhoria das condições de acessibilidade aos atrativos e produtos turísticos. 

• melhoria da mobilidade no sentido Leste/ Oeste no Norte do Estado 

Ações de Urbanização: 

• ordenamento de uso e ocupação de orlas das lagoas e das praias. 

• qualificação de áreas urbanas adequadas à visitação e hospedagem dos turistas. 

• melhoria paisagística das áreas urbanas e rurais. 

• ampliação das áreas de lazer. 

• melhoria das condições de comercialização de artesanato local. 

• ampliação de áreas destinadas à atividade turística. 

Ações de Gestão Municipal e Estadual: 

• ordenamento do uso e ocupação do solo por meio da elaboração e implementação 
de Planos Diretores. 

• aumento da arrecadação de impostos por meio da estruturação dos órgãos 
municipais e treinamento de técnicos e gestores. 

• capacitação de pessoal. 

• gerenciamento da atividade turística com a estruturação de órgãos municipais e 
estaduais. 

• regularização das taxas de ocupação hoteleira com a sistematização da promoção 
do destino turístico do Pólo Capixaba do Verde e das Águas. 

Ações de Implantação de Equipamentos Turísticos: 

• diversificação do turismo no Norte do Estado e minimização da sua sazonalidade 
durante o ano, devido a complementaridade de atividades e ações previstas para 
serem implantadas no Pólo. 

• incremento das taxas de ocupação hoteleira na baixa estação. 

• geração de emprego e renda para a população local. 

• melhoria da qualidade de vida na região. 

• aumento do turismo de eventos e negócios com a implantação do Centro 
Tecnológico de São Mateus. 

• aumento do turismo histórico-cultural com a implantação dos Centro de Tradições e 
Artesanato de Conceição da Barra e do Centro Arqueológico de São Mateus. 

• aumento do turismo ecológico com a implantação do Centro de Proteção Ambiental 
de Linhares. 

• aumento do turismo de lazer e negócios com a implantação do Centro de de Itapina 
em Colatina. 

• aumento do turismo de esportes náuticos e de lazer com a implantação do Complexo 
Lagunar em Linhares. 

• aumento do turismo de esportes de aventura e radicais com a implantação de ações 
específicas em Pancas. 
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6 DIMENSIONAMENTO DOS INVESTIMENTOS 

Os investimentos necessários à consolidação das intervenções previstas para o Pólo Capixaba 
do Verde e das Águas, no âmbito do PRODETUR II, perfazem um total de US$ 152.683,00 mil. 

Tabela 58: Investimentos Previstos. Componente 1 – Fortalecimento Municipal – (dólar de conversão US$2,90) 

SUBCOMPONENTES/ PROJETOS TOTAL 

Componenete 1: Fortalecimento Municipal 20.490,00 

1.1 Gestão Administrativo e Fiscal 900,00 

1.1.1. Serviços de Consultoria, Estudos e Diagnósticos Institucionais 900,00 

1.2 Gestão Turística 800,00 

1.2.1. Estruturação dos Órgãos Municipais Turismo e Ambiental 400,00 

1.2.2. Fortalecimento da Gestão Turística 340,00 

1.2.3. Treinamento de Gestores 60,00 

1.3 Gestão de Resíduos Sólidos 1.500,00 

1.3.1. Impl. de Aterros Sanitários e Usinas de Reciclagem (Colatina, Linhares e São 
Mateus) 

1.200,00 

1.3.2. Treinamento à Gestão e à Operação de Resíduos Sólidos 300,00 

1.4 Proteção e Consevação dos Recursos Naturais 9.820,00 

1.4.1. Contenção Erosão Orla Marítima de Conceição da Barra 900,00 

1.4.2. Proteção e Recuperação Nascente Município de Rio Bananal 520,00 

1.4.3. Implementação de Programas no Parque Nacional Pontões Capixabas 600,00 

1.4.4. Regularização Fundiária Parque Nacional Pontões Capixabas 900,00 

1.4.5. Implementação de Programas no Parque Estadual de Itaúnas   600,00 

1.4.6. Regularização Fundiária Parque Estadual de Itaúnas 900,00 

1.4.7. Implementação de Programas na APA Conceição da Barra 600,00 

1.4.8. Implantação de Unidades de Conservação 3.500,00 

1.4.9. Recuperação e Conservação da Área Noroeste Bacia Rio São Mateus 600,00 

1.4.10. Recuperação e Conservação do Baixo Rio Doce e Sistema Lagunar Lagunar 600,00 

1.4.11. Treinamento técnicos IEMA e do IDAF 100,00 

1.5 Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico 2.690,00 

1.5.1. Centro de Pesquisas Arqueológicas 250,00 

1.5.2. Revitalização do Centro Histórico de Itapina 600,00 

1.5.3. Revitalização Centro Histórico de Linhares 350,00 

1.5.4. Revitalização Centro Histórico e do Porto de São Mateus 550,00 

1.5.5. Revitalização da Região do Cais de Conceição da Barra 250,00 

1.5.6. Implantação de Casas de Cultura 290,00 

1.5.7. Implementaçãp Programa Resgate Culturas Tradicionais 400,00 

1.6 Urbanização de Áreas Turísticas 4.780,00 

1.6.1. Sistema de Drenagem em Pancas 400,00 

1.6.2. Sistema de Drenagem em Colatina 150,00 

1.6.3. Sistema de Drenagem em Rio Bananal (muros gabiões) 400,00 

1.6.4. Sistema de Drenagem São Mateus - área central e bairro Boa Vista 750,00 
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1.6.5. Sistema de Drenagem em Guriri - São Mateus 200,00 

1.6.6. Sistema de Drenagem em Pontal do Ipiranga - Linhares 200,00 

1.6.7. Urbanização da Av. Atlântica na Sede do Município de Conceição da Barra (5km) 400,00 

1.6.8. Revitalização Urbana do Centro de Itaúnas 250,00 

1.6.9. Revitalização Urbana do Centro de Pancas e Lajinha 400,00 

1.6.10. Revitalização Urbana da Av. Getúlio Vargas e da Beira Rio em Colatina 300,00 

1.6.11. Complem. Recuperação e Urbanização Orla Lagoa do Aviso em Linhares 700,00 

1.6.12. Urbanização da Orla Barra Seca  100,00 

1.6.13. Urbanização Orla Pontal do Ipiranga  150,00 

1.6.14. Urbanização da Orla de Guriri - São Mateus 150,00 

1.6.15. Equipamento de Apoio Rampa de Vôo Livre em Pancas 30,00 

1.6.16. Equipamentos de Informações Turísticas 60,00 

1.6.17. Ancoradouros Públicos Foz Rio Cricaré, ligação Pontal do Sul à Conceição da 
Barra 

40,00 

1.6.18. Pier de Barra Nova 100,00 

 

Tabela 59: Investimentos Previstos. Componente 2 – Planejamento, Capacitação, Infra-Estrutura 
(dólar de conversão US$2,90) 

SUBCOMPONENTES/ PROJETOS TOTAL 

Componente 2: Planejamento, Capacitação, Infra-estrutura 127.393,00 

2.1 Planejamento Estratégico e Preparação de Projetos 16.863,00 

2.1.1. Projetos de Promoção, Educação e Fiscalização 100,00 

2.1.2. Estruturação do Sistema de Informações e Acompanhamento 200,00 

2.1.3. Planos Diretores Municipais (11 municípios) 1.300,00 

2.1.4. Plano Diretor Regional de Resíduos Sólidos  200,00 

2.1.5. Plano de Recuperação e Preservação Nascente Município Rio Bananal 40,00 

2.1.6. Estudos Complementares para Criação de Unidades de Conservação 200,00 

2.1.7. Planos de Manejo de Unidades de Conservação 1.800,00 

2.1.8. Plano de Recuperação da APA de Conceição da Barra 250,00 

2.1.9. Criação do Parque Arqueológico do Homem do Vale do Suruaca 150,00 

2.1.10. Atualização e Complementação Zoneamento Ecológ.-Econ. Costeiro 150,00 

2.1.11. Estudo de Novo Manancial de Abastecimento para Pontal do Ipiranga 150,00 

2.1.12. Estudo Solução Sanitária Áreas Bacias Lagoas Aviso, Meio e Testa 150,00 

2.1.13. Projetos de Sistema de Esgoto   1.400,00 

2.1.14. Projetos de Transportes 7.000,00 

2.1.15. Estudo de disciplinamento Tráfego em Áreas Críticas 30,00 

2.1.16. Plano Diretor Recursos Hídricos para os Município do Pólo 350,00 

2.1.17. Projetos de Abastecimento de Água 350,00 

2.1.18. Projeto Sinalização Turística 10,00 

2.1.19. Estruturação de Órgãos Estaduais - PRODETUR 350,00 

2.1.20. Elaboração de Base Cartográfica para os Municípios do Pólo 1.000,00 

2.1.21. Estudo de Viabilidade para Implantação de Recifes Artificiais 120,00 
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2.1.22. Estudo Viabilidade Sistema Aeroviário na Região 120,00 

2.1.23 Projetos de Estruturação de Rotas Turísticas (10 rotas) 250,00 

2.1.24. Estudos Conceituais e Indicativos de Viabilidade dos Centros Turísticos Prioritários 250,00 

2.1.25. Programas Turísticos de Esporte e Lazer e Científicos e Culturais 150,00 

2.1.26. Projetos de Urbanização, de Revitalização Urbana e de Drenagem 350,00 

2.1.27. Programa de Resgate das Culturas Tradicionais das Populações Locais. 130,00 

2.1.28. Plano de Gestão Integrada do Turismo Sustentável, para todo o Pólo. 60,00 

2.1.29. PDITS - Pólo Costa do Marlim 103,00 

2.1.30. Fortalecimento dos Órgãos Estaduais do PRODETUR 150,00 

2.2 Campanhas de Divulgação e Conscientização 2.300,00 

2.2.1. Campanhas Promocionais 1.500,00 

2.2.2. Campanhas de Conscientização Turística 800,00 

2.3 Treinamento Profissional e Capacitação da População Local 4.300,00 

2.3.1. Qualificação Profissional 1.900,00 

2.3.2. Treinamento de Profissionais de Segurança 200,00 

2.3.3. Conscientização da População Local 2.200,00 

2.4 Infra-estrutura 103.930,00 

2.4.1. Sistema de Esgoto de Pancas 800,00 

2.4.2. Sistema de Esgoto de Conceição da Barra 4.800,00 

2.4.3. Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto de Itaúnas 400,00 

2.4.4. Sistema de Esgoto de São Mateus 2.500,00 

2.4.5. Conclusão Sistema de Esgoto de Guriri - São Mateus 900,00 

2.4.6. Estação de Tratamento de Esgoto - ETE de Linhares 2.500,00 

2.4.7. Sistema de Esgoto de Povoação - Linhares 300,00 

2.4.8. Conclusão Sistema de Esgoto de Pontal do Ipiranga - Linhares 150,00 

2.4.9. Interceptores Cursos d'água em Colatina 1.700,00 

2.4.10. ETE Tipo UASB em Colatina 3.900,00 

2.4.11. Complementação Sistema de Esgoto de Colatina 350,00 

2.4.12. Sistema de Esgoto de Itapina 320,00 

2.4.13. Ampliação Sistema de Abastecimento de Água de Pancas 450,00 

2.4.14. Ampliação Sistema Abastecimento de Água de Conceição da Barra 300,00 

2.4.15. Ampliação Sistema Abastecimento de Água de Itaúnas 180,00 

2.4.16. Implantação Booster e interlig. à rede distribuição - Conceição da Barra 20,00 

2.4.17. Aumento do Índice de Hidrometração de Água na Área do Pólo 800,00 

2.4.18. Mudança Captação do Rio Mariricu p/ Rio São Mateus, p/ Abast. de Guriri 1.000,00 

2.4.19. Implantação de Nova Captação para o Sistema de Pontal do Ipiranga 600,00 

2.4.20. Duplicação BR 101 Área Urbana de Linhares 750,00 

2.4.21. Duplicação BR 101 Área Urbana de São Mateus (13 Km) 3.700,00 

2.4.22. Duplicação de São Mateus à Guriri (9 Km) 2.100,00 

2.4.23. BR 381 - São Mateus a Nova Venécia (3km) 250,00 

2.4.24. Estrada de Acesso à Rampa de Vôo Livre em Pancas (18Km) 3.200,00 

2.4.25. Estrada Contorno Colatina (8Km) 2.200,00 

2.4.26. ES 248 - Colatina/ Linhares (60Km) 11.500,00 
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2.4.27. BR 101/ Pontal do Ipiranga (65Km) 15.000,00 

2.4.28. Estrada Parque Conceição da Barra/ Itaúnas (20Km) 3.600,00 

2.4.29. Estrada Parque Guriri/ Pontal do Ipiranga (65Km) 12.000,00 

2.4.30. Estrada Parque BR 259/ Itapina (7Km) 1.000,00 

2.4.31. Estrada Parque Pontal do Ipiranga/ Povoação (60Km) 10.600,00 

2.4.32. Estrada Parque de São Rafael (36Km) 6.300,00 

2.4.33. Estrada Parque Guriri/ Barra Nova (30Km) 5.400,00 

2.4.34. Estrada Parque BR 101à Flona do Rio Preto (12Km) 2.000,00 

2.4.35. Estrada Parque Guriri/ Pontal do Sul (10km) 1.800,00 

2.4.36 Sinalização Rodoviária Horizontal e Vertical 300,00 

2.4.37. Estruturação dos Órgãos Estaduais - PRODETUR 200,00 

2.4.38. Implantação da Sinalização Turística 60,00 

 

Tabela 60: Investimentos Previstos. Componente 3 – Promoção de Investimento Privado – (dólar de 
conversão US$2,90) 

SUBCOMPONENTES/ PROJETOS TOTAL 

Componente 3: Promoção de Investimento Privado 4.800,00 

3.1 Treinamentos, Seminários e Oficinas de Trabalho 2.000,00 

3.2 Planos e Campanhas de Marketing 2.800,00 

TOTAL  152.683,00 

 

Tabela 61: Investimentos Previstos. Geral – (dólar de conversão US$2,90) 

SUBCOMPONENTES/ PROJETOS TOTAL 

Componenete 1: Fortalecimento Municipal 20.490,00 

1.1 Gestão Administrativo e Fiscal 900,00 

1.2 Gestão Turística 800,00 

1.3 Gestão de Resíduos Sólidos 1.500,00 

1.4 Proteção e Consevação dos Recursos Naturais 9.820,00 

1.5 Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico 2.690,00 

1.6 Urbanização de Áreas Turísticas 4.780,00 

Componente 2: Planejamento, Capacitação, Infra-estrutura 127.393,00 

2.1 Planejamento Estratégico e Preparação de Projetos 16.863,00 

2.2 Campanhas de Divulgação e Conscientização 2.300,00 

2.3 Treinamento Profissional e Capacitação da População Local 4.300,00 

2.4 Infra-estrutura 103.930,00 

Componente 3: Promoção de Investimento Privado 4.800,00 

3.1 Treinamentos, Seminários e Oficinas de Trabalho 2.000,00 

3.2 Planos e Campanhas de Marketing 2.800,00 

TOTAL  152.683,00 
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7 PRIORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS 

 

Tabela 62: Priorização dos Investimentos  – ( Valor US$ 1.000,00) – (dólar de conversão US$2,90) 

SUBCOMPONENTES/ PROJETOS TOTAL 5 ANOS 10 ANOS 15 ANOS 

Componenete 1: Fortalecimento Municipal 20.490,00 15.448,33 4.818,33 223,33 

1.1 Gestão Administrativo e Fiscal 900,00 900,00 0,00 0,00 

1.1.1. Serviços de Consultoria, Estudos e Diagnósticos Institucionais 900,00 900,00   

1.2 Gestão Turística 800,00 800,00 0,00 0,00 

1.2.1. Estruturação dos Órgãos Municipais Turismo e Ambiental 400,00 400,00   

1.2.2. Fortalecimento da Gestão Turística 340,00 340,00   

1.2.3. Treinamento de Gestores 60,00 60,00   

1.3 Gestão de Resíduos Sólidos 1.500,00 1.320,00 90,00 90,00 

1.3.1. Impl. de Aterros Sanitários e Usinas de Reciclagem (Colatina, Linhares e São Mateus) 1.200,00 1.200,00   

1.3.2. Treinamento à Gestão e à Operação de Resíduos Sólidos 300,00 120,00 90,00 90,00 

1.4 Proteção e Consevação dos Recursos Naturais 9.820,00 6.870,00 2.950,00 0,00 

1.4.1. Contenção Erosão Orla Marítima de Conceição da Barra 900,00 900,00   

1.4.2. Proteção e Recuperação Nascente Município de Rio Bananal 520,00 520,00   

1.4.3. Implementação de Programas no Parque Nacional Pontões Capixabas 600,00 600,00   

1.4.4. Regularização Fundiária Parque Nacional Pontões Capixabas 900,00 900,00   

1.4.5. Implementação de Programas no Parque Estadual de Itaúnas   600,00 600,00   

1.4.6. Regularização Fundiária Parque Estadual de Itaúnas 900,00 900,00   

1.4.7. Implementação de Programas na APA Conceição da Barra 600,00 600,00   

1.4.8. Implantação de Unidades de Conservação 3.500,00 1.750,00 1.750,00  

1.4.9. Recuperação e Conservação da Área Noroeste Bacia Rio São Mateus 600,00  600,00  

1.4.10. Recuperação e Conservação do Baixo Rio Doce e Sistema Lagunar Lagunar 600,00  600,00  

1.4.11. Treinamento técnicos IEMA e do IDAF 100,00 100,00   
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1.5 Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico 2.690,00 2.278,33 278,33 133,33 

1.5.1. Centro de Pesquisas Arqueológicas 250,00 250,00   

1.5.2. Revitalização do Centro Histórico de Itapina 600,00 600,00   

1.5.3. Revitalização Centro Histórico de Linhares 350,00 350,00   

1.5.4. Revitalização Centro Histórico e do Porto de São Mateus 550,00 550,00   

1.5.5. Revitalização da Região do Cais de Conceição da Barra 250,00 250,00   

1.5.6. Implantação de Casas de Cultura 290,00 145,00 145,00  

1.5.7. Implementaçãp Programa Resgate Culturas Tradicionais 400,00 133,33 133,33 133,33 

1.6 Urbanização de Áreas Turísticas 4.780,00 3.280,00 1.500,00 0,00 

1.6.1. Sistema de Drenagem em Pancas 400,00 400,00   

1.6.2. Sistema de Drenagem em Colatina 150,00 150,00   

1.6.3. Sistema de Drenagem em Rio Bananal (muros gabiões) 400,00 400,00   

1.6.4. Sistema de Drenagem São Mateus - área central e bairro Boa Vista 750,00 750,00   

1.6.5. Sistema de Drenagem em Guriri - São Mateus 200,00 200,00   

1.6.6. Sistema de Drenagem em Pontal do Ipiranga - Linhares 200,00 200,00   

1.6.7. Urbanização da Av. Atlântica na Sede do Município de Conceição da Barra (5km) 400,00 400,00   

1.6.8. Revitalização Urbana do Centro de Itaúnas 250,00 250,00   

1.6.9. Revitalização Urbana do Centro de Pancas e Lajinha 400,00 400,00   

1.6.10. Revitalização Urbana da Av. Getúlio Vargas e da Beira Rio em Colatina 300,00  300,00  

1.6.11. Complem. Recuperação e Urbanização Orla Lagoa do Aviso em Linhares 700,00  700,00  

1.6.12. Urbanização da Orla Barra Seca  100,00  100,00  

1.6.13. Urbanização Orla Pontal do Ipiranga  150,00  150,00  

1.6.14. Urbanização da Orla de Guriri - São Mateus 150,00  150,00  

1.6.15. Equipamento de Apoio Rampa de Vôo Livre em Pancas 30,00 30,00   

1.6.16. Equipamentos de Informações Turísticas 60,00 60,00   

1.6.17. Ancoradouros Públicos Foz Rio Cricaré, ligação Pontal do Sul à Conceição da Barra 40,00 40,00   

1.6.18. Pier de Barra Nova 100,00  100,00  
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Componente 2: Planejamento, Capacitação, Infra-estrutura 127.393,00 75.436,33 29.143,33 22.813,33 

2.1 Planejamento Estratégico e Preparação de Projetos 16.863,00 11.096,33 4.323,33 1.443,33 

2.1.1. Projetos de Promoção, Educação e Fiscalização 100,00 100,00   

2.1.2. Estruturação do Sistema de Informações e Acompanhamento 200,00 200,00   

2.1.3. Planos Diretores Municipais (11 municípios) 1.300,00 1.300,00   

2.1.4. Plano Diretor Regional de Resíduos Sólidos  200,00 200,00   

2.1.5. Plano de Recuperação e Preservação Nascente Município Rio Bananal 40,00 40,00   

2.1.6. Estudos Complementares para Criação de Unidades de Conservação 200,00 80,00 120,00  

2.1.7. Planos de Manejo de Unidades de Conservação 1.800,00 900,00 900,00  

2.1.8. Plano de Recuperação da APA de Conceição da Barra 250,00 250,00   

2.1.9. Criação do Parque Arqueológico do Homem do Vale do Suruaca 150,00 150,00   

2.1.10. Atualização e Complementação Zoneamento Ecológ.-Econ. Costeiro 150,00 150,00   

2.1.11. Estudo de Novo Manancial de Abastecimento para Pontal do Ipiranga 150,00 150,00   

2.1.12. Estudo Solução Sanitária Áreas Bacias Lagoas Aviso, Meio e Testa 150,00 150,00   

2.1.13. Projetos de Sistema de Esgoto   1.400,00 980,00 420,00  

2.1.14. Projetos de Transportes 7.000,00 4.200,00 1.400,00 1.400,00 

2.1.15. Estudo de disciplinamento Tráfego em Áreas Críticas 30,00 30,00   

2.1.16. Plano Diretor Recursos Hídricos para os Município do Pólo 350,00 350,00   

2.1.17. Projetos de Abastecimento de Água 350,00 175,00 175,00  

2.1.18. Projeto Sinalização Turística 10,00 10,00   

2.1.19. Estruturação de Órgãos Estaduais - PRODETUR 350,00 350,00   

2.1.20. Elaboração de Base Cartográfica para os Municípios do Pólo 1.000,00  1.000,00  

2.1.21. Estudo de Viabilidade para Implantação de Recifes Artificiais 120,00 120,00   

2.1.22. Estudo Viabilidade Sistema Aeroviário na Região 120,00 120,00   

2.1.23 Projetos de Estruturação de Rotas Turísticas (10 rotas) 250,00 125,00 125,00  

2.1.24. Estudos Conceituais e Indicativos de Viabilidade dos Centros Turísticos Prioritários 250,00 250,00   

2.1.25. Programas Turísticos de Esporte e Lazer e Científicos e Culturais 150,00 150,00   

2.1.26. Projetos de Urbanização, de Revitalização Urbana e de Drenagem 350,00 210,00 140,00  
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2.1.27. Programa de Resgate das Culturas Tradicionais das Populações Locais. 130,00 43,33 43,33 43,33 

2.1.28. Plano de Gestão Integrada do Turismo Sustentável, para todo o Pólo. 60,00 60,00   

2.1.29. PDITS - Pólo Costa do Marlim 103,00 103,00   

2.1.30. Fortalecimento dos Órgãos Estaduais do PRODETUR 150,00 150,00   

2.2 Campanhas de Divulgação e Conscientização 2.300,00 920,00 690,00 690,00 

2.2.1. Campanhas Promocionais 1.500,00 600,00 450,00 450,00 

2.2.2. Campanhas de Conscientização Turística 800,00 320,00 240,00 240,00 

2.3 Treinamento Profissional e Capacitação da População Local 4.300,00 1.720,00 1.290,00 1.290,00 

2.3.1. Qualificação Profissional 1.900,00 760,00 570,00 570,00 

2.3.2. Treinamento de Profissionais de Segurança 200,00 80,00 60,00 60,00 

2.3.3. Conscientização da População Local 2.200,00 880,00 660,00 660,00 

2.4 Infra-estrutura 103.930,00 61.700,00 22.840,00 19.390,00 

2.4.1. Sistema de Esgoto de Pancas 800,00 800,00   

2.4.2. Sistema de Esgoto de Conceição da Barra 4.800,00 1.920,00 1.440,00 1.440,00 

2.4.3. Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto de Itaúnas 400,00 400,00   

2.4.4. Sistema de Esgoto de São Mateus 2.500,00 1.000,00 750,00 750,00 

2.4.5. Conclusão Sistema de Esgoto de Guriri - São Mateus 900,00 900,00   

2.4.6. Estação de Tratamento de Esgoto - ETE de Linhares 2.500,00 2.500,00   

2.4.7. Sistema de Esgoto de Povoação - Linhares 300,00   300,00 

2.4.8. Conclusão Sistema de Esgoto de Pontal do Ipiranga - Linhares 150,00 150,00   

2.4.9. Interceptores Cursos d'água em Colatina 1.700,00  1.700,00  

2.4.10. ETE Tipo UASB em Colatina 3.900,00 3.900,00   

2.4.11. Complementação Sistema de Esgoto de Colatina 350,00  350,00  

2.4.12. Sistema de Esgoto de Itapina 320,00 320,00   

2.4.13. Ampliação Sistema de Abastecimento de Água de Pancas 450,00 450,00   

2.4.14. Ampliação Sistema Abastecimento de Água de Conceição da Barra 300,00  300,00  

2.4.15. Ampliação Sistema Abastecimento de Água de Itaúnas 180,00 180,00   

2.4.16. Implantação Booster e interlig. à rede distribuição - Conceição da Barra 20,00 20,00   
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2.4.17. Aumento do Índice de Hidrometração de Água na Área do Pólo 800,00 800,00   

2.4.18. Mudança Captação do Rio Mariricu p/ Rio São Mateus, p/ Abast. de Guriri 1.000,00  1.000,00  

2.4.19. Implantação de Nova Captação para o Sistema de Pontal do Ipiranga 600,00  600,00  

2.4.20. Duplicação BR 101 Área Urbana de Linhares 750,00  750,00  

2.4.21. Duplicação BR 101 Área Urbana de São Mateus (13 Km) 3.700,00  3.700,00  

2.4.22. Duplicação de São Mateus à Guriri (9 Km) 2.100,00 2.100,00   

2.4.23. BR 381 - São Mateus a Nova Venécia (3km) 250,00  250,00  

2.4.24. Estrada de Acesso à Rampa de Vôo Livre em Pancas (18Km) 3.200,00 3.200,00   

2.4.25. Estrada Contorno Colatina (8Km) 2.200,00 2.200,00   

2.4.26. ES 248 - Colatina/ Linhares (60Km) 11.500,00 11.500,00   

2.4.27. BR 101/ Pontal do Ipiranga (65Km) 15.000,00 15.000,00   

2.4.28. Estrada Parque Conceição da Barra/ Itaúnas (20Km) 3.600,00 3.600,00   

2.4.29. Estrada Parque Guriri/ Pontal do Ipiranga (65Km) 12.000,00  12.000,00  

2.4.30. Estrada Parque BR 259/ Itapina (7Km) 1.000,00 1.000,00   

2.4.31. Estrada Parque Pontal do Ipiranga/ Povoação (60Km) 10.600,00   10.600,00 

2.4.32. Estrada Parque de São Rafael (36Km) 6.300,00   6.300,00 

2.4.33. Estrada Parque Guriri/ Barra Nova (30Km) 5.400,00 5.400,00   

2.4.34. Estrada Parque BR 101à Flona do Rio Preto (12Km) 2.000,00 2.000,00   

2.4.35. Estrada Parque Guriri/ Pontal do Sul (10km) 1.800,00 1.800,00   

2.4.36 Sinalização Rodoviária Horizontal e Vertical 300,00 300,00   

2.4.37. Estruturação dos Órgãos Estaduais - PRODETUR 200,00 200,00   

2.4.38. Implantação da Sinalização Turística 60,00 60,00   

Componente 3: Promoção de Investimento Privado 4.800,00 1.920,00 1.440,00 1.440,00 

3.1 Treinamentos, Seminários e Oficinas de Trabalho 2.000,00 800,00 600,00 600,00 

3.2 Planos e Campanhas de Marketing 2.800,00 1.120,00 840,00 840,00 

TOTAL  152.683,00 92.804,67 35.401,67 24.476,67 
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ANEXO I – Área de Planejamento – Motivações Turísticas 
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I.1. MOTIVAÇÕES TURÍSTICAS 

Conceição da Barra 

Histórico 

Conceição da Barra é um dos mais antigos municípios do Espírito Santo, e como todo núcleo 
primitivo próximo ao litoral, nasceu em razão de seu porto. Sua fundação datada de 1554, 
quando os portugueses organizaram expedições para afastar os índios das circunvizinhanças 
de Vila Velha. 

Vindos do mar, os portugueses aportaram ao Norte da foz de um grande rio, chamado pelos 
índios de Kiri Kerê, hoje Cricaré, ou Rio São Mateus. Receosos do ataque dos selvagens, os 
europeus permaneceram no litoral. 

Devido à situação geográfica, o novo núcleo foi denominado Barra. O povoado logo 
prosperou, devido ao intenso tráfego de navios procedentes da Bahia e de Pernambuco. 

Os negros, que ainda hoje são predominantes na região eram, geralmente, fugitivos do Sul da 
Bahia e das fazendas vizinhas que penetravam por terra, pelos caminhos que eles mesmos 
faziam no meio do mato, para se aquilombar. Daí a razão da existência de quilombos no 
município. 

Atrativos Turísticos Naturais 

Itaúnas: O surgimento das dunas ocasionou o soterramento do núcleo primitivo, iniciado há 
300 anos. O lençol arenoso, soprado pelo vento nordeste, invadiu casas, e cresceu 
progressivamente, soterrando toda a vila. Em 1964, ainda havia vestígio das últimas casas. 
Fugindo do desastre ecológico, ocasionado pela degradação da restinga, entre a vila e o mar, 
os moradores, em sua maioria pescadores, foram se estabelecer na margem oposta do Rio 
Itaúnas, dando início ao atual povoado. Nem foi preciso o mistério das dunas para que o turista 
se encantasse pelo local. Bastavam a praia comprida, de mar calmo e sussurrante, as colinas 
de areia brilhando ao sol e as sombras dos eucaliptos, cobrindo com perfume a pitoresca 
estradinha, que liga a vila ao asfalto. Itaúnas fica a apenas 25 km de Conceição da Barra.  

Parque Estadual de Itaúnas: Criado através pelo Decreto 4967-E, de 08 de novembro de 
1991. Em 1992, a UNESCO declara a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica como Patrimônio da 
Humanidade, sendo o Parque Estadual de Itaúnas, área piloto desta Reserva, com 3.200 ha e 
uma gama variada de ecossistemas, como praia, manguezal, restinga, alagados, mata 
atlântica de tabuleiro, rio e dunas, se constituído em um dos mais belos locais do Espírito Santo. 
Suas áreas naturais destinam-se à preservação, atividades científicas, recreativas, de lazer e 
pesquisas educacionais. São 25 km de praias, sendo 3 destes reservados ao uso público, com 
infra-estrutura de quiosques para atendimento ao visitante. Várias trilhas monitoradas são 
abertas ao público, além de passeios de barco e caiaque pelo Rio Itaúnas e alagados. 

Possui um centro de visitantes, biblioteca e loja abertos ao público. É administrado pelo SEAMA 
e se localiza a 24 km da sede do município. 

O Parque Estadual de Itaúnas tem grande procura por turistas de São Paulo. 

As áreas do Parque e seu entorno imediato, abrigam sítios arqueológicos de uma época em 
que não havia as dunas, e o rio fazia um percurso diferente, estimada entre 500 A.C. e 500 D.C., 
sendo encontrados ali artefatos de população indígena ligada à tradição Itaipu. Registram-se 
ainda informações da ocupação de outras épocas: índios e negros, nos idos de 1800 
(provavelmente anteriores ao registro); da próspera Vila de Itaúnas, desenvolvida a partir da 
vinda da família real, em meados do século XIX, e que persistiu até meados do século XX; e a 
partir de 1940, quando Itaúnas sofreu um processo de soterramento pelas dunas. 
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Reserva Biológica de Córrego Grande: No município ainda se encontra a Reserva Biológica 
de Córrego Grande, com superfície de 1.504,8 ha, criada pelo Decreto no 97.657, de 12 de abril 
de 1989, destinada à preservação integral da biota e demais atributos naturais, sem 
interferência humana direta, ou modificações ambientais, abrigando os seguintes biomas e 
ecossistemas: Mata Atlântica, Mata de Tabuleiro e Mata Ciliar. Nessa unidade da 

Conservação são desenvolvidas as atividades de Educação Ambiental e Pesquisa. É 
administrada pelo IBAMA, e se localiza a 16 km da BR 101, na altura da divisa com o estado da 
Bahia, distando 71 km da sede do município. 

Floresta Nacional do Rio Preto - FLONA DO RIO PRETO: Criada pelo Decreto 98.845, de 17 
de janeiro de 1990, com 2.830 ha, possui cobertura florestal da Mata Atlântica, com uma infra-
estrutura para atividades recreativas e de lazer em contato com a natureza, onde desenvolve 
um trabalho de proteção de espécies nativas, destinado à produção econômica sustentável 
de madeira e outros produtos florestais, além da preocupação com a proteção dos recursos 
hídricos, pesquisa e estudos e manejo da fauna silvestre. 

A Floresta Nacional do Rio Preto apresenta um terreno plano e suave, ondulado, cortado por 
cursos d’água que formam vales profundo e estreitos. Em sua maior parte, apresenta uma 
formação Florestal Nativa da Mata Atlântica, alterada por ação antrópica, diferenciada em 
Floresta Ombrófila dos Tabuleiros Terciários, com ocorrências naturais de espécies da flora como 
o jequitibá, pequi, ipê, cedro, canela, parajú, juçara, copaíba, braúna, péroba entre outras. 
Entre os representantes da fauna podemos destacar tatus, pacas, veados, lontras, saguis, 
caxinguelês, teiús, papagaios, tucanos entre outros. Possui trilhas naturais, lagos e um centro de 
visitantes abertos ao público. É administrada pelo IBAMA e está localizada a 12 km da BR 101, 
no km 27, distante 56 km da sede do município. 

APA de Conceição da Barra: Área de Proteção Ambiental criada em 1998 com 7.500 ha, 
tem como objetivo a proteção da vida silvestre, a manutenção de bancos genéticos e 
espécies raras da biota regional e demais recursos naturais, por meio da adequação e 
orientação das atividades humanas na área e promove a melhoria da qualidade de vida da 
população. Foi criada pelo Decreto 7.304-E, de 13/11/1998. Local de impressionante beleza, 
entre a praia da ilha de Guriri e a foz do Rio Cricaré. O pôr do sol entre o Porto da Barra e as 
águas do rio é um espetáculo à parte para quem visita Conceição da Barra. É administrada 
pela SEAMA em parceria com o Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal. Fica 
localizada no entorno da cidade. 

Projeto TAMAR: Proteção e pesquisa de tartarugas marinhas em 38 km de extensão de praias. 
Centro de exposições para visitantes e amostra de vídeos. Atividades de educação ambiental. 
Contemporâneas dos dinossauros, as tartarugas estão na lista internacional dos animais em 
extinção. 

O Projeto TAMAR possui um de seus postos em Itaúnas, Conceição da Barra. O trabalho é 
desenvolvido por uma equipe que mantém um posto de informações para turistas e um posto 
de desova das tartarugas marinhas na Praia de Itaúnas. As tartarugas fazem a desova ao longo 
de 35 km do litoral que abrange Conceição da Barra e São Mateus. 

Praias: Entre as praias do município de Conceição da Barra destacam-se: Farol da Barra, Praia 
da Barra, Praia da Guaxindiba. 

Essas praias possuem boa balneabilidade, sendo muito procuradas nos meses de alta 
temporada, principalmente por turistas que vêm do próprio Estado e de Minas Gerais. 

Destacam-se ainda no contexto dos atrativos turísticos de expressão as dunas, o Riacho Doce e 
o Rio Cricaré. 

Atrativos Turísticos Histórico-Culturais 
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Artesanato: Conceição da Barra é um município rico em vários aspectos, tradições culturais, 
biodiversidade, etnias. Tais características permitem que um caldeirão de processos criativos dê 
resultados muito variados na produção de peças de artesanato. 

Diversos artesãos transformam dia a dia elementos da natureza, materiais industrializados, novos 
ou reciclados, em obras de valor como carrancas, vassouras, canoas, cestos, balaios, esteiras 
entre outros, capazes de vencer fronteiras e divulgar a sua cultura. 

Folclore: O folclore é ligado à cultura Africana, com bailes, danças festivas e eventos 
tradicionais com simulações de lutas que atraem fluxo regional significativo, com grande 
volume de pessoas proveniente do Sul da Bahia e de Governador Valadares.  

São Mateus 

Atrativos Turísticos Naturais 

O município é detentor de diversas áreas de paisagens naturais que se destacam não só pela 
vegetação nativa e pela fauna, como também pelas características geomorfológicas, 
pedológicas, geológicas, hidrológicas e paisagens que se caracterizam por expressividade, 
raridade e beleza excepcional. No entanto, percebe-se, que a maioria das áreas consideradas 
urbanas do município está sujeita à pressão crescente da atividade turística não planejada e 
não possui infra-estrutura de serviços básicos necessários ao atendimento das populações que 
ali vivem, nem aos possíveis turistas. Existe, desta forma, risco real da continuidade de 
dilapidação dos recursos ambientais do município. 

O município possui praticamente 2 praias que, juntas, têm 42 km de extensão e são banhadas 
por águas claras e mornas. A maior, e que atrai grande número de turistas, é a de Guriri, situada 
a 12 km do centro da cidade de São Mateus, é famosa pelo seu agitado carnaval. A outra é a 
de Barra Nova, onde há uma estação de proteção à reprodução das tartarugas – Projeto 
TAMAR. 

O acesso a Guriri é feito por rodovia asfaltada. Apesar do mar ser aberto, as ondas não são 
violentas. Quando a maré baixa há formação de piscinas naturais, de águas mornas, ao longo 
de toda a orla. 

Barra Nova é um dos locais mais belos da costa do Município. Fica a 23 km da estrada que dá 
acesso a Guriri. Existem 3 opções de acesso ao local: de carro, pela boa estrada de terra do 
Ranchinho; de bugue pela areia em épocas de maré baixa; e de canoa, pelos manguezais do 
Nativo. 

Atrativos Turísticos Histórico/ Culturais 

O Município possui fluxo consolidado. É o ponto de referência do Litoral Norte, junto com 
Conceição da Barra. Conta com equipamentos de hospedagem (44 hotéis e pousadas). Possui 
atrativos históricos/culturais, destacando-se o Festival do Teatro, já em sua XVI edição. 

A cidade de São Mateus, com construções do século XVIII (Casario do Porto de São Mateus é 
composto de 32 sobrados construídos nos séculos XVII e XIX e, recentemente reformados e 
tombados na década de 70 pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; Casa da Câmara e 
Cadeia Pública e Igreja da Matriz de São Mateus) e XIX (Igreja Velha), remonta à época de 
opulência da região, em que seu porto se constituía em entreposto comercial de projeção 
nacional. E no interior do Município as ruínas da casa do Barão de Aimorés, bem arquitetônico 
reconhecido e tombado pelo Governo do Estado. 

Ligado ao aspecto histórico, o folclore também é destaque para o turismo, com festividades 
diversas como o Reis de Boi, o Jongo e a Capoeira local. No artesanato, é significativa a 
produção de peças utilitárias e decorativas, com destaque para o bordado, o crochê, o 
entalhe e a cerâmica de D. Antônia. 
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Linhares 

Histórico 

O Rio Doce teve grande importância como via de saída de minério de Minas Gerais para 
Portugal. No entanto, a ocupação da região banhada por ele sofreu retardamento devido em 
primeiro lugar à ferocidade dos índios Aimorés e depois, pela proibição de qualquer atividade 
que colocasse em risco o controle da saída do ouro. 

A cidade de Linhares surgiu em 1800, com o Quartel de Coutins, construído em terras dos índios 
Aimorés, os Botocudos, da nação Gês ou Tapuias, como posto de vigilância da saída do 
minério de Minas Gerais para Portugal e de combate ao tráfico de ouro que era feito pelo rio 
Doce. 

O quartel foi totalmente destruído pelos Aimorés – os Botocudos e em 1809, foi reerguido 
recebendo o nome de Linhares. 

Com a construção da estrada de ferro Diamantina, ligando Colatina ao porto de Vitória, o 
escoamento do minério passou a ser de Minas a Colatina pelo rio Doce e de Colatina a 

Vitória, pela ferrovia. Com isso, Linhares entrou em decadência e foi incorporada ao município 
de Colatina até que, em 1937, foi inaugurada a estrada o que liga Linhares a Vitória e 
posteriormente a São Mateus (atual BR 101), a cidade tomou novo impulso e o município de 
Linhares foi novamente desmembrado de Colatina. 

Atrativos Naturais 

Município tem relativo fluxo turístico, porém maior razão de sua inclusão na área de 
Planejamento é relacionada à continuidade ambiental, sendo inclusive inserido no Projeto 
Corredores Ecológicos, do Ministério do Meio Ambiente. Está ainda incluído na região 
reconhecida pela UNESCO como sítio do Patrimônio Natural Mundial, denominado Costa do 
Descobrimento, que pega 12 municípios da Bahia e 4 do Estado do Espírito Santo, sendo eles: 
São Mateus, Jaguaré, Sooretama e Linhares. 

Dispõe ainda de um complexo lagunar de extrema potencialidade turística, com capacidade 
de atração nacional. É o maior complexo lagunar da Região Sudeste, com 58 (cinqüenta e 
oito) lagoas perenes e 6 (seis) que se revezam em épocas chuvosas. Principais atrativos turísticos 
são centrados nas Lagoas Juparanã e Nova. Juparanã é a maior lagoa do Brasil em volume de 
água doce e, de beleza ímpar, encontra-se no geral em boas condições de preservação 
ambiental. Com 36 km de extensão e 4 de largura, a Lagoa Juparanã oferece praias límpidas e 
serenas (Praia Três Pontas, Praia do Minotauro, Praia do caju, Praia do Clube Linhares) além da 
Ilha do Imperador, situada ao Norte da Lagoa e que merece importância, além de sua beleza 
natural, pelo marco de registro das presenças de D. Pedro II, em 1860, e de Getúlio Vargas, em 
1954. 

O Litoral também apresenta grande potencial, principalmente pelas características 
diferenciadas do meio ambiente (rios paralelos à linha do litoral que acabam em lagoas ou 
áreas alagadas, criando ambiente único), diferenciação acaba sendo um limitador de 
atividades turísticas que devem respeitar a baixa capacidade de suporte. O princípio é que 
seja planejado o desenvolvimento de atividades na área, para não ocorrer um novo caso do 
Vale do Suruaca – no mesmo município, onde atividades econômicas desenfreadas causaram 
grande impacto negativo ao meio ambiente. Hoje a antiga área de pântano abriga o maior 
rebanho de gado do Estado, porém em condições ambientais com sérios problemas e danos 
irreversíveis. O perigo de não desenvolver atividades turísticas no Norte do Estado, sem o devido 
planejamento de todo o Litoral da área enquadrada no Prodetur, notadamente entre Pontal 
do Ipiranga e rio Doce, é que acabe sendo induzido desenvolvimento turístico de forma 
indesejada para essa região. 
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São ainda atrativos significativos do Município de Linhares, relacionados ao Litoral, a Reserva 
Florestal da Vale do Rio Doce e o balneário de Pontal do Ipiranga.  

O Pontal do Ipiranga é atualmente o maior centro de turismo de Linhares, concentrando no 
período de dezembro a fevereiro uma população de aproximadamente 30.000 turistas, 
procedentes de Brasília, São Paulo, Minas Gerais e municípios vizinhos. Há 56 km da cidade de 
Linhares, por estrada de terra, conta com pousadas, restaurantes, barracas de orla, serviços de 
telefonia (celular e convencional), saneamento básico (em fase final de implantação), área de 
camping, posto de saúde (atendimento 24 horas), posto de combustível, comércio de 
abastecimento (peixarias, açougues, supermercados, farmácias) e serviços de segurança 
(salva vidas e polícia militar). 

Outros pontos de concentração no Litoral são Povoação e Regência. O primeiro constitui-se em 
área circundada por belas lagoas nas proximidades do Rio Doce, onde se concentram cerca 
de 5.000 turistas. Distante a 45 km por estrada de terra, dispõe de acomodações em dormitórios 
simples e serviços de barraca de Orla. Regência, distrito de Linhares e circundado pela Reserva 
de Comboios, é povoado em sua maioria por pescadores e veranistas. Concentram, no verão, 
5.000 turistas que se utilizam as pousadas, áreas de camping, barracas de orla e serviços de 
apoio diversos. 

Dentre os recursos naturais, encontram-se além da Reserva Florestal da Vale do Rio Doce (a 
Noroeste do Município), o Parque Ecológico da Cachoeira de São Rafael (na região 
montanhosa), o Parque Ecológico das Orquídeas, Bromélias e Veredas (na orla marítima) e a 
Reserva Biológica dos Comboios. Destes, destaca-se a Reserva Natural de Linhares, com 21.787 
ha e constituída em sua maior parte (96%) por ecossistemas primários preservados e 
conservados. A reserva detém espécies representativas de 5% da Avifauna Mundial e de 25% 
da Avifauna Brasileira sendo um atrativo peculiar para os observadores de pássaros (integrante 
de roteiro capixaba oferecido pela FOMATUR - agência receptiva de expressão, que registra 
371 espécies de aves com destaque para Blue-winged Macaw). Essa Reserva constitui-se ainda 
no único banco de germoplasma do jacarandá Caviúna e dispõe de hotel com 42 UHs, 
restaurante, auditório, passeios e orientação ambiental para atendimento aos turistas. 

Caracterizada por vegetação densa, com belos exemplares arbóreos de grande altura e 
diâmetro, a Região Norte do Estado do Espírito Santo teve, no passado, esta riqueza natural, 
como o maior recurso da região, dando origem ao que foi chamado de ciclo madeireiro, 
ocorrido no litoral atlântico e que perdurou até o início do século XX, e em Linhares até a 
década de 1970. 

Atrativos Histórico-Culturais 

Com a inauguração da ponte Getúlio Vargas sobre o Rio Doce em 1954, o município se 
fortaleceu e o crescimento da cidade se intensificou ao longo da rodovia BR 101. 

A cidade de Linhares surgiu na margem esquerda do Rio Doce, junto à foz do Rio Juparanã ou 
Pequeno, onde se desenvolveu o primeiro bairro da cidade, hoje denominado Centro. 
Inicialmente a cidade era voltada para o rio, única via de acesso e comunicação com outras 
regiões. Com a construção da BR 101, o crescimento da cidade passou a ocorrer ao longo da 
rodovia na direção Norte e a cidade “virou-se de costas” tanto para os rios como para as 
lagoas nela existentes. 

No bairro do Centro, junto da foz do Rio Pequeno com o Rio Doce, está localizada a Praça 22 
de Agosto, a Igreja Velha, a antiga casa de Câmara e o embarcadouro, que deram origem à 
cidade. 

O Museu Lorenzutti e o Centro Cultural de Linhares, localizados na sede municipal, representam 
os atrativos ligados ao patrimônio histórico. No primeiro encontram-se mais de 1.000 exemplares 
embalsamados da flora e fauna, inclusive de espécies extintas.  
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Colatina 

Município tem papel de destaque como centro polarizador de comércio e serviços (mais de 
1.500 estabelecimentos), abrigando 3 das 10 maiores empresas atacadistas do Brasil. Na 
década de 50 o município foi o maior produtor mundial de café, e com o processo de 
industrialização da década de 70 é hoje uma das maiores economias do Estado, com grande 
potencial de expansão. 

É uma cidade de cerca de 100 mil hab., com baixos índices de violência e que mantém um 
certo bucolismo interiorano. A rede escolar é privilegiada: 96 escolas municipais, 10 estaduais, 
15 particulares, 2 federais – técnica e agrícola e 2 centros superiores de ensino, com 20 cursos 
em diversas áreas. O município está enquadrado nos princípios de gestão plena da saúde, 
propiciando execução de atendimentos desde atenção básica até exames de alta 
complexidade, dispondo de 28 unidades de saúde municipais, 12 laboratórios de clínica e 
patologia, seis clínicas de radiologia, dois centros de hemodiálise e um centro regional de 
especialidades. 

Ressalta-se ainda Itapina, importante vila histórica que é ponto de parada do trem de 
passageiros da Vale do Rio Doce. No passado, Itapina foi importante entreposto comercial da 
região. Hoje se encontra bem preservada, mantendo o ar bucólico e as características da vila 
do século XIX. 

Tem na indústria de confecções (11.000 empregos em 514 empresas, das quais 97% micro e 
pequenas) e na moveleira (151 empresas e 3.500, empregos) sua base econômica. Com 
cultura empresarial e trabalhadora, é um prestador de serviços natural para o setor de turismo. 

Atrativos Turísticos 

Salienta-se, por outro lado, que devido a sua condição de centro polarizador e cultura ligada 

a eventos, o município se destaca pela realização de festas de grande atratividade regional, 
contando com participação de visitantes de todo o território do Brasil. As festas, centradas em 
temas diversos (Festa do Cafona, Baile do Chapéu, Baile do Havaí, Festa da Cidade e outras), 
atraem visitantes e movimentam a economia local, com lojas especializadas em aluguel de 
roupas, realização de encontros paralelos em restaurantes, etc. Eventos, como a Feira da 
Pequena Empresa, chegam a movimentar 50.000 pessoas em 4 dias de atividades, o Projeto 
Coisa Nossa, com realização de feira todo sábado e domingo tem grande expressividade 
regional, a Feira Agropecuária se destaca no cenário regional e mesmo nacional. É expressiva 
a dinamização econômica da região a partir da realização de todos esses eventos. 

Tem também expressividade as atividades ligadas a aeromodelismo, com realizações de 
competições nacionais e estaduais nas proximidades do Rio Doce, e fábricas exportadoras de 
aeromodelos. 

Pancas 

Atrativos Turísticos 

Destino turístico com divulgação nacional e internacional, com ênfase para o Europeu 
(Franceses, Belgas, Portugueses), junto a público adepto aos esportes radicais e de aventura 
(parapente/ asa delta/ alpinismo, rafting, canioning, trekking, mountain bike, cross country e 
outros), já tem realizado etapas de campeonatos estaduais de vôos.  

É produto comercializado internacionalmente – Daniel, um francês que mora em Pancas, tem 
trazido em média 2 grupos de 10 pessoas/ mês, durante o verão, quando as condições 
atmosféricas são mais propícias ao vôo livre. Os grupos vêm ao Brasil por períodos de 60 dias, 
passando no mínimo 15 dias em Pancas. 
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A rampa de Pancas foi descoberta há cerca de 3 anos e a vocação latente despertou um 
grande interesse aos praticantes dessas modalidades de esportes. Depoimentos de líderes 
esportivos classificam Pancas como tendo uma das 10 melhores rampas e condições de vôo do 
mundo. Segundo informações dos representantes do município, a rampa é a 2ª do Brasil. 

Hoje, uma das etapas do Campeonato Nacional de Parapente é em Governador Valadares. 
Devido a boa qualidade da rampa de Pancas e deslumbrante paisagem, os participantes vão 
sempre antes ao município para saltos e práticas desportivas diversas. As condições atuais de 
infra-estrutura, apoio (segurança, serviço médico, corpo de bombeiros) e oferta de 
equipamentos turísticos não permitem que campeonatos de maior porte sejam realizados no 
município. Campeonatos nacionais levam em média 100 voadores, e estaduais 50. Além dos 
desportistas, comparecem equipes de apoio e público diverso. 

O município conta com um hotel, fazendas que recebem visitantes para a prática do 
agroturismo e 2 restaurantes. Muitos visitantes ficam em casa de amigos ou famílias. Essas casas 
de famílias encontram-se na cidade e no interior, onde há informações de pelo menos 5 
famílias de maior expressão que hospedam na maioria das vezes estrangeiros. 

Empresários locais, o dono do restaurante Degas e o francês Daniel, têm interesse em ampliar 
seus negócios: o primeiro dispõe de projeto de hotel e o segundo já está adquirindo área para 
implantação de pousada. 

De maneira geral, pode-se dizer que o maior volume de visitantes nacionais vem de Santa 
Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo.  

Município se diferencia pela hospitalidade e beleza natural, tendo sido descrito por Burle Marx, 
no registro de sua primeira impressão datada de 1973, “fiquei deslumbrado com a morfologia: 
uma série de montanhas de forma cônica, rodeada num vale no fundo do qual o rio deslizava 
como uma serpente”.  

É também local apreciado por pessoas de renome, como o arcebispo de Vitória, para a 
realização de escaladas. As pedras mais famosas são: a Pedra Camelo, símbolo do município, 
a 3 km da cidade e formada por uma cadeia de cinco pedras, com 720 m de altitude e a 6 km 
do centro. A Pedra da Agulha foi escalada em 1959 por excursionistas do Rio de Janeiro. 
Ambas são tombadas como Bem Paisagístico do Estado. Na cadeia montanhosa, destacam-se 
ainda as pedras da Colina e a do Leitão. 

Pancas é também conhecida por suas pedras preciosas, desde 1943, quando foi encontrada a 
“Marta Rocha”, uma das maiores águas marinhas do mundo (25,2 Kg, avaliada em US$ 2,5 
milhões). Registra-se ainda em 1987 o descobrimento da “Xuxa”, outra água marinha pesando 
19 kg. O município concentra lavras ricas em topázio, ametista, crisólita, crisoberilo e cristal de 
quartzo. 

O local virou moda entre os desportistas (citado em programas nacionais de grande público, 
tais como Ana Maria Braga e Adriana Galisteu, além de revistas e sites especializados). 

O território municipal tem meio ambiente preservado e formação rochosa expressiva, com 
cotas oscilando entre 100 a 700 metros, que lhe garante uma paisagem singular. A formação 
geológica cria um efeito estufa, e a união do calor e da umidade propiciam um micro-clima 
especial para as plantas exóticas. Remanescentes da Mata Atlântica são hoje os últimos 
habitats de diversas espécies de orquídeas na natureza, muitas das quais naturais da região. 
Uma dessas espécies mereceu destaque quando apresentada na ECO-92, a “Cattleya Warnery 
var.Pancas”. O município conta com o “Parque das Orquídeas”, localizado no Córrego do 
Palmito. 

Devido a sua importância ambiental, cerca de 1/5 do território municipal foi transformado (final 
do ano de 2002) no Parque Nacional dos Pontões Capixabas. 

A sede do município, a 190 m de altura é cortada pela rodovia ES 341, com grande 
movimentação de carga relacionada à exploração de granito. O Plano Diretor de 
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Desenvolvimento Municipal, em fase de elaboração, detectou problema de impacto do 
transporte de carga na área urbana, analisando alternativas para desvio da rodovia. 

Complementarmente às atividades esportivas, há um atrativo cultural de expressão, centrado 
nas tradições Pomeranas (região da Alemanha), uma vez que 60% de sua população ainda 
são descendentes de pomeranos que vivem em pequenas propriedades, com diversificação 
agrícola, conservando o dialeto e costumes daquela nação, riscada do mapa europeu. Entre 
as tradições se incluem danças típicas e culinária (pão pomerano de fubá moído, banana, 
inhame, mandioca e outras adaptações – o brout – é muito apreciado pelos residentes e 
visitantes). 

Rio Bananal 

Segundo informações obtidas junto a representantes municipais que a Lagoa Juparanã 
apresenta diminuição do volume de água.  

Contribui para o agravamento do problema de diminuição de vazão o fato de que, quando 
ocorre diminuição do reservatório da Lagoa, a alimentação se dá por refluxo do Rio Doce. Essa 
ocorrência de refluxo leva a problemas de abastecimento de água da cidade de Linhares. 
Segundo identificado na elaboração do Plano Diretor de Linhares, esse fato ocorre 
esporadicamente. Salienta-se, no entanto, que se não forem tomadas medidas preventivas, 
pode ocorrer graves problemas futuros. 

A população municipal é de cerca de 16.000 habitantes. 

Maioria do território já se encontra desmatado, com vegetação original substituída por culturas. 
Há plantações de eucalipto, apesar das ações da Prefeitura contra esse plantio. 

Ainda relacionados às características ambientais destacam-se a formação de pedras, com 
pontos de decolagem de parapente e pista de motocross. 

Tem como atrativo turístico complementar, a realização de festas, sendo a celebração da 6ª 
Feira-Santa, a maior festa do Estado, com estimativa de participação de 12 a 13 mil pessoas – 
60 a 70 ônibus. 

O município é centro de desenvolvimento rural, baseado em atividades artesanais, tais como 
bordado, doces e tortas. Há um reconhecimento internacional dos violões fabricados por 
Jayme Scandiau, residente em Rio Bananal. A tradição local é ligada à cultura italiana. 

Município dispõe de 1 hotel com 40 quartos (iniciado há mais de 30 anos e que vem sofrendo 
expansões continuas), estando um outro em fase final de conclusão (pronto em 30 dias). Há 
ainda um terceiro, com obras paralisadas há 2 anos.  
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 Fig. 1.1: Principais Atrativos Turísticos da Área de Planejamento 
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 Fig. 1.2: Principais Destinos e Atrativos Turísticos Complementares 
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 Fig. 1.3: Mercado e Motivação Turísticos e Meios de Locomoção 
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 Fig. 1.4: Capacidade de Absorção de Uhs e Integração entre Produtos Turísticos 
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 Fig. 1.5: Integração entre Produtos e Destinos Turísticos 
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ANEXO II – Dinâmica Socioeconômica 
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II.1 Estrutura Produtiva - Setor Primário (Agropecuária, Extração Vegetal e Pesca) 
por Município da área de Planejamento e da Área de Influência  

Linhares 

As culturas predominantes são: café, cacau, cana-de-açúcar, feijão, milho, heveicultura, 
banana, mamão e citros. Com menores importâncias econômicas são cultivados o milho, o 
feijão, a pimenta-do-reino e a graviola. 

A diversificação e as possibilidades de crescimento da utilização de tecnologias mais modernas 
de produção caracterizam o setor agropecuário municipal. As terras produtivas apresentam 
uma agrodiversidade de culturas que posicionam o município entre os principais produtores 
agrícolas do Estado. 

A cultura do café é de extrema importância e tradição no município, abrigando a maior área 
ocupada no Estado com café conillon, colocando Linhares na posição de maior produtor da 
variedade no Norte capixaba. 

A rentabilidade garantida pela manutenção dos preços, estáveis há alguns anos, incentiva os 
produtores a aumentar os investimentos na cultura cafeeira, ocasionando um incremento no 
plantio de novas áreas, renovação de lavouras e uso de novas tecnologias geradas pela 
pesquisa em lavouras já implantadas, o que deverá aumentar a produção, a produtividade e a 
qualidade do produto. 

A lavoura cacaueira capixaba está quase totalmente concentrada em Linhares, que responde 
por 92% de toda a produção total do Espírito Santo7. Prejuízos têm sido causados pelos longos 
períodos de estiagem vivenciados em Linhares e nos demais municípios situados ao Norte do 
Rio Doce. 

A fruticultura tem crescido tanto em área (ha) quanto em produção, com lavouras de mamão, 
citros, maracujá, coco, graviola e outras que estão sendo introduzidas. Já existe a utilização de 
boa tecnologia. O destaque é para a produção de mamão das variedades papaia e havaí. 
Linhares é responsável por mais da metade das exportações brasileiras dessas espécies. 

A Associação de Produtores do Centro-Norte (Apruenes) está sediada no município, além da 
maior empresa do ramo, a Caliman Agrícola, que produz anualmente 6 mil toneladas de frutas. 
A produção é exportada para países da Comunidade Européia e Estados Unidos. A abertura 
do mercado americano para o mamão brasileiro proporcionou um extraordinário incremento 
das vendas, pois esse país é o maior consumidor mundial da fruta..8 

A pecuária bovina é uma das maiores do Estado. Sua exploração é realizada ainda de forma 
extensiva, mas algumas propriedades já utilizam novas tecnologias como a inseminação 
artificial, melhoramentos e manejo de pastagens, melhoramentos genéticos e outras 
alternativas. A pecuária de leite também tem expressão econômica na região. 

A avicultura é relevante para a economia local, com 11 aviários e média de abate mensal de 
162 mil aves. Um grande abatedouro (Avenorte) está instalado no município.  Comercializa a 
marca “Ki-frango”. Produz frango resfriado sendo seus principais mercados as regiões Leste e 
Norte capixabas.9 

A distribuição fundiária predominante é composta por pequenos estabelecimentos, embora 
exista um grande número de médios e grandes imóveis rurais, segundo dados do IBGE.  

                                                      

7 "Microregiões e Municípios do Espírito Santo". Municípios/IPES. 
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A forma de gestão mais utilizada é a familiar, mas já é bastante significativo o número de 
empresas agrícolas, o que provavelmente explica o fato de a agricultura local apresentar boa 
potencialidade para o incremento de tecnificação e conhecimento de mercado. 

A Cooperativa Agropecuária Mista de Linhares (Camil) beneficia cerca de 1 milhão de 
litros/mês no período da safra. Empacota leite tipo “C”, produz manteiga e queijos mussarelae 
requeijão. Importa alguns milhares de litros de leite de Minas Gerais para a fabricação dos 
derivados..10 

Situam-se no município indústrias de aguardente de cana: Bredinha, Pituba, 3 Coroas, Bico 
Doce, Beijo Doce, Carvalho, Cerejeira e Feiticeira; indústrias de polpas de frutas: Frutilim e 
Kipolpa; e indústrias de farinha de mandioca. 

Colatina 

O setor agropecuário é de grande importância para a economia local, especialmente pelo 
papel desempenhado pela atividade da cafeicultura. 

O município de Colatina foi colonizado no fim do século XIX por imigrantes italianos, cuja 
prática inicial foi o extrativismo, seguido pela implantação da cultura do café e de pastagens. 

A cafeicultura, impulsionada pelas boas perspectivas de mercado e seguindo uma tendência 
nacional, foi a grande propulsora de um primeiro momento de acumulação de capital e 
desenvolvimento econômico. Ainda hoje, a cafeicultura ocupa um importante lugar na 
economia municipal e no processo de fixação da população no meio rural. 

Ainda que importante, a cafeicultura apresentou, desde o seu início, fatores negativos que até 
hoje comprometem o desenvolvimento das atividades agrícolas no município. A implantação 
da lavoura de café, juntamente com a exploração extensiva da pecuária em relevo 
acidentado sem a adoção de práticas conservacionistas permitiu a erosão laminar do solo, 
depreciando significativamente sua fertilidade e permitindo o assoreamento de afluentes do 
Rio Doce.11 

O café cultivado no município é, como em Linhares, do tipo conillon. Embora alguns produtores 
tenham experimentado a adoção de sistema de irrigação por aspersão ou por gotejamento, 
obtendo um ganho de produtividade. 

A pecuária, segunda atividade em importância do setor, encontra-se num mesmo contexto 
produtivo de baixo nível tecnológico, manejo inadequado de rebanho e pastagens, ambos de 
má qualidade, o que resulta em baixa produtividade. 

A estrutura fundiária municipal revela um predomínio absoluto da pequena propriedade 
familiar e um relativo equilíbrio no que diz respeito à área ocupada por pequenas e grandes 
propriedades, indicando desconcentração da posse das terras (cf. IBGE, 1995/96). 

O município de Colatina possui uma grande área de reflorestamento (cerca de 854 hectares) 
motivada pela adesão de produtores ao Programa de Fomento Florestal da Aracruz Celulose. 
O Programa oferece incentivos, insumos e treinamento técnico para o fomento florestal.12 

São Mateus 

A agropecuária constitui o setor mais dinâmico da economia local e se destaca no cenário 
estadual pela diversidade de culturas com produções expressivas e pela presença marcante 
de grandes estabelecimentos e da agricultura empresarial. 
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Culturas predominantes: café; pimenta do reino; mamão; coco anão; macadâmia; seringueira; 
cana-de-açúcar e palmito e outras culturas alimentares (feijão, milho, arroz e mandioca). 

O café é o principal produto agrícola do município sendo cultivado em praticamente todas as 
pequenas e médias propriedades e em algumas grandes. Existem lavouras irrigadas com alta 
tecnologia (mudas clonais), com produção acima de 50 sacas piladas/ha.13 O beneficiamento 
é feito de diversas formas: a) por meio de associações de produtores que possuem máquinas e 
equipamentos ambulantes; b) produtores com máquinas para utilização própria e aluguel a 
terceiros, cobrando em produto; c) produtores que vendem café maduro para intermediários 
que o beneficiam. 

A comercialização é feita principalmente com intermediários localizados em Colatina, Linhares 
e Vitória. Apenas uma pequena parte é comercializada via cooperativa (Cooabriel, de São 
Gabriel da Palha). 

A pimenta-do-reino é uma cultura altamente concentrada no Norte do Estado e muito 
importante para o município, que detém em torno de 87% da produção estadual. Apesar do 
alto custo de implantação e dos problemas fitossanitários, a cultura sobressai pela grande 
produtividade. Observa-se sua prática, sobretudo na rodovia que liga São Mateus a Nova 
Venécia, abrangendo em torno de 600 pequenas propriedades. Devido à sua alta 
rentabilidade por área, constitui-se numa das melhores alternativas para pequenas 
propriedades. O município é o maior produtor do estado que, por sua vez, é o segundo maior 
produtor do país.14 

A cultura do mamão é de extrema importância. É cultivado por grandes produtores e 
empresários, iniciando-se seu cultivo também em pequenas propriedades e assentamentos. O 
ataque de pragas e doenças (ácaros, mosaico, mela) tem dificultado a expansão da cultura. 
O município é o terceiro maior produtor estadual. O estado é o segundo produtor do Brasil. 

A produção de coco-anão encontra-se em franca expansão, devido às excelentes 
características climáticas e topográficas do município. Plantado por todos os segmentos de 
produtores rurais, São Mateus possui a maior área cultivada do Estado e uma das maiores da 
região Sudeste, sendo o maior produtor estadual. 

No Brasil, o cultivo da macadâmina, atividade estritamente empresarial, encontra-se altamente 
concentrado em São Mateus. A principal empresa plantadora (Vaversa) associou-se a um 
grupo japonês (Nutfields) com o objetivo de industrializar toda a produção do estado. 

A heveicultura tem-se constituído numa atraente opção de reflorestamento na região por 
proporcionar uma excelente cobertura no solo e consorciar-se a diversas culturas (café, 
pimenta-do-reino, açaí, etc.). O município é o quarto maior produtor estadual, sendo o estado 
o quarto maior do País. 

A cana-de-açúcar é um produto destinado à produção de açúcar e álcool e cultivada 
somente por empresas (Disa e Alcon) cuja sede localiza-se em Conceição da Barra. 

O cultivo do palmito ainda é uma alternativa de grande importância para os pequenos 
produtores rurais. Contudo, empresas como a Coimex Agrícola S/A já explora industrialmente o 
produto com excelentes resultados, utilizando, inclusive, sementes importadas da melhor 
qualidade. O município abriga o viveiro Arueira, um dos maiores viveiros do Brasil na produção 
de mudas dessas palmáceas. A produção municipal é a maior do Espírito Santo. 

As culturas alimentares (milho, feijão, arroz e mandioca) estão relacionadas à pequena 
propriedade familiar, presentes em grande número no município. A produção é basicamente 
destinada à subsistência da unidade produtora ou ao abastecimento do mercado local. 
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Cabe ainda observar a expressiva presença do eucalipto, ocupando em torno de 20% da área 
cultivável do município, sendo atualmente uma opção de diversificação para pequenos e 
médios produtores. 

A pecuária municipal detém o 6o maior rebanho bovino do estado, predominando a 
bovinocultura de corte, em criações extensivas. A pecuária leiteira é também bastante 
expressiva, principalmente nas médias propriedades. Os índices de produtividade são baixos, 
mas existem produtores com ganhos expressivos utilizando as mais modernas técnicas de 
manejo de rebanho e pastagens, tais como: adubação de pastagens, inseminação artificial e 
transferência de embriões. 

Estrutura fundiária - As propriedades com áreas acima de 100 ha (11%) ocupam 78,9% da área 
total dos estabelecimentos, enquanto que as propriedades com áreas de até 100 ha (88%) 
ocupam 21% da referida área total. Apesar do predomínio da pequena propriedade familiar,os 
dados do IBGE (1995/96) demonstram a forte concentração fundiária existente no município.15 

O processo de concentração ocorreu principalmente devido à ação da Aracruz Florestal e das 
usinas produtoras de açúcar e álcool que foram adquirindo muitas das pequenas 
propriedades.  

Tabela II.1: Espírito Santo: Uso do solo,1999 

ATIVIDADES ÁREA (ha) % 

Reflorestamento 40.444,0 15,74 

Matas e restingas 30.000,0 11,67 

Inaproveitáveis 38.000,0 14,79 

Pastagens 87.230,0 33,95 

Culturas 26.463,0 10,30 

Não explorada 34.245,0 13,32 

Área Total 256.919,0 100,0 

Fonte: Escritório local da INCAPER, 1999. 

Como se observa, dentre as áreas exploradas, a área de reflorestamento é inferior apenas à 
área de pastagens, outra atividade importante no município. 

Conceição da Barra 

Principais produtos agrícolas do município: cana-de-açúcar; mandioca; mamão; coco; 
pupunha; milho e laranja. 

A maior potencialidade agrícola municipal é constituída pela fruticultura tropical. 

A pecuária existente em Conceição da Barra é formada por gado leiteiro e para corte. 

Estrutura fundiária - Segundo informações da INCAPER16 local verifica-se a predominância de 
estabelecimentos com áreas de até 50 ha, seguidos por aqueles de 50 a 100 ha e, por fim, 
pelos estabelecimentos com áreas superiores a 100 ha. Nestes últimos são cultivadas a 
mandioca e o coco; em áreas plantadas abaixo de 300 ha desenvolve-se, entre outras, a 
cultura da pupunha, do milho e da laranja.  
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16 Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural. 
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As formas predominantes de gestão são a agricultura familiar juntamente com a empresa 
agrícola. 

Pesca - considerada a segunda atividade produtiva mais importante do município que, devido 
à sua localização geográfica entre os estuários dos rios Cricaré e Itaúnas (onde se encontram 
os bancos de lama próprios para o desenvolvimento de camarões e outras espécies de 
pescados), apresenta-se como um dos principais pontos pesqueiros do estado.  Entretanto, 
atualmente a pesca está perdendo destaque na economia local devido ao assoreamento do 
Rio Cricaré / São Mateus, que não permite a entrada de grandes barcos, normalmente usados 
para descarregar os produtos. 

Pancas 

Neste município o setor agropecuário possui a maior representatividade tendo a cafeicultura a 
maior expressão econômica com o cultivo do café conillon e, em menor escala, do café 
arábica. 

O município também produz o milho, o arroz e o feijão. Dificuldades no incremento da 
produção estão relacionadas, entre outras, às condições climáticas desfavoráveis de seca. 
Normalmente o milho e o feijão são plantados em consórcio com o café e dependem da 
chuva para iniciar o plantio que vem diminuindo ano a ano, tornando-se um cultivo de 
subsistência. O plantio de arroz, por ter elevado custo de produção em razão, entre outras, das 
constantes secas na região, também se destina à subsistência.  

A fruticultura está introduzindo o plantio do coco e, em especial, o da goiaba.  

No setor extrativista destaca-se o granito. 

Rio Bananal  

Município eminentemente agrícola, as principais atividades agropecuárias de Rio Bananal são: 
café, arroz, banana, cacau, cana-de-açúcar, coco-da-baía, feijão, mandioca, milho e 
pimenta-do-reino. 

O café constitui o principal produto tanto se considerado o valor da produção (onde a 
participação é praticamente absoluta), como em termos de área plantada (em ha). A 
hegemonia desse produto também é observada no que se refere ao volume de produção. Em 
relação a este indicador (produção física em toneladas), o café é seguido pela cana-de-
açúcar e milho. 

Segundo o Escritório local da INCAPER existem atualmente cerca de 2.800 produtores de café, 
sendo 1.300 (46,5%) proprietários e o restante são meeiros que, muitas vezes, são os próprios 
filhos que continuam morando e trabalhando na propriedade. A cultura do café em parte é 
irrigada e plantada em consórcio com o feijão e maracujá. 

No tocante à fruticultura destacam-se frutas tropicais como a goiaba, manga, graviola, 
acerola, maracujá e coco verde.  

Há mais de uma década que o município desenvolve atividades de reflorestamento por meio 
da parceria Aracruz Celulose/INCAPER. Para tal cultiva-se o eucalipto em terras não-produtivas, 
nas pastagens de encostas, etc., a fim de ser comercializado, para o abastecimento das 
propriedades que possuem secadores de café e também em construções. Esta prática é uma 
importante colaboradora na preservação da floresta nativa.  

A pecuária do município é mista. A de leite destina a maior parte da produção para consumo 
in natura no próprio município e para as agroindústrias; a parte restante é comercializada via 
Camil, em Linhares. No tocante à pecuária de corte, esta se caracteriza pela prática extensiva 
com rebanhos da raça nelore. É a segunda principal atividade econômica. 
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Demais Municípios do Pólo 

Alto Rio Novo 

A cultura do café arábica é a base econômica do município. A monocultura cafeeira local 
tende ao aumento de produtividade e qualidade.   

Segundo a INCAPER local, as culturas de cereais (arroz, milho e feijão) são de menor 
importância econômica, pois são consideradas de subsistência; o excedente é comercializado 
na própria região. 

O município tem experimentado muitas perdas na produção agrícola em decorrência de 
longos períodos de estiagem e à falta de investimentos e de técnicas adequadas. 

A fruticultura, pouco diversificada, produz principalmente a banana; apresenta tendências de 
crescimento, o que deve acarretar uma maior representatividade econômica. 

O município também desenvolve a silvicultura (eucalipto) em áreas secas e degradadas. 

A estrutura fundiária do município, segundo o IBGE (1995/96), está concentrada nos 
estabelecimentos de 0 a 50 ha e a forma de gestão predominante nas propriedades é a 
agricultura familiar.  

A pecuária municipal é a leiteira, cuja produção é consumida pelas cooperativas de 
Resplendor e Mantena; o restante é industrializado pelos próprios produtores. No tocante à 
pecuária de corte, esta abastece o mercado interno, além de fornecer matéria-prima para 
dois frigoríficos localizados no estado. 

Baixo Guandu 

Como nos demais municípios, a cultura do café é a base econômica de Baixo Guandu. Essa 
lavoura vem se destacando com a expansão de novos plantios, onde são empregadas novas 
tecnologias. 

Culturas anteriormente com maior representatividade econômica o arroz, milho e feijão são 
atualmente consideradas de subsistência. Perderam áreas para o café e para a fruticultura. 

Quanto à fruticultura, seus principais cultivos são: manga, goiaba, limão branco, coco, banana, 
pinha e mamão. Essas culturas estão ganhando espaço e competindo com as demais 
explorações agrícolas. 

A estrutura fundiária do município caracteriza-se pelo predomínio de estabelecimentos de 0 a 
50 ha. (cf. IBGE 1995/96). A forma de gestão predominante nas propriedades é a familiar. 

A pecuária é mista e possui expressivo peso econômico. Atualmente passa por uma situação 
de retração, devido ao estado das pastagens prejudicadas por estiagens prolongadas e 
descapitalização dos pecuaristas. 

Segundo a INCAPER local, o município não possui agroindústrias. Assim como já visto em outros 
municípios da região são produzidos de forma artesanal os queijos, manteiga, aguardente, 
doces, etc., cujo destino é a comércio local.  

Encontra-se em fase de implantação a Cooperativa de Fruticultura, localizada no distrito de 
Ibituba. Objetiva a comercialização e despolpamento de frutas com vistas à exportação. Essa 
Cooperativa integra municípios vizinhos do Espírito Santo e de Minas Gerais, objetivando 
instaurar uma economia de escala, seguindo regras e padrões internacionais de controle de 
qualidade. 
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Jaguaré 

A exemplo dos demais municípios focalizados, em Jaguaré o café é a cultura que mais se 
destaca.  

A fruticultura tropical constitui outra atividade importante com destaque para o mamão, 
maracujá e coco.  

A pecuária de corte e de leite está sendo cada vez mais incrementada no município. 

Segundo o IBGE (1995/96), a configuração fundiária do município era constituída 
principalmente por médias propriedades (100 ha e mais). No entanto, segundo a INCAPER 
local, esta estrutura sofreu modificações, uma vez que os micros (0-50 ha) e pequenos (50-100 
ha) estabelecimentos estão ocupando a maior parte da área total de produção, seguidos dos 
estabelecimentos de portes médio e grande (100 ha e mais).17 

Marilândia 

Principal cultura do município: o café. 

São consideradas culturas de subsistência: milho, feijão e arroz. No caso dos dois primeiros, a 
maior parte é cultivada em consórcio com o café. 

O plantio do coco é crescente embora outras culturas tenham sido tentadas sem muito êxito. 

Em função de fatores climáticos, como estiagens prolongadas, as lavouras, mesmo com partes 
irrigadas, não conseguem produzir em toda sua potencialidade. 

De acordo com o Pronaf, a pecuária consiste uma atividade econômica inexpressiva, de 
subsistência.18 

A estrutura fundiária caracteriza-se pela presença maciça de estabelecimentos de 0 – 50 ha. 
(IBGE, 1995/96). A forma de gestão predominante nas propriedades é a familiar, com a 
participação, na maioria delas, de parceiros ou meeiros. 

Ainda de acordo com o relatório do Pronaf, o município exibe fabricações caseiras de queijos, 
doces, biscoitos, vinhos, licores, conservas para consumo local. Existem também vários 
alambiques que trabalham sem alvará, licença ou qualquer autorização de funcionamento. 

Sooretama  

As principais atividades agropecuárias do município são: café conillon, cana-de-açúcar, 
fruticultura tropical (citros, coco-da-baía, mamão e maracujá), heveicultura, pecuária de corte 
e pecuária de leite. Além dessas, existem também outras de menor importância, como milho, 
feijão, pimenta-do-reino e graviola. 

Considerando a área plantada (ha), e o valor bruto da produção o destaque é o café, seguido 
pela heveicultura. 

O cultivo do café vem passando por um processo de renovação de lavouras, com inovações 
tecnológicas como a introdução de mudas melhoradas, irrigação, adubação, poda e 
desbrota, visando sempre uma melhor produtividade e qualidade dos grãos. 

Da mesma forma, na fruticultura tropical (mamão, citros, maracujá, coco e graviola) está 
sendo introduzida tecnologia de qualidade. 

                                                      

17 "Microregiões e Municípios do Espírito Santo". Municípios/IPES. 
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A pecuária (mista) é explorada de forma mais intensiva com a utilização de tecnologias a 
exemplo da inseminação artificial, melhoramentos e manejo de pastagens, melhoramentos 
genéticos e outros. No que se refere à silvicultura, a atividade é desempenhada  maciçamente 
pela Floresta Rio Doce (cerca de 80%) e por produtores particulares (20%). A madeira é utilizada 
na indústria de paletes, estrados, caixas de frutas, móveis e carvão vegetal. 

Atuando na exploração avícola, encontra-se a Avenorte (de Linhares).  

No que se refere à distribuição fundiária do município, predominam os mini (0–10 ha) e 
pequenos estabelecimentos (10–50 ha). A forma predominante de gestão das propriedades é 
a agricultura familiar. 

Tabela II.2: Lavoura Permanente por Tipo de Produto e Valor, 1999. (em mil R$) 

MUNICÍPIO/ESTADO CAFÉ CÔCO DA BAÍA CACAU MAMÃO BANANA LARANJA MANGA 

Colatina 10.938 1.907 218  182 63 289 

Conceição da Barra 457 630  4.123 9 249  

Linhares 16.094 4.750 10.335 12.420 552 448 18 

São Mateus 13.333 204 282 3.712 3 13  

Pancas 5.648 1.470 21  137 13  

Rio Bananal 27.138 8 87  44 5 19 

Área de Planejamento 73.608 8.969 10.943 20.255 927 791 326 

Alto Rio Novo 2.003 8   18 7  

Baixo Guandu 5.883 46  64 33 9 86 

Jaguaré 27.556 477  1.595 32 7  

Marilândia 8.700 359   27   

Sooretama 19.034 95  2.948  8  

TOTAL DO PÓLO 136.784 9.954  24.862 1.037 822 412 

Fonte: Base de Informações Municipais. IBGE 4º edição. 2003 

Tabela II.3: Lavoura Temporária por Tipo de Produto e Valor, 1999. (em mil R$) 

MUNICÍPIO/ESTADO CANA DE AÇÚCAR FEIJÃO MILHO MANDIOCA ARROZ 

Colatina 100 358 1.250 200 465 

Conceição da Barra 5.210   373  

Linhares 7.363 1.320 595 94 5 

São Mateus 2.369 541 124 437  

Pancas 3 249 240 61 504 

Rio Bananal 54 60 119 49 14 

Área de Planejamento 15.099 2.528 2.328 1.214 988 

Alto Rio Novo 3 71 16 8 33 

Baixo Guandu 5 153 308 43 55 

Jaguaré 4 827 1.848 91  

Marilândia 10 68 96 23 112 

Sooretama 2.633 355 136 70 6 

Total do Pólo 17.754 4.002 4.732 1.449 1.194 

Fonte: Base de Informações Municipais. IBGE 4º edição. 2003. 
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Tabela II.4: Atividade Extrativa por Quantidade e Valor, Segundo Municípios/ES. 1999. 

MADEIRA - Papel e 
Celulose 

EM TORA -Outras 
Finalidades 

LENHA 
MUNICÍPIO 

Quant. (m3) 
R$ (em 
mil) 

Quant. 
(m3) 

R$ (em mil) Quant. (m3) 
R$ (em 
mil) 

Colatina 2.770 36 290 13 3.200 35 

Conceição da Barra 296.090 3.849 26.680 373 8.945 54 

Linhares 136.234 1.771 29.952 389 40.168 241 

São Mateus 2.171.023 28.223 16.980 221 80.785 485 

Pancas 13.850 180 4.150 187 4.350 48 

Rio Bananal 31.720 412 27.164 353 2.854 17 

Área de 
Planejamento 

2.651.687 34.471 105.216 1.536 140.302 880 

Alto Rio Novo 31.830 414 520 23 5.510 61 

Baixo Guandu 15.920 207 125 6 6.860 75 

Jaguaré 198.870 2.585 10.250 133 20.913 125 

Marilândia 470 6 490 22 3.600 40 

Sooretama 128.82 3.349 28.288 679 974 9.017 

Total do Pólo 3.027.598 41.032 144.889 2.399 178.159 10.198 

 Fonte: BIM/IBGE 4ª Edição 

II.2 Estrutura Produtiva - Setor Secundário (Extração e Transformação de Minerais 
e Indústria de Transformação) por Municípios das Áreas de Planejamento e 
Influência  

Linhares 

Embora tímido, se comparado ao conjunto do estado, o setor industrial do município tem 
mostrado dinamismo, especialmente no tocante às atividades do setor moveleiro (produção 
de estofados e móveis), à produção de álcool hidratado e, mais recentemente, à 
agroindústria. 

Atividade industrial local mais importante, a movelaria teve uma incrementação de suas 
atividades a partir de 1992 quando a empresa Bahiasul Celulose, com sede no município de 
Mucurici, Bahia passou a fornecer eucalipto em toras para fabricação de móveis. Isto permitiu 
que várias empresas, que já haviam suspendido suas atividades por falta de matéria-prima, 
retornassem ao cenário produtivo. 

Atualmente, as firmas do chamado “Pólo Moveleiro de Linhares” estão passando por um 
momento de transformação, modernizando as atividades administrativas e operacionais, 
optando por uma política de diversificação da linha de produção. 

Com a colaboração do Sebrae/ES, alguns estabelecimentos estão desenvolvendo ações com 
o propósito de capacitar-se para exportação de seus produtos. A primeira etapa do projeto já 
está concluída e consiste num diagnóstico elaborado pela empresa “Swedish Education, 
Training, Consulting (Sweduc) do Brasil Ltda”. O estudo revelou que o pólo moveleiro de Linhares 
concentra 76% desse segmento no Espírito Santo, ocupando o sétimo lugar em nível nacional.19 
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A consultoria destacou como principal entrave para a conquista de novos mercados a 
ausência de financiamentos de longo prazo para investimentos em atualização tecnológica e 
relocação do pátio industrial, levando os empresários a investir recursos próprios, sacrificando, 
desta maneira, o capital de giro das empresas. 

A estratégia para entrada em novos mercados precisa também vencer a desqualificação da 
mão-de-obra (principalmente em atividades como afiação); falta de manutenção preventiva 
das máquinas; controle de qualidade; design dos produtos com pouca originalidade; pouco 
investimento em marketing e mercados. Material promocional, como catálogos e filmes 
institucionais devem ser preparados. A participação em feiras no exterior será o mecanismo 

utilizado para o estabelecimento de contatos. Tal contexto dá a Linhares forte vocação para o 
desenvolvimento de turismos de negócios e de eventos. 

A produção de móveis, no Espírito Santo, responde por, aproximadamente, 2,5% da produção 
nacional, equivalendo a US$ 150 milhões, contribuindo com 1,5% da formação do PIB estadual 
(Aderes, 1999). 

Segundo a Prefeitura Municipal de Linhares, o setor contribui com 15% da formação do PIB do 
município e representou 45% da receita industrial de 1998. 

Outra atividade industrial de peso no município é representada pelo setor de vestuário, 
calçados e artefatos de tecidos. 

No setor químico encontra-se o complexo petrolífero de Lagoa Parda/Petrobrás, situado a 55 
km da sede, no distrito de Regência. Concentram escritórios, estação coletora e infra-estrutura 
para a produção, refino e embarque, além de uma unidade de processamento de gás natural 
(UPGN). 

O GLP (gás de cozinha) é escoado em carretas para os engarrafadores. O complexo é 
responsável por um grande número de postos de trabalho. 

Do petróleo produzido no Espírito Santo, 60% é processado ali, onde se encontra também o 
maior poço petrolífero do Estado. A reserva estimada de gás natural é de 1,25 bilhões de 
metros cúbicos. A Petrobrás deverá ampliar a capacidade de escoamento de gás natural para 
a Grande Vitória. 

Linhares concentra investimentos agroindustriais de porte, que articulam e dinamizam seu 
processo produtivo. 

Para citar os principais: duas torrefadoras de café, a Café Brasil e a Café Radiante, que 
compram, secam, pilam e fazem a torrefação e empacotamento do produto. Vinte por cento 
da produção estadual de café beneficiado é realizada em Linhares. 

Desde 1974 está instalada no município, no quilômetro 141 da BR-101 Norte, a usina da Linhares 
Agroindustrial S/A (Lasa), empresa produtora de álcool. A Lasa tem atraído mão-de-obra de 
outros estados, especialmente nos meses de colheita (cortadores de cana). A produção da 
usina é transportada por caminhões-tanques até os depósitos da Petrobrás, em Vila Velha. 

Colatina 

Constitui um dos três pólos existentes no estado na indústria do vestuário, onde as atividades de 
confecções são formadas, majoritariamente, por microempresas. Também sedia indústrias do 
mobiliário bem como o beneficiamento de carne bovina. 

Na indústria do vestuário, o volume total produzido anualmente é de cerca de 1,5 milhões de 
peças que são vendidas para todo o país e também para o exterior. Os gêneros mobiliário, 
minerais não-metálicos e alimentos, apresentam-se, igualmente, significativos. Na indústria de 
alimentação o destaque é o Frigorífico Rio Doce S/A, que para o ano de 1998 apresentou uma 
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produção de 31.814 toneladas de carne bovina, embutidos, congelados, enlatados, 
industrializados, charque e outros.20 

O município de Colatina tem o status de pólo econômico microrregional, já que, além das 
atividades primárias tradicionais em todo o estado, apresenta um setor industrial e comercial 
bastante fortes (v. Tabela 08). 

São Mateus 

A atividade industrial no município de São Mateus está diretamente ligada, por um lado, à 
agricultura empresarial e à agroindústria e, por outro, à presença da Petrobrás na 
exploraçãode petróleo e gás natural. Deve-se à Petrobrás o grande crescimento 
experimentado por São Mateus nos últimos anos. 

As principais agroindústrias localizadas no município são: Ecopalm (palmito em conserva); Samil 
(leite e derivados); Irmãos Fontana (leite e derivados); Inquinor (amidos especiais); Nutfields 
(macadâmia); Café Duarte (torrefação). 

Conceição da Barra/Pancas/Rio Bananal 

Segundo informações da Findes/Ideies (1997/98), existem, no município, 3 empresas do gênero 
químico, responsáveis por 93,5% do pessoal ocupado neste setor (indústria). O segundo maior 
percentual de pessoas ocupadas refere-se ao gênero alimentos. É importante ainda ressaltar a 
produção de açúcar e álcool. 

Principais agroindústrias: - Disa e Alcon (produção de álcool e açúcar); Destilarias “Tombo da 
Onça” e “Pescador” (ambas produzem aguardente). Todas essas agroindústrias utilizam 
matéria-prima local e comercializam os produtos no próprio município e em seus circunvizinhos. 

Segundo o cadastro industrial da Findes/Ideies, em Rio Bananal o gênero mais importante é a 
madeira, com 52% dos postos de trabalho total. Em número de estabelecimentos, os gêneros 
mais significativos são alimentos e madeira.  

Observação — Foi realizada uma pesquisa de granito numa propriedade particular, sendo 
descoberto o granito de cor branca. Entretanto, não se pode afirmar a existência de grandes 
jazidas, pois o estudo é recente e alguns blocos encontrados foram exportados para Itália e 
outros países. Quando há beneficiamento, é realizado em Cachoeiro de Itapemirim. Um dos 
entraves para a continuidade da exploração do granito é o custo muito alto, e, quando se faz 
o beneficiamento em Cachoeiro de Itapemirim, é realizado em parceria com a Marbrasa. 

Ainda de acordo com a INCAPER, em Rio Bananal situam-se algumas agroindústrias, como as 
de polpa de frutas, aguardente, farinha e queijos artesanais. A de polpa de frutas absorve a 
produção local; os alambiques utilizam, além da produção local, também a de Linhares. 
Contudo, é importante ressaltar que o número de agroindústrias instaladas no município ainda 
é considerado pequeno. 

Segundo dados da Findes/Ideies (1997/98) e IBGE, o município de Pancas conta com 18 
empresas (indústrias extrativas e de transformação), que são responsáveis por 81 pessoas 
ocupadas. O gênero mobiliário ocupa o 1o lugar, e alimentar vem em 2o lugar e em 3o estão os 
minerais não-metálicos. (v. Tabela 08). 

                                                      

20 "Espírito Santo: Referências Estratégicas”. Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, 2003. 
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Demais Municípios do Pólo 

Jaguaré 

Encontram-se instaladas no município de Jaguaré unidades industriais de vários gêneros. De 
acordo com a Findes/Idéies (1997/98), o que mais se destaca é o setor madeireiro, responsável 
por quase a metade do postos de trabalho gerados no setor. 

No âmbito microrregional, o município é um dos menos industrializados da MCR. 

Marilândia/Baixo Guandu/Alto Rio Novo 

Industrialização de madeira, artefatos e similares — Mesmo com grande tradição histórica neste 
tipo de atividade extrativa para transformação, hoje não existem empresas de porte 
significativo, mas apenas algumas plantas mais ou menos sólidas, utilizando-se de baixa 
densidade tecnológica combinada com intensidade de mão-de-obra semi-especializada; 
para as empresas de ponta do segmento, a fonte de matéria-prima localiza-se em outros 
estados, particularmente no Sul da Bahia, utilizando-se de um processo racional de manejo 
florestal (extração de madeira). 

Destacam-se também as reservas de granito de Baixo Guandu (118 milhões de m³), sua 
potencialidade em Pancas, assim como a existência da cerâmica vermelha — através das 
atividades das olarias e artesãos — especialmente em Baixo Guandu. Este segmento está 

representado em Colatina por sua principal empresa que é a Cimco – Comércio e Indústria de 
Material de Constução. Ltda. 

Segundo a INCAPER local, o município de Alto Rio Novo possui pequenas agroindústrias, 
funcionando em regime de economia informal e utilizando matéria-prima local. Queijos 
artesanais, iogurte e leite pasteurizado são comercializados no próprio município. 

A MCR Pólo Colatina ainda é tímida na representação de centros industriais: concentrados em 
Colatina e embrionários em Baixo Guandu, são inexistentes em Pancas, Marilândia e Alto Rio 
Novo. O mesmo pode-se afirmar em relação às agências de desenvolvimento local. 

As unidades industriais instaladas em Marilândia distribuem-se entre os ramos minerais não-
metálicos; vestuário, calçados e artefatos de tecidos; outros. 

Sooretama 

Município essencialmente agrícola, os principais gêneros industriais – extrativos para 
transformação - são borracha e madeira. Quanto ao número de plantas, indicam-se madeira, 
mobiliário e alimentos, compreendendo 73% do total.21  

Prevista a instalação da Indústria Norte Produtos Siderúrgicos, que deverá produzir, na primeira 
etapa, laminados utilizando chapas brutas da CST, além de vergalhões, cantoneiras e chapas 
retas.  Na segunda, produzirá grampos, arames lisos/farpados e pregos. 

Agroindústria — A usina de beneficiamento da borracha está localizada na Fazenda Agrobor 
com 688 ha, dos quais 484 ha plantados com seringueiras em produção (1999).  Absorve 
também a produção de terceiros, oriunda de outros municípios. A empresa beneficia o látex, 
denominado GEB (granulado escuro brasileiro), vendido para indústrias pneumáticas (Good 
Year, Pirelli e outras), localizadas na Bahia e Rio Grande do Sul. O GCB (granulado claro 
brasileiro) é esporádico e é vendido para a Alpargatas da Paraíba. 

 

                                                      

21 IDEM 
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Tabela II.5: Atividades Econômicas por Ramo de Atividades, Nº de Unidades Locais e Pessoal Ocupado, por Municípios/ ES. 2001 

ATIVIDADES 

Agricultura, Pecuária, Silvicultura e Explor. 
Florestal 

Indústrias Extrativas Indústria de Transformação MUNICÍPIOS 

Nº de unid. locais Pessoal Ocup Nº de unid. locais Pessoal Ocup 
Nº de unid. 

locais 
Pessoal Ocup 

Colatina 16 105 42 182 505 8.538 

Conceição da Barra 12 113 1 Não Disponível 32 202 

Linhares 72 1.600 10 168 409 4.769 

São Mateus 57 2.087 10 481 205 1.247 

Pancas 1 Não Disponível 8 30 13 51 

Rio Bananal 0 0 5 15 26 183 

Área de Planejamento 158 3905 76 876 1.190 14.990 

Alto Rio Novo 1 Não Disponível 0 0 2 Não Disponível 

Baixo Guandu 3 272 38 152 58 308 

Jaguaré 13 74 0 0 21 189 

Marilândia 0 0 1 Não Disponível 32 320 

Sooretama 32 234 0 0 31 195 

Total do Pólo 206 4.485 115 1.028 1.334 16.002 

Total Estado 528 9.048 954 9.007 8.093 88.183 

Fonte: Base de Informações Municipais. IBGE 4º edição. 2003. 
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Tabela II.5: Atividades Econômicas por Atividades, Nº Unidades Locais e Pessoal Ocupado, Segundo Municípios. 2001 Cont.1 

ATIVIDADES 

Produção/Distrib. Eletricid., Gás e Água Construção Comércio; Repar de Veíc, Autom. Obj Pessoais e Domést. 
MUNICÍPIOS 
 

Nº unid. locais Pessoal Ocup. Nº unid. locais Pessoal Ocup. Nº de unid. locais Pessoal Ocup. 

Colatina 2 Não Disponível 70 341 1637 7.110 

Conceição da Barra 2 Não Disponível 12 47 199 485 

Linhares 6 335 48 259 1303 5.614 

São Mateus 3 154 41 173 1036 3.973 

Pancas 0 0 6 12 124 382 

Rio Bananal 2 Não Disponível 3 5 148 294 

Área de Planejamento 15 489 180 837 4.447 17.858 

Alto Rio Novo 0 0 0 0 56 117 

Baixo Guandu 3 85 12 74 303 776 

Jaguaré 4 24 4 7 117 367 

Marilândia 1 Não Disponível 1 Não Disponível 87 206 

Sooretama 1 Não Disponível 4 7 87 326 

Total do Pólo 24 109 21 88 5 097 19.650 

Total Estado 172 4.541 2.609 22.531 40 508 139.797 

Fonte: Base de Informações Municipais. IBGE 4º edição. 2003. 
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Tabela II.5: Espírito Santo: Atividades Econômicas por Ramo de Atividades, Nº de Unidades Locais e Pessoal Ocupado, Segundo Municípios. 2000 e Pessoal 
Ocupado, Segundo Municípios. 2001 Cont.2 

ATIVIDADES 

Alojamento e 
Alimentação 

Transporte, Armazenagem 
e Comunicações 

Intermediação 
Financeira 

Atividades imobiliárias, 
aluguéis e serviços 

prestados às empresas 

Administração 
pública, defesa e 
seguridade social 

MUNICÍPIOS 

Nº de 
unid. 

Pessoal 
Ocup. 

Nº de 
unid. 

Pessoal Ocup. Nº unid. 
Pessoal 
Ocup. 

Nº  unid. 
Pessoal 
Ocup. 

Nº unid. 
Pessoal 
Ocup. 

Colatina 171 619 91 1018 34 297 229 670 12 2.553 

Conceição da Barra 57 145 17 127 3 21 20 41 4 502 

Linhares 132 514 92 581 26 210 196 514 5 3.261 

São Mateus 160 578 73 719 2 ND 126 344 6 1.941 

Pancas 12 22 8 21 2 ND 14 23 3 324 

Rio Bananal 2 ND 8 17 3 16 6 5 4 339 

Área de Planejamento 534 1.878 289 2483 70 544 591 1597 34 8.92 

Alto Rio Novo 2 ND 1 ND 1 ND 3 6 3 505 

Baixo Guandu 33 68 27 94 3 29 20 23 4 487 

Jaguaré 4 18 9 31 3 14 5 7 2 ND 

Marilândia 2 ND 3 9 1 ND 4 5 3 123 

Sooretama 5 17 5 12 0 0 36 33 6 455 

Total do Pólo 580 1.981 334 2.629 78 587 659 1.671 52 10.490 

Total Estado 5.665 22.440 3.175 35.167 1.189 10.068 10.441 50.303 342 100.637 

Fonte: Base de Informações Municipais. IBGE 4º edição. 2003. 
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Tabela II.5: Atividades Econômicas por Atividades, Nº de Unidades Locais e Pessoal Ocupado, Segundo Municípios. 2001       Cont.3 

Educação Saúde e Serviços Sociais Outros Serviços Coletivos, Socias e Pessoais 
MUNICÍPIOS 

Nº de unid. locais Pessoal Ocup. Nº de unid. locais Pessoal Ocup. Nº de unid. locais Pessoal Ocup. 

Colatina 61 1069 101 688 316 689 

Conceição da Barra 3 32 9 34 45 100 

Linhares 43 436 36 271 153 327 

São Mateus 38 274 40 199 151 344 

Pancas 8 28 3 47 42 30 

Rio Bananal 6 9 1 Não Disponível 20 30 

Área de Planejamento 159 1.848 190 1.239 727 1.520 

Alto Rio Novo 1 Não Disponível   9 4 

Baixo Guandu 10 55 10 13 62 75 

Jaguaré 5 20 3 6 26 50 

Marilândia 4 5   31 23 

Sooretama 2 Não Disponível   14 27 

Total do Pólo 181 1.928 203 1.258 869 1.699 

Total Estado 1.515 17.792 2.120 17.524 7.010 21.011 

Fonte: Base de Informações Municipais. IBGE 4º edição. 2003. 
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Colatina, em franco processo de expansão, reúne 171 unidades de alojamento e 
alimentação, gerando ocupação para cerca de 620 pessoas. Ressalta-se, contudo, que esses 
dados não refletem a totalidade da realidade do mercado de turismo local, uma vez que é 
reconhecida a dinâmica e a dimensão das chamadas atividades informais, quase sempre 
não apreendidas pelos levantamentos de informação. 

II.3 Análise Social  

Perfil Demográfico 

Tabela II.6: Espírito Santo: População Total e Taxa Crescimento Anual por Situação de Domicílio Segundo 
Municípios. 1991 - 2000. 

POPULAÇÃO URBANA POPULAÇÃO RURAL 

MUNICÍPIO/ ESTADO 
1991 2000 

TX. CRESC. MÉD. 
1991/2000(%aa) 

1991 2000 
TX. CRESC. MÉD. 
1991/2000(%aa) 

Colatina 77.522 91.298 1,83% 29.323 21.413 -3,43% 

Conceição da Barra 15.514 19.319 2,47% 6.768 7.175 0,65% 

Linhares 86.005 92.917 0,86% 33.685 19.700 -5,79% 

São Mateus 51.190 69.004 0,03% 22.713 21.456 -0,63% 

Pancas 7.740 8.842 1,49% 13.264 11.560 -1,52% 

Rio Bananal 2.963 4.347 4,35% 12.465 11.977 -0,44% 

Total Área de 
Planejamento 

240.934 285.727 1,91% 118.218 93.281 -2,60% 

Alto Rio Novo 2.474 3.568 4,15% 5.014 3.396 -4,24% 

Baixo Guandu 17.342 19.676 1,41% 9.779 8.143 -2,01% 

Jaguaré 6.777 10.699 5,20% 10.273 8.840 -1,66% 

Marilândia 2.562 3.981 5,02% 6.442 5.943 -0,89% 

Sooretama  11.419   6.850  

Total do Pólo 270.089 335.070 2,42% 149.726 126.453 -1,86% 

Espírito Santo 1.924.588 2.463.049 2,78% 676.030 634.183 -0,71% 

Fonte: IBGE Censos Demográficos 1991 e 2000 
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Tabela II.7: Espírito Santo: Área Geográfica, Densidade Demográfica e Taxa de Urbanização, segundo 
Municípios. 2000. 

MUNICÍPIO/ ESTADO ÁREA Km2 DENSIDADE DEMOGRÁFICA TAXA DE URBANIZAÇÃO 

Colatina 1.784 63,2 81,0% 

Conceição da Barra 1.036 25,6 72,9% 

Linhares 3.450 32,6 82,5% 

São Mateus 2.284 39,6 76,3% 

Pancas 824 24,8 43,3% 

Rio Bananal 586 27,9 26,6% 

Total Área de Planejamento 9.964 38,04 75,4% 

Alto Rio Novo 234 29,8 51,2% 

Baixo Guandu 928 30,0 70,7% 

Jaguaré 718 27,2 54,8% 

Marilândia 307 32,3 40,1% 

Sooretama 586 31,2 62,5% 

Total Pólo Planejamento 12.151 38,0 72,6% 

Espírito Santo 46.078 67,2 79,5% 

Fonte: IBGE Censo Demográfico 2000 

 

Tabela II.8: Esperança de Vida, Probabilidade de Sobrevivência e IDH. 1991 e 2000. 

MUNICÍPIO 

ESPERANÇA 
DE VIDA AO 
NASCER, 
1991 

ESPERANÇA 
DE VIDA 
NASCER, 
2000 

PROBABILIDADE 
SOBREVIVÊNCIA 
ATÉ 60 ANOS, 

1991 

PROBABILIDADE 
SOBREVIVÊNCIA 
ATÉ 60 ANOS, 

2000 

IDH MUNICIPAL 
LONGEVIDADE 

1991 

IDH MUNICIPAL 
LONGEVIDADE 

2000 

 Área de Planejamento 

Colatina 68,46 70,72 77,38 81,38 0,724 0,762 

Conceição 
da Barra 57,33 63,3 56,64 67,83 0,539 0,638 

Linhares  64,37 68,12 69,84 76,76 0,656 0,719 

São Mateus  58,79 64,93 59,35 70,88 0,563 0,666 

Pancas  58,02 63,13 57,92 67,5 0,55 0,635 

Rio Bananal 66,13 68,12 73,13 76,76 0,686 0,719 

Demais Municípios do Pólo 

Alto Rio 
Novo  58,02 63,26 57,92 67,76 0,55 0,638 

Baixo 
Guandu  61,01 64,55 63,51 70,17 0,6 0,659 

Jaguaré 58,29 63,13 58,43 67,5 0,555 0,635 

Marilândia  68,46 70,72 77,38 81,38 0,724 0,762 

Sooretama  64,37 68,12 69,84 76,76 0,656 0,719 

Espírito 
Santo 64,17 68,24 70,03 79,66 0,653 0,721 

Vitória (ES) 67,87 70,74 74,88 81,72 0,715 0,762 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2003. 
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Tabela II.9: Espírito Santo: População por Faixa Etária Segundo Municípios. 2000. 

FAIXA ETÁRIA 
MUNICÍPIO/ ESTADO 0 A 4 

ANOS 
5 A 9 
ANOS 

10 A 19 
ANOS 

20 A 39 
ANOS 

40 A 59 
ANOS 

60 ANOS 
OU MAIS 

TOTAL 

Colatina 9.122 9.776 22.468 38.580 22.226 10.539 112.711 

Conceição da Barra 2.919 3.024 6.199 8.130 4.262 1.960 26.494 

Linhares 11.223 11.661 24.606 37.383 19.827 7.917 112.617 

São Mateus 9.299 9.671 20.508 30.000 15.214 5.768 90.460 

Pancas 1.995 1.984 4.541 6.439 3.695 1.748 20.402 

Rio Bananal 1.475 1.489 3.509 5.663 2.860 1.328 16.324 

Área de 
Planejamento 

36.033 37.605 81.831 126.195 68.084 29.260 379.008 

Alto Rio Novo 641 619 1.668 2.200 1.213 623 6.964 

Baixo Guandu 2.557 2.658 5.530 8.882 2.072 2.982 24.681 

Jaguaré 2.096 2.062 4.650 6.363 1.109 1.246 17.526 

Marilândia 707 830 1.942 3.327 806 1.060 8.672 

Sooretama 2.175 2.014 4.174 5.983 1.002 1.122 16.470 

Total do Pólo 44.209 45.788 99.795 152.950 74.286 36.293 453.321 

Total Estado 284.436 288.531 647.374 1.038.257 588.438 250.196 3.097.232 

Fonte: IBGE Censo Demográfico 2000 

 

Saúde 

Tabela II.10: N° e Proporção de Unidades por Tipo de Unidade, por Municípios de Interesse. 
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Colatina 21 16 3 7 1  2 5 1 1 14  6 1 3 81 

Conceição da 
Barra 

 2    1     1  7 1  12 

Linhares 7 16 2 2    1   1 1 2 1  33 

São Mateus 16 2 1 2   1 3    1 6 1  33 

Pancas   1 1         6 1  9 

Rio Bananal   1 1        1 5 1  9 

Área Planejamento 44 36 8 13 1 1 3 9 1 1 16 3 32 6 3 177 

Fonte: SAI/SUS - 2002 
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De acordo com os dados todos os municípios da área de planejamento oferecem algum tipo 
de leito hospitalar. Ver Tabela II.11 a seguir.  

Tabela II.11: N° Hospitais e Leitos por Especialidade, por Municípios de Interesse/ ES. 2002. 

MUNICÍPIO 
H
O
SP
I T
A
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TA
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Ú
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B
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Colatina 3 224 70 33 75   46 4 2,1 

Conceição da Barra 1 60 19 13 18 1 1 8  2,2 

Linhares 2 189 43 58 55 1 1 31 14 1,6 

São Mateus 2 143 42 21 47 1 1 31 4 1,5 

Pancas 1 50 12 6 19   13  2,5 

Rio Bananal 1 26 3 6 11   6  1,6 

Área  Planejamento 10 692 189 137 225 3 3 135 22 11,5 

Fonte: SIH/SUS 

Tabela II.12: N° e Proporção Unidades por Tipo de Prestador, por Municípios de Interesse 

MUNICÍPIO PRIVADOS ESTADUAIS MUNICIPAIS FILANTRÓPICAS 
UNIVERSITÁRIOS 

PÚBLICOS 
TOTAL 

Colatina 25 3 51 2  81 

Conceição da Barra 1  11   12 

Linhares 1  31 1  33 

São Mateus  2 28 1 2 33 

Pancas   8 1  9 

Rio Bananal   9   9 

Área de 
Planejamento 

27 5 138 5 2 177 

Fonte: SAI/SUS - 2002 

Tabela II.13: Mortalidade Proporcional por Grupos de Causas. 2002. 

GRUPOS DE CAUSAS 

MUNICÍPIO DOENÇAS 
INFECCIOSAS E 
PARASITÁRIAS 

DOENÇAS 
APARELHO 

CIRCULATÓRIO 

DOENÇAS 
RESPIRATÓRIAS 

AFECÇÕES 
ORIGINADAS 
PERÍODO 
PERINATAL 

CAUSAS 
EXTERNAS DE 
MORBIDADE E 
MORTALIDADE 

DEMAIS 
CAUSAS 
DEFINIDAS 

Colatina 3,9% 39,1% 10,7% 4,8% 18,6% 23,0% 

Conceição 
da Barra 

4,9% 31,4% 9,8% 4,9% 38,2% 10,8% 

Linhares 5,7% 33,6% 7,9% 6,9% 28,1% 17,9% 

 São Mateus  2,8% 36,8% 10,5% 5,9% 22,6% 21,4% 

Pancas 5,8% 31,9% 5,8% 5,8% 29,0% 21,7% 

Rio Bananal 3,1% 28,1% 21,9% 9,4% 25,0% 12,5% 

Fonte: Núcleo de Epidemiologia. SPEI/SESA 
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Tabela II.14: Coeficiente de Mortalidade por Causas Selecionadas, por Município 

COEFICIENTE DE MORTALIDADE (POR 100.000 HABITANTES) 
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MUNICÍPIO 

1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 

Colatina 5,6 2,7 5,5 1,7 5,5 7 29,8 22,2 68,9 62,1 11,2 17,7 25,2 25,7 24,2 22,2 

Conceição 
Barra 

 3,8     21,8 18,9 54,5 64,2 10,9 11,3 43,6 30,2 43,6 105,7 

Linhares 1,9 0,9 3,8 7,1 5,6 1,8 35,8 30,2 54,6 49,7 8,5 16,9 25,4 39,1 38,6 42,6 

 São 
Mateus  

2,3 3,3 2,3 11 11,3 2,2 23,7 22,1 53 58,6 7,9 18,8 25,9 36,5 23,7 24,3 

Pancas 5,1 4,9     40,9 19,6 30,7 39,2 30,7 14,7 25,6 9,8 56,3 53,9 

Rio 
Bananal 

 6,1     6,1 18,4 42,9 18,4 6,1 12,3 6,1 30,6  6,1 

Fonte: Núcleo de Epidemiologia. SPEI/SESA – 2002 

 

 

Tabela II.15: Coeficiente de Mortalidade* Infantil por Municípios de Interesse. 1996 - 2000. 

ANO 
MUNICÍPIO 

1996 1997 1998 1999 2000 

Colatina 14,8 19,2 13,7 10,0 18,7 

Conceição da 
Barra 65,2 40,1 29,3 24,0 13,7 

Linhares 35,6 15,6 19,2 12,0 22,0 

São Mateus  58,5 12,3 23,6 16,5 18,9 

Pancas 39,7 28,9 19,4 36,7 17,1 

Rio Bananal  17,7 19,3 9,4 13,1 

* Mortalidade infantil/1000 nascidos vivos. Considerados apenas dados coletados pelo SIM/SINASC 

Fonte: Núcleo de Epidemiologia. SPEI/SESA 
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Tabela II.16: Domicílios Particulares Permanentes por Rede Geral de Esgotamento Sanitário, Rede Geral 
de Água e Lixo Coletado segundo Municípios/ ES. 2000. 

MUNICÍPIO/ 
ESTADO 

DOMICÍLIO 
PARTICULAR 
PERMANENTE 

DOMICÍLIO PARTIC. 
PERMA. C/ BANHEIRO 

OU SANITÁRIO -
ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO-REDE GERAL 

% 

DOMICÍLIO 
PARTIC. 

PERMANENTE 
/ÁGUA REDE 

GERAL 

% 

DOMICÍLIO 
PARTIC. 

DESTINO LIXO 
COLETADO 

% 

Colatina 31.195 2.862 9,17 25.489 81,71 25.333 81,21 

Conceição da 
Barra 

6.691 599 8,95 5.545 82,87 4.484 67,02 

Linhares 28.957 13.971 48,25 23.670 81,74 22.780 78,67 

São Mateus 23.181 12.797 55,20 17.888 77,17 17.850 77,00 

Pancas 5.243 2.192 41,81 2.397 45,72 2.154 41,08 

Rio Bananal 4.122 798 19,36 1.111 26,95 1.264 30,66 

Área de 
Planejamento 

99389 33219 33,42 76100 76,57 73865 74,32 

Alto Rio Novo 1.848 752 40,69 1.002 54,22 702 37,99 

Baixo Guandu 7.600 4.794 63,08 5.715 75,20 4.982 65,55 

Jaguaré 4.825 1.236 25,62 2.981 61,78 2.975 61,66 

Marilândia 2.682 935 34,86 1.271 47,39 1.263 47,09 

Sooretama 4.573 631 14 2.952 65 2.554 56 

Total do Pólo 120917 41567 34,38 90021 74,45 86341 71,41 

Fonte: Base de Informações Municipais. 4 edição. 2003. 

Educação 

Tabela II.17: Estabelecimentos de Ensino por Nível de Ensino segundo Municípios. 2002 

ESTABELECIMENTO 
MUNICÍPIO 

ENSINO PRÉ ESCOLAR 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
ENSINO MÉDIO 

Colatina 54 91 14 

Conceição da Barra 16 29 3 

Linhares 45 111 7 

São Mateus 69 118 9 

Pancas 6 63 4 

Rio Bananal 7 51 1 

 Área de 
Planejamento 197 463 38 

Alto Rio Novo 2 10 1 

Baixo Guandu 17 55 2 

Jaguaré 9 38 4 

Marilândia 5 28 1 

Sooretama 9 16 1 

Total do Pólo 239 610 47 

Fonte: Base de Informações Municipais. IBGE 4º edição. 2003. 
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Tabela II.18: N° de Matrículas por Nível de Ensino segundo Municípios/ ES. 2002 

MATRÍCULA 
MUNICÍPIO ENSINO PRÉ 

ESCOLAR 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
ENSINO MÉDIO 

Colatina 4.223 17.589 6.145 

Conceição da Barra 1.422 6.210 1.232 

Linhares 5.418 21.990 5.616 

São Mateus 4.428 19.947 3.952 

Pancas 625 3.781 867 

Rio Bananal 394 2.869 821 

 Área de Planejamento 16.510 72.386 18.633 

Alto Rio Novo 240 1.258 359 

Baixo Guandu 890 4.818 4.818 

Jaguaré 692 4.132 883 

Marilândia 333 1.559 569 

Sooretama 860 3.834 706 

Total do Pólo 19.525 87.987 25.968 

Fonte: Base de Informações Municipais. IBGE 4º edição. 2003. 

 

Tabela II.19: Espírito Santo: População Residente de 10 Anos ou Mais - Total e Alfabetizada - e Taxa de 
Alfabetização, segundo Municípios. 2000. 

POPULAÇÃO RESIDENTE DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE 
MUNICÍPIOS 

TOTAL ALBETIZADA 
TAXA DE 

ALFABETIZAÇÃO 

Colatina 93.813 83.985 89,5 

Conceição da Barra 20.551 16.583 80,7 

Linhares 89.733 78.480 87,5 

São Mateus 71.490 62.054 86,8 

Pancas 16.423 13.490 82,1 

Rio Bananal 13.360 11.427 85,5 

Área de Planejamento 305.370 266.019 87,1 

Alto Rio Novo 5.704 4.568 80,1 

Baixo Guandu 22.604 19.078 84,4 

Jaguaré 15.381 12.847 83,5 

Marilândia 8.387 7.302 87,1 

Sooretama 14.080 11.428 81,2 

Total do Pólo 371.526 321.242 86,5 

Vitória 247.404 236.698 95,7 

Espírito Santo 2.524.265 2.256.979 89,4 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2003. 
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Tabela II.20: Taxa Escolaridade da População de 7 a 14 anos segundo Micro Regiões. 2000. 

MICRORREGIÃO DE 
PLANEJAMENTO 

POPULAÇÃO 
RESIDENTE TOTAL 

TAXA DE 
ESCOLARIDADE 

COBERTURA PELA 
REDE PÚBLICA 

COBERTURA PELA 
REDE PRIVADA 

Metropolitana 216.280 95,9 75,1 20,9 

Pólo Linhares 40.344 95,4 87,2 8,2 

Metrópole Expandida 
Sul 18.989 93,4 88,7 4,7 

Central Serrana 15.580 89,9 86,3 3,6 

Sudoeste Serrana 20.092 89,4 85,5 3,9 

Litoral Norte 28.639 94,3 87,5 6,8 

Extremo Norte 8.418 96,1 93,5 2,7 

Pólo Colatina 27.247 94,3 87,0 7,3 

Noroeste I 15.845 95,1 91,4 3,7 

Noroeste II 18.772 94,4 90,7 3,7 

Pólo Cachoeiro 51.656 93,9 85,7 8,2 

Caparaó 25.930 88,1 83,6 4,6 

Total Espírito Santo 487.792 94,4 81,8 12,6 

Fonte: IPES/IBGE microdados 2000. 

Espírito Santo: Referências Estratégicas. 2003. 

 

Tabela II.21: Espírito Santo: IDH Educação. 1991 e 2000. 

MUNICÍPIO 

ÍNDICE DE 
DESENVOLVIMENTO 
HUMANO MUNICIPAL 
EDUCAÇÃO, 1991 

ÍNDICE DE 
DESENVOLVIMENTO 
HUMANO MUNICIPAL 
EDUCAÇÃO, 2000 

 Área de Planejamento 

Colatina 0,764 0,847 

Conceição da Barra 0,654 0,810 

Linhares  0,747 0,852 

São Mateus  0,727 0,843 

Pancas  0,648 0,752 

Rio Bananal 0,703 0,788 

Demais Municípios do Pólo 

Alto Rio Novo  0,653 0,765 

Baixo Guandu  0,695 0,824 

Jaguaré 0,7 0,793 

Marilândia  0,727 0,824 

Sooretama  0,649 0,765 

Espírito Santo 0,763 0,855 

Vitória (ES) 0,882 0,948 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2003. 
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Renda 

Tabela II.22: Total de Pessoas e Total dos Rendimentos segundo Municípios/ ES. 2000. 

NOME DO MUNICIPIO TOTAL DE PESSOAS 
TOTAL DOS 

RENDIMENTOS 

Colatina 112.422 30.502.078 

Conceição da Barra 26.407 4.140.114 

Linhares 112.388 29.004.536 

 São Mateus 90.112 20.655.432 

Pancas 20.313 3.098.057 

Rio Bananal 16.302 3.468.967 

Total Área de 
Planejamento 

377.944 90.869.184 

Alto Rio Novo 6.964 1.214.479 

Baixo Guandu 27.819 5.187.987 

Jaguaré 19.539 3.589.359 

Marilândia 9.924 1.840.776 

Sooretama 18.269 2.931.469 

Total do Pólo 460.459 105.633.254 

 Estado 3.097.232 892.216.247 

Fonte:Censo Demográfico - micro dados  /IBGE.  2000 

Finalmente uma observação técnico-metodológica. Os valores referentes às populações 
apresentados nas tabelas II.22, II.23 e II.24 diferem, para alguns municípios, daqueles 
apresentados na tabelas referentes a demografia. Por se tratarem de micro dados (do Censo 
2000/IBGE), essa variação pode ocorrer até que se faça um ajuste mais afinado. Contudo. o 
importante a salientar é que tal diferença é extremamente pequena o que, em absoluto, 
prejudica as análises realizadas. 
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Tabela II.23: Distribuição da População por Classe de Renda Domiciliar Per Capita, Segundo Condição da Habitação e Município 

MUNICÍPIOS/ESTADO TOTAL 
SEM 

DECLA RAÇÃO 

SEM 

RENDI MENTO 
ATÉ 1/4 
SM 

MAIS DE 
1/4 ATÉ 1/2 

MAIS DE 1/2 
ATÉ 1 SM 

MAIS DE 1 
ATÉ 2 SM 

MAIS DE 2 
ATÉ 3 SM 

MAIS DE 3 
ATÉ 5 SM 

MAIS DE 5 
ATÉ 10 SM 

MAIS DE 10 
ATÉ 20 SM 

MAIS DE 20 
ATÉ 30 SM 

MAIS DE 
30 SM 

Total 112.422 71 2.481 5.556 17.166 34.134 28.654 9.749 7.671 4.868 1.452 392 227 

Urbano 91.009 71 1.758 2.902 11.596 27.121 24.823 8.984 7.262 4.600 1.374 350 168 Colatina 

Rural 21.413  723 2.655 5.570 7.014 3.831 765 408 268 78 42 59 

Total 26.407 71 1.098 4.912 7.081 7.425 3.042 1.122 944 569 97 31 15 

Urbano 19.239 71 656 2.731 5.055 5.880 2.404 932 815 553 97 31 15 Conceicao da Barra 

Rural 7.168 - 442 2.181 2.026 1.545 638 190 129 16 - - - 

Total 112.388 36 2.057 8.933 23.465 32.649 24.144 8.082 6.887 3.988 1.484 279 385 

Urbano 92.694 - 1.839 6.339 17.028 26.207 21.373 7.497 6.502 3.882 1.397 266 363 Linhares 

Rural 19.694 36 218 2.593 6.437 6.442 2.772 585 384 105 87 13 22 

Total 90.112 - 3.284 8.993 20.644 25.162 17.341 5.733 4.005 3.592 1.002 144 211 

Urbano 68.734 - 2.550 5.536 14.376 18.143 14.861 5.038 3.639 3.325 911 144 211 São Mateus 

Rural 21.378 - 734 3.458 6.268 7.019 2.481 694 366 267 91 - - 

Total 20.313 31 1.960 4.043 4.115 6.143 2.419 495 652 342 43 40 30 

Urbano 8.777 - 357 941 1.672 3.186 1.418 337 561 193 43 40 30 Pancas 

Rural 11.536 31 1.603 3.102 2.443 2.957 1.001 158 92 148 - - - 

Total 16.302 19 207 1.611 3.261 5.242 3.286 1.274 660 482 222 40 - 

Urbano 4.325 19 59 284 400 1.527 919 493 294 245 45 40 - Rio Bananal 

Rural 11.977 - 148 1.326 2.861 3.715 2.367 781 366 236 176 - - 

Total 377.944 228 11.087 34.048 75.732 110.755 78.886 26.455 20.819 13.841 4.300 926 868 

Urbano 284.778 161 7.219 18.733 50.127 82.064 65.798 23.281 19.073 12.798 3.867 871 787 
Total Área de 
Planejamento 

Rural 93.166 67 3.868 15.315 25.605 28.692 13.090 3.173 1.745 1.040 432 55 81 

Total 6.964 - 112 1.084 1.810 1.898 1.162 402 210 248 38 - - 

Urbano 3.568 - 66 462 824 1.066 598 280 140 98 34 - - Alto Rio Novo 

Rural 3.396 - 45 622 986 832 564 122 70 150 5 - - 

Total 27.679 - 480 2.957 5.192 9.622 5.418 2.103 1.333 347 153 38 36 

Urbano 19.536 - 417 1.276 3.355 6.865 4.017 1.804 1.230 347 153 38 36 Baixo Guandu 

Rural 8.143 - 64 1.681 1.837 2.758 1.400 299 103 - - - - 

Total 19.539 - 676 1.544 5.387 6.426 2.924 1.448 410 475 220 29 - 

Urbano 10.699 - 292 738 2.527 3.770 1.878 790 232 301 142 29 - Jaguaré 

Rural 8.840 - 383 806 2.860 2.657 1.046 658 178 174 78 - - 
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Total 9.918 - 37 889 2.067 3.194 2.376 787 321 148 99 - - 

Urbano 3.975 - 5 91 643 1.135 1.299 386 231 97 88 - - Marilandia 

Rural 5.943 - 32 798 1.424 2.059 1.078 402 90 51 11 - - 

Total 18.269 29 463 2.375 4.962 5.509 3.282 797 332 406 83 - 30 

Urbano 11.419 - 403 1.635 2.960 3.557 1.941 537 96 208 83 - - Sooretama 

Rural 6.850 29 61 740 2.002 1.952 1.341 261 236 198 - - 30 

Total 460.313 317 12.855 42.897 95.150 137.404 94.048 31.992 23.425 15.465 4.893 993 934 

Urbano 333.975 161 8.402 22.935 60.436 98.457 75.531 27.078 21.002 13.849 4.367 938 823 Total do Pólo 

Rural 126.338 96 4.453 19.962 34.714 38.950 18.519 4.915 2.422 1.613 526 55 81 

Total 3.090.207 1.308 84.399 242.051 526.695 838.755 692.441 254.548 216.566 156.209 57.079 12.498 7.660 

Urbano 2.455.943 960 67.381 138.570 357.578 649.342 589.732 228.674 202.166 148.083 54.244 12.060 7.152 Total Estado 

Rural 634.265 348 17.018 103.482 169.116 189.414 102.709 25.873 14.399 8.126 2.835 437 508 

Fonte: Censo Demográfico - micro dados/IBGE.  2000 

Tabela II.24: Distribuição dos Domicílios por Faixas de Renda Domiciliar Per Capita Segundo Municípios/ ES. 2000. 

MUNICÍPIOS/ 
ESTADO 

TOTAL 
SEM 

DECLARA ÇÃO 

SEM 

RENDI MENTO 
ATÉ 1/4 
SM 

MAIS DE 1/4 
ATÉ 1/2 S M 

MAIS DE 1/2 
ATÉ 1 SM 

MAIS DE 1 
ATÉ 2 SM 

MAIS DE 2 
ATÉ 3 SM 

MAIS DE 3 
ATÉ 5 SM 

MAIS DE 5 
ATÉ 10 SM 

MAIS DE 10 
ATÉ 20 SM 

MAIS DE 20 
ATÉ 30 SM 

MAIS DE 
30 SM 

TOTAL 31.290 23 748 1.167 4.233 9.105 8.195 3.065 2.511 1.558 481 133 71 

URBANO 25.947 23 564 613 2.974 7.293 7.189 2.821 2.376 1.454 458 119 63 COLATINA 

RURAL 5.343 - 183 554 1.258 1.812 1.006 244 136 104 24 14 8 

TOTAL 6.796 12 339 925 1.610 2.040 987 341 284 182 41 21 15 

URBANO 5.079 12 200 530 1.155 1.590 803 291 255 166 41 21 15 
CONCEICAO DA 
BARRA 

RURAL 1.717 - 139 395 454 450 183 50 29 16 - - - 

TOTAL 29.147 12 616 1.648 5.112 8.245 6.933 2.441 2.113 1.269 496 103 160 

URBANO 24.283 - 560 1.175 3.742 6.571 6.069 2.247 1.960 1.240 467 99 153 LINHARES 

RURAL 4.864 12 56 473 1.369 1.673 864 194 153 29 29 4 7 

TOTAL 23.429 - 1.001 1.687 4.571 6.379 4.893 1.715 1.403 1.176 423 53 126 

URBANO 18.488 - 799 1.057 3.231 4.758 4.202 1.517 1.271 1.083 393 53 126 SAO MATEUS 

RURAL 4.940 - 202 631 1.340 1.621 691 199 132 94 30 - - 

TOTAL 5.290 10 537 778 1.044 1.653 729 171 225 103 21 8 10 

URBANO 2.449 - 94 171 439 888 427 121 203 66 21 8 10 PANCAS 

RURAL 2.841 10 442 607 605 765 302 50 22 37 - - - 

TOTAL 4.159 6 50 292 739 1.348 945 362 192 152 60 13 - RIO BANANAL 

URBANO 1.214 6 12 55 93 408 281 157 98 73 18 13 - 
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RURAL 2.945 - 38 237 646 940 664 204 94 79 42 - - 

TOTAL 100.111 63 3.291 6.497 17.309 28.770 22.682 8.095 6.728 4.440 1.522 331 382 

URBANO 77.460 41 2.229 3.601 11.634 21.508 18.971 7.154 6.163 3.957 1.378 307 352 
ÁREA DE 
PLANEJAMENTO 

RURAL 22.651 22 1.060 2.897 5.672 7.261 3.710 941 566 359 125 18 15 

TOTAL 1.851 - 48 233 410 531 380 103 59 70 17 - - 

URBANO 969 - 28 98 180 306 208 68 37 32 13 - - ALTO RIO NOVO 

RURAL 882 - 21 136 230 225 172 35 21 38 5 - - 

TOTAL 7.624 - 143 598 1.301 2.575 1.745 619 420 134 66 9 12 

URBANO 5.512 - 127 263 828 1.859 1.305 525 382 134 66 9 12 BAIXO GUANDU 

RURAL 2.112 - 16 335 473 716 440 94 38 - - - - 

TOTAL 4.871 - 173 317 1.132 1.683 843 346 156 37 77 7 - 

URBANO 2.744 - 67 168 567 976 533 199 91 93 44 7 - JAGUARE 

RURAL 2.127 - 106 149 566 707 310 147 65 44 33 - - 

TOTAL 2.693 - 18 201 492 909 688 210 101 46 26 - - 

URBANO 1.140 - 5 24 157 345 378 107 73 30 21 - - MARILANDIA 

RURAL 1.553 - 14 177 336 564 310 104 28 16 5 - - 

TOTAL 4.623 14 173 448 1.143 1.390 940 245 110 116 36 - 8 

URBANO 2.865 - 142 286 688 909 554 169 28 53 36 - - SOORETAMA 

RURAL 1.758 14 30 162 456 480 386 76 82 64 - - 8 

TOTAL 121.773 77 3.846 8.294 21.787 35.858 27.278 9.618 7.574 4.943 1.744 347 402 

URBANO 90.690 41 2.598 4.440 14.054 25.903 21.949 8.222 7.224 4.299 1.558 323 364 TOTAL DO PÓLO 

RURAL 31.082 36 1.247 3.856 7.733 9.953 5.328 1.397 800 521 168 18 23 

TOTAL 844.968 479 26.150 47.691 121.191 223.126 199.362 77.339 69.284 51.723 20.387 4.776 3.460 

URBANO 686.474 355 21.393 27.226 83.005 173.645 169.589 69.861 64.779 49.225 19.499 4.640 3.257 TOTAL 

RURAL 158.494 124 4.758 20.465 38.187 49.480 29.773 7.478 4.505 2.498 888 136 203 

Fonte: Censo Demográfico 
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ANEXO III – Infra-estrutura 
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III.1 Abastecimento de águas e Esgotamento Sanitário  

Tabela III.1: Situação da Concessão e Indicadores Comerciais e de Qualidade dos Sistemas de 
Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário 

MUNICÍPIO 
SITUAÇÃO DA 
CONCESSÃO 

CONSUMO 
MÉDIO/ LIGAÇÃO 

(m3/mês) 

TARIFA MÉDIA 
DE ÁGUA * 
(R$/m3)$ 

N° DE 
EMPREGADOS/ 
1000 LIGAÇÕES 

ÍNDICE DE PERDAS 
DE ÁGUA (%) 

Conceição da 
Barra* 

Vencida 13,0 1,26 3,1 38,5 

Colatina 
Lei N° 4.511 

cria a 
SANEAR 

18,1 1,14 ND 24 

Linhares 
Lei N° 67  cria 

o SAAE 
19,7 0,88 3,20 23,7 

Pancas* Vigente 17,8 1,24 5,8 28,7 

Rio Bananal ND ND ND ND ND 

São Mateus ND ND ND 4,3 
ND em São Mateus 
e  50% em Guriri 

Fonte: Informações fornecidas - CESAN e Serviços Municipais e Relatório SNIS – 2001; * Dados referentes à 2002. 

 

III.2 Resíduos Sólidos 

Tabela III.2: Caracterização do Sistema de Resíduos Sólidos dos Municípios do Pólo 

MUNICÍPIO 
PRESTADOR 
DE SERVIÇO 

DISPOSIÇÃO 
FINAL 

PESO MÉDIO 
MENSAL DE 
RESÍDUOS 
SÓLIDOS* 

CONTRIBUIÇÃO 
POR HABITANTE 

(KG) 

CUSTO DE 
COLETA E 

TRANSPORTE 

CUSTO DE 
DISPOSIÇÃO 

Colatina  

(Ano 2002) 
Pessoal 
Próprio 

Aterro 
Sanitário 

2.129 ton 0,60 R$ 101,20/ton 

Conceição 
da Barra 

Terceirizado Lixão 2.274 ton* ND R$ 4,14/m3 R$ 4,59/m3 

Linhares Terceirizado 
Aterro 

Controlado 
de Vitória 

ND ND ND ND 

Pancas 
Pessoal 
Próprio 

Lixão ND ND ND ND 

Rio Bananal 
Pessoal 
Próprio 

Lixão 300 ton ND ND ND 

São Mateus Terceirizado Lixão 2.250 ton ND R$ 50,25/ton ND 

Fonte: Informações obtidas nos municípios. *O volume médio de 3.000 m3 por mês foi transformado em peso considerando-se a densidade após 
compactação de 750 kg/m3 



 

 

254 

III.3 Transportes 

Rodovias 

Tabela III.3: Principais Rodovias do Norte do Estado, Condições de Manutenção e Importância 

RODOVIA TRECHO CONDIÇÃO DE MANUTENÇÃO ATUAL IMPORTÂNCIA 

BR-101 
Divisa com a Bahia à 
Vitória. 

-Faixa de rolamento: regular a bom; 

- Acostamento: regular a bom; 

- Sinalização vertical: deficiente a bom 
estado de conservação; 

- Sinalização horizontal: ruim a bom estado 
de conservação; 

- Visibilidade: regular a normal. 

Interligação entre as 
regiões Nordeste e 
Sudeste. Principal via de 
acesso às regiões 
litorâneas do Norte do 
Estado. 

BR-259 
Aimorés (divisa do ES) 
à João Neiva, próximo 
à BR-101 

-Faixa de rolamento: regular a ruim; 

- Acostamento: ruim; 

- Sinalização horizontal e vertical: deficiente; 

- Visibilidade: normal a deficiente. 

Permite a integração 
entre o noroeste do 
Estado (Baixo Guandu, 
Colatina) e a capital. 

BR-381 
São Mateus à MG. 
Trecho entre a BR-101 
e Nova Venécia. 

- Faixa rolamento, acostamento, visibilidade, 
sinalização vertical e horizontal: conservação 
ruim. Possui 3 km sem pavimentação. 

Interligação do litoral à 
Nova Venécia e outros 
municípios do norte do 
Estado.  

ES-080 e   
ES-341 

Colatina - Pancas 

Trecho ES-341 - Pavimentação: boa (VMD 
Total = 1423; ICP Médio = 3,3); 

Trecho ES-080 - Pavimentação: regular (VMD 
Total = 2587; ICP Médio = 2,6) 

Interligação entre 
Colatina e  Pancas.  

ES-080,     
ES-137 e   
ES-130 

Colatina - Nova 
Venécia – Montanha; 

Colatina - São 
Domingos do Norte – 
Água Doce do Norte 

Trecho ES-080 - Pavimentação: regular a 
bom (VMD Total = 997 a 2565; ICP Médio =1,9 
a 3,9); 

Trecho ES-137 - Pavimentação: boa (VMD 
Total = 1292 a 2019; ICP Médio = 3,95 a 4,0); 

Trecho ES-130 - Pavimentação: regular a 
bom (VMD Total =493 a 1104; ICP Médio = 
2,86 a 3,17) 

Interligam o município de 
Colatina aos municípios 
do extremo norte do 
Estado, à Bahia e à 
Minas Gerais. 

ES-421 
BR-101 a Conceição 
da Barra 

Pavimentação: regular (VMD Total = 1287; 
ICP Médio = 2,7) 

Via de acesso ao litoral 

ES-423 BR-101 à Guriri 
Pavimentação: regular (VMD Total = 2588; 
ICP Médio = 2,8) 

Via de acesso ao litoral 

ES-010 

Guriri - Pontal do 
Ipiranga 

Conceição da Barra - 
Itaúnas 

Trechos sem pavimentação. O trecho de 
interligação à Itaúnas passa pela Reserva 
Estadual de Itaúnas. 

Interligação litorânea 
entre os municípios.  

Fonte: www.dnit.com.br; Relatório de Tráfego – ENEFER/DER -ES(2000); VMD Total – Volume Médio Diário; ICP-Médio – Índice de Condição do 
Pavimento. 

São apresentadas, a seguir, considerações relativas às condições atuais das rodovias e 
aos serviços mais relevantes necessários para melhor atendimento às demandas 
rodoviárias atuais e futuras.  

Ressalta-se, no entanto, que devido à falta de dados técnicos específicos das rodovias 
como fluxo de veículos atual, capacidade das rodovias, dentre outros, tais considerações 
estão fundamentadas nas informações contidas Tabela III.3, em informações gerais 
obtidas dos órgãos responsáveis e análise dos fluxos rodoviários levantados. Assim, 
destacam-se os seguintes aspectos em relação às rodovias da região Norte: 

• A BR-259 precisa de serviços de recuperação em geral, uma vez que se encontra 
em estado de conservação regular e se caracteriza como a mais importante via 
de interligação entre Minas Gerais, os estados contíguos e os municípios de 
Colatina e Pancas à Capital Vitória e aos municípios do litoral norte. A conclusão 
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da obra de contorno de Colatina mostra-se de extrema importância para a 
cidade e para o tráfego na rodovia. 

• A BR-101, no trecho em análise, de um modo geral, encontra-se em estado bom 
de conservação, tendo condições de atender a um grande fluxo de veículos. Os 
aspectos negativos deste trecho referem-se ao excesso de carretas para 
transporte de madeira e à travessia na área urbana de Linhares. 

• A conclusão da pavimentação da ES-381, cerca de 3 Km, bem como a 
recuperação geral da rodovia facilitará o acesso ao litoral dos veículos oriundos 
dos municípios do interior da região Norte e de Minas Gerais e adjacências. 
Juntamente com a pavimentação da BR-342 irá contribuir significativamente para 
intensificar a interligação entre essas localidades, principalmente o acesso à BR-
116. Ressalta-se, entretanto, que a BR-342, conhecida como Rodovia do Granito 
dada a sua valiosa importância para o setor de mineração, foi excluída do 
orçamento do governo federal em 2004. 

• A pavimentação da ES-010 nos trechos de interligação entre Guriri e Pontal do 
Ipiranga (65 km) e do trevo de Conceição da Barra à Itaúnas (22 km), assim como 
a pavimentação da rodovia Linhares à Pontal do Ipiranga (65 km), irá intensificar o 
fluxo turístico a esses municípios e entre eles. Ressalta-se a necessidade de se 
verificar os aspectos ambientais associados à pavimentação do acesso à Itaúnas. 
O custo estimado para essas obras é de R$106,4 milhões. 

• A ES-248 que interliga Linhares à Colatina também se apresenta como um acesso 
rodoviário relevante, não só pela importância econômica desses municípios, mas 
também pela facilidade de fluxo entre o litoral e o estado de Minas Gerais e 
adjacências que a pavimentação dessa rodovia irá proporcionar. Essa rodovia se 
estende até os distritos de Regência e Povoação, onde está parcialmente 
pavimentada. Essa rodovia dá acesso aos distritos de Regência e Povoação. 
Parte do trecho de interligação de Linhares a Regência está sendo pavimentado 
com recursos da Petrobrás, totalizando 18 Km de um total de 50 Km. Além de 
facilitar o acesso à localidade, o asfalto beneficiará cerca de 100 carretas que 
transportam petróleo diariamente para o terminal da Petrobrás. 

Em termos de empreendimentos previstos no setor, destaca-se o Programa Rodoviário do 
Espírito Santo, estabelecido pela SEDIT e em negociação com o BID. Prevê-se que a 
assinatura do convênio ocorra no 2o semestre deste ano e que as obras tenham início no 
2o semestre de 2005. Os seguintes empreendimentos estão contemplados no Programa: 

• Ampliação da malha pavimentada em 5% (115 Km). Na região Norte, estão 
previstas a construção e pavimentação da ES-360 (Gov. Lindemberg a 
Tiradentes), da ES-220 (Vila Pavão a Paulista), da ES-446 (Colatina – Itaimbé) e 
conclusão da ligação entre a ES-080 à BR-101 (Contorno). Esses investimentos 
totalizam R$ 15,79 milhões. 

• Reabilitação de 22,5% da mesma malha (518 Km), que corresponde a 62,5% das 
rodovias em estado de conservação ruim. Dentre as rodovias da região Norte 
estão previstas a reabilitação da ES-248/356 (Trecho Colatina - Marilândia), ES-341 
(Pancas- Ângelo Freachiani) e ES-080 (São Domingos à Colatina, Águia Branca e 
Boa Vista). 

• Melhoria de sinalização de segurança. 

• Fortalecimento institucional do DERTES – Departamento de Edificações, Rodovias e 
Transportes do Espírito Santo. 

Ainda em termos de investimentos previstos no setor, destacam-se duas obras de 
importância, cujos recursos já estão assegurados pelo Governo Federal: 



 

 

256 

• Conclusão do acesso à 2a ponte sobre o Rio Doce e contorno de Colatina – Valor 
previsto imediato: R$ 380.000,00. Valor total; R$ 13.000.000,00. 

• Duplicação das pistas laterais de Linhares ao longo do trecho urbano da BR-101 – 
Valor previsto R$ 2.450.000,00. 

Aeroportos 

Aeroporto de Vitória 

O aeroporto de Vitória possui vôos diretos para São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e faz 
conexões com as principais capitais e cidades brasileiras. As companhias aéreas que 
operam em Vitória são: Gol, Varig, VASP, Tam, Nordeste, Oceanair, BRA. O quantitativo 
médio de vôos por dia chega a 60, considerando pouso e decolagem. 

A capacidade máxima do aeroporto está estimada em 560 mil passageiros por ano, 
número que já foi atingido há mais de cinco anos. Em 2002 e 2003, o aeroporto de Vitória 
atingiu uma movimentação de 1,266 e 1,184 milhão de passageiros, respectivamente. O 
aeroporto possui uma área total de 520 ha e a área do terminal de passageiros de 4.000 
m2. 

Além do atendimento à demanda nacional doméstica, o Aeroporto de Vitória atende 
também ao tráfego doméstico regional, doméstico não regular e aviação geral. Em 
termos de movimentação de cargas, o Terminal de Cargas de Vitória é internacional 
(alfandegado) e alcançou 4.000 toneladas de carga em 2003. A freqüência de 
operação atual é de duas vezes por semana ligando Miami a Vitória, transportando 
principalmente equipamentos eletroeletrônicos. 

Segundo informações da INFRAERO, empresa responsável pela administração do 
aeroporto, encontra-se em licitação as obras do aeroporto que visam ampliar a sua 
capacidade, em termos de transporte de passageiros e de carga. O projeto prevê a 
construção de um novo terminal de passageiros com 26.000 m2 (passando para uma 
capacidade anual de 2,1 milhões de passageiros), dotado de seis pontes de embarque, 
torre de controle, terminal de cargas com capacidade de 22 mil toneladas por ano, 
seção contra incêndio, construção de uma ampla área comercial no sistema 
"Aeroshopping" com praça de alimentação, 3 salas de cinema, hotel e centro de 
convenções e exposições, a serem implantados em parceria com a iniciativa privada 
estacionamentos e acessos ao novo terminal. O valor estimado das obras é de R$ 290 
milhões que serão custeados com recursos próprios da Infraero. O prazo previsto para 
conclusão das obras é 2007. 

Aeródromos da Área de Planejamento 

A Tabela III.4 apresenta a classificação dos aeródromos de Colatina, Linhares e São 
Mateus, bem como as características previstas para essas unidades para o horizonte de 
planejamento adotado no PAEES. De acordo com a estrutura do Sistema Estadual de 
Aeroportos, os aeroportos são classificados pelas funções que desempenham no sistema 
e pelo porte das aeronaves que irão operar em cada um deles. 
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Tabela III.4: Classificação dos Aeródromos de Colatina, Linhares e São Mateus no Sistema Estadual 
de Aeroportos e Características Previstas para o Ano de 2020 

AEROPORTO CLASSIFICAÇÃO PORTE 
MOVIMENTO DE 
AERONAVES* 

GRUPO DE 
AERONAVE ** 

TIPO DE 
OPERAÇÃO *** 

Colatina Regional Médio 7.200 3 
IFR não 
precisão 

Linhares Regional Médio 7.000 3 
IFR não 
precisão 

São Mateus * Local Pequeno 7.000 1 VFR 

Fonte: PAEES – Plano Aeroportuário do Estado do Espírito Santo. Obs.: *Média anual estimada; **Aeronaves do Grupo 1 possuem comprimento entre 
8,32 a 13,30 m e capacidade entre 4 e 11 passageiros; Aeronaves do Grupo 3 possuem comprimento entre 22,25 a 29,87 m e capacidade entre 37 e 
66 passageiros; ***IFR não precisão (Regras de vôo por instrumentos de não precisão) e VFR (Regras de vôo visual). 

Para que os aeródromos alcancem às características descritas anteriormente, o PAEES 
estabeleceu uma proposta de desenvolvimento das unidades aeroportuárias, composta 
por obras e serviços que devem ser realizados em cada horizonte de planejamento. A 
seguir, descrevem-se as principais atividades previstas para adequação dos aeródromos 
de Linhares e São Mateus previstas no plano de desenvolvimento, bem como os 
respectivos custos estimados. As atividades necessárias à adequação do aeródromo de 
Colatina não foram detalhadas no PAESS, uma vez que a unidade possui um plano de 
desenvolvimento específico elaborado em 1992, que, no entanto, precisa ser atualizado. 

Aeródromo de Linhares 

2001/2005 – Adequação da área patrimonial e demarcação de 115 ha; elaboração de 
lei municipal de uso do solo do entorno do aeroporto; construção de terminal de 
passageiros e de estacionamento de veículos; implantação do sistema de proteção ao 
vôo tipo A, de serviço de salvamento e de combate à incêndio, dentre outras. 
Investimento estimado: R$1.376.000,00 (julho/2000). 

2006/2010 – Expansão da pista de pouso e decolagem; implantação de pátio de 
aeronaves; pavimentação da área de movimento em asfalto e reforço de suporte. 
Investimento estimado: R$3.682.235,00 (julho/2000). 

Aeródromo de São Mateus 

2001/2005 – Adequação da área patrimonial e demarcação de 76 ha; elaboração de lei 
municipal de uso do solo do entorno do aeroporto; adequação da saída; expansão do 
pátio de aeronaves com revestimento em asfalto; implantação de serviço de salvamento 
e de combate à incêndio, dentre outras. Investimento estimado: R$ 470.900,00 
(julho/2000). 

2006/2010 – adequação do atual terminal de passageiros e construção de 
estacionamento de veículos; implantação do sistema de proteção ao vôo tipo B, 
construção de edificação para a estação de telecomunicação. Investimento estimado: 
R$ 396.235,00 (julho/2000). 

Portos 

Complexo Portuário de Vitória 

O Complexo Portuário de Vitória está equipado para movimentação de contêineres, 
cargas à granel (trigo, malte e cevada) e cargas em geral, como açúcar, algodão, 
carvão, veículos, fertilizantes, mármore/ granito, peças de veículos, produtos siderúrgicos 
e bauxita. A administração é de responsabilidade da Companhia Docas do Espírito Santo 
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- CODESA. Possui acessibilidade para pequenas embarcações a grandes cargueiros e 
petroleiros. Em 2003, o Porto de Vitória bateu recorde anual de movimentação de 
cargas, atingindo cerca de 6,250 milhões de toneladas de mercadorias, representando 
um acréscimo de 3,1% em relação a 2002. O número de navios que atracaram em 2003 
foi de 1.634, quantitativo 3,5% maior que no ano anterior. 

O Estado conta ainda com uma boa infra-estrutura retroportuária, composta por três 
Estações Aduaneiras interiores, um Terminal Industrial multimodal, uma Zona de 
Processamento de Exportações (em implantação) e um novo Porto em Barra do Riacho. 

Embora, o Porto de Vitória esteja voltado, prioritariamente, para o transporte de cargas, 
ele recebe ainda navios de cruzeiros marítimos. Em 2000, fizeram escala em Vitória, 15 
cruzeiros marítimos, totalizando cerca de 18.000 passageiros. Nesta temporada, já 
atracaram em Vitória três transatlânticos, com cerca de 1.500 turistas alemães, franceses 
e ingleses, além dos tripulantes. Até o final deste ano já estão previstos outros quatro 
cruzeiros. 

Ferrovias  

O sistema ferroviário do Espírito Santo é constituído pela Ferrovia Centro-Atlântica - FCA e 
pela Estrada de Ferro Vitória - Minas - EFVM. 

Em 1996, a Ferrovia Centro-Atlântica - FCA obteve do governo federal a concessão de 
parte da malha pertencente à Rede Ferroviária Federal para operar os serviços públicos 
de transporte ferroviário de cargas. No Estado, a FCA possui uma extensão de 283 Km de 
ferrovias, interligando o Porto de Vitória ao município de Campos, no Rio de Janeiro. 
Entretanto, a área de atuação abrange, ainda, os estados de Minas Gerais, São Paulo, 
Sergipe, Bahia, Goiás e Distrito Federal. O volume total de cargas movimentadas pela 
FCA, em 2002, atingiu 21,98 milhões de toneladas. Os principais produtos transportados 
são: calcário, soja, farelo de soja, produtos siderúrgicos, cimento, metálicos, derivados 
claros e álcool. 

A Estrada de Ferro Vitória/ Minas - EFVM foi incorporada à Companhia Vale do Rio Doce – 
CVRD na década de 40. Em 1997, recebeu a concessão para explorar os serviços de 
transporte de carga e de passageiros por 30 anos. Possui uma extensão total de 898 Km, 
sendo 239 Km no Espírito Santo, passando pelos municípios de Colatina e Baixo Guandu. 
A ferrovia está interligada aos portos de Tubarão, Barra do Riacho e Vitória. Em 2002, a 
EFVM transportou 113,58 milhões de toneladas de mercadorias, destacando-se: minério 
de ferro, metálicos, carvão, calcário, grãos, lenha, madeira, papel e celulose. A EFVM é 
considerada a mais barata, a mais moderna e a mais produtiva ferrovia brasileira, sendo 
a sua tarifa referencial média menor que a praticada pelas congêneres em distâncias 
similares. Com apenas 3,1% da malha ferroviária nacional, gera o equivalente a 38% da 
TKU (tonelagem por quilômetro útil) realizada no país por este tipo de transporte. 

Em 2002, a EFVM transportou cerca de 97.000 passageiros por mês, alcançando uma 
movimentação de 1,12 milhões de passageiros no ano. A linha de passageiros faz o 
circuito Vitória - Belo Horizonte, com 664 km de extensão, diariamente, com duração de, 
aproximadamente, 13 horas. Há disponibilidade para transportar até 1.700 pessoas, 
contando com quatro vagões da classe executiva e doze vagões da classe econômica. 
No trajeto percorrido pela EFVM há 25 estações ferroviárias e se caracteriza por uma 
região de belas paisagens como fazendas, represas, serras históricas, túneis, viadutos e 
rios, além de cidades históricas como Itapina, no município de Colatina. 

Em termos de ampliação da malha ferroviária, destaca-se a construção da Ferrovia 
Litorânea Sul, que liga os municípios de Flexal ao Porto de Ubu (1ª etapa) e o Porto de 
Ubu à Cachoeiro de Itapemirim (2ª etapa). A primeira etapa deste projeto, que totaliza 
130 km de extensão, encontra-se em negociação entre o governo do estado e empresas 
privadas como a CVRD, a Samarco e Camargo Correia. Além disso, encontra-se em fase 
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de estudos a Ferrovia Litorânea Norte que irá interligar o norte do Espírito Santo ao sul da 
Bahia, com uma extensão de 336 Km. Este trecho tem por objetivo interligar a cidade de 
Taquari ao Porto de Barra do Riacho, em Aracruz, visando o transporte de madeira, 
celulose, papel e carvão. 

Órgãos de Transportes 

Em relação ao sistema ferroviário, o DNIT é responsável por apenas 1% da malha 
ferroviária brasileira; sendo que o restante está concedida à iniciativa privada, ficando 
sob a responsabilidade da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, fiscalizar e 
regular as concessionárias, bem como da qualidade dos serviços prestados. 

A metodologia utilizada para avaliar o desempenho das concessionárias de serviços 
públicos de transporte ferroviário está fundamentada em um conjunto de indicadores 
que formam o Critério de Avaliação de Desempenho – CAD. Os seguintes indicadores 
integram o CAD: percentual das metas de produção, percentual das metas de redução 
no número de acidentes, percentual de investimento realizado, crescimento do produto 
por funcionários, crescimento da receita por funcionários, taxa de cobertura operacional, 
taxa de cobertura total e índice de satisfação do usuário. Na avaliação do desempenho 
geral da EFVM incluem-se, ainda, indicadores relacionados à eficiência do transporte de 
passageiros. 

Quanto à qualidade dos serviços prestados pelas concessionárias de transportes 
ferroviários, a STT - Secretaria de Transporte Terrestre desenvolve também, junto aos seus 
usuários uma pesquisa que visa quantificar o nível de satisfação do usuário, a partir dos 
seguintes aspectos: acessibilidade, confiança, segurança, preço, adequação dos 
equipamentos e serviços, e relação com os clientes. Os índices obtidos pela FCA em 1999 
e 2000 foram de 65,7% e 62,4%, respectivamente. Nos mesmos períodos, os níveis de 
satisfação do usuário com a EFVM foram de 74,9% e 69,4%. 

Em relação à modalidade de transporte aquaviário, de acordo com a legislação 
vigente, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ é a instituição 
responsável pela regulação, outorga e fiscalização da exploração dos serviços públicos 
de operações portuárias e transportes aquaviários. Dentre as atividades desenvolvidas 
pela ANTAQ, destaca-se a implementação do Sistema de Desempenho Portuário, que 
tem por objetivo avaliar o desempenho operacional dos terminais portuários. Os 
indicadores de desempenho operacional utilizados pela ANTAQ são organizados pelas 
principais cargas e mercadorias transportadas, tendo como referência o terminal 
portuário e os valores médios para a consignação, para a prancha diária, para o tempo 
de espera para atracação e percentual de atendimento ao tráfego local. 

Segundo o Relatório Operacional – 2003 da ANTAQ, com base no acompanhamento 
periódico dos indicadores anteriormente citados, as operações portuárias, de um modo 
geral, apresentaram melhoria do desempenho para diversos produtos analisados. 
Entretanto, ressalta a existência de muitas potencialidades a serem exploradas, as quais 
podem ser identificadas com o auxílio desses indicadores, devendo ser analisadas 
individualmente, tendo em vista a particularidade de cada terminal. Os indicadores 
relativos à eficiência operacional dos terminais arrendados demonstraram melhor 
evolução e melhor estabilidade do que os índices observados nos cais públicos. 
Particularmente no Espírito Santo, o único terminal 

público é o Porto de Vitória, tendo como instituição responsável pela administração a 
Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA. Os resultados operacionais dos cais que 
integram o Complexo Portuário de Vitória, a exemplo dos demais cais públicos, 
apresentaram diferentes níveis de desempenho. Destaca-se, no entanto, o importante 
desempenho que o Porto de Vitória tem obtido em relação às exportações do Brasil, 
sendo o segundo principal porto com o escoamento de US$ 5,701 bilhões em 
mercadorias em 2002. 
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Quanto à modalidade rodoviária, no âmbito federal, o DNIT é o órgão responsável pela 
administração de 96% da malha rodoviária federal, que contabiliza cerca de 56 mil Km, 
sendo 1,2 mil Km implantada no Espírito Santo. Dada a extensa área de atuação, os 
recursos do DNIT têm sido prioritariamente aplicados neste setor. Por meio da Diretoria de 
Infra-Estrutura Terrestre, o DNIT é responsável pela administração e gerenciamento de 
programas e projetos de construção, operação, manutenção e restauração da infra-
estrutura terrestre. O DNIT possui regionais nos Estados que se responsabilizam pela 
administração das rodovias federais locais. No Espírito Santo, o 17° DNIT é responsável 
pela administração das rodovias federais citadas anteriormente. Somente as rodovias 
concedidas à iniciativa privada são fiscalizadas pela ANTT e são avaliadas por 
indicadores de desempenho, no entanto, não há rodovias privatizadas no Estado. 

III.4 Energia Elétrica 

A ESCELSA é responsável pela distribuição de energia em 70 municípios, abrangendo 
uma área de, aproximadamente, 90% do Estado. A área de concessão da ELFSM 
compreende 11 municípios: Águia Branca, Alto Rio Novo, Pancas, Colatina, Marilândia, 
Santa Tereza (parte), São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Roque do 
Canaã, Vila Valério (parte) e Governador Lindemberg. 

A ELFSM gera e transmite cerca de 2.120 KW, que corresponde a 3,8 % da energia elétrica 
requerida pelo seu sistema, contando, para isto, com quatro usinas hidrelétricas: Tabocas, 
Onça, Cachoeira do Oito e Santa Maria. Os 96,2% restantes de sua energia distribuída são 
adquiridos da ESCELSA. 

O sistema elétrico da ESCELSA está conectado ao sistema interligado nacional através do 
sistema de Furnas e da Cemig. A interligação com Furnas é feita em Cachoeiro de 
Itapemirim (138 KV) e em Vitória (345 KV). A interligação com a Cemig é feita na linha 
Governador Valadares - Mascarenhas (230 KV). Para suprir à demanda do Estado, a 
ESCELSA conta, principalmente, com o fornecimento de energia de Furnas e Itaipu, além 
de contar com a geração própria em seis usinas hidrelétricas: Mascarenhas, Suíça, Rio 
Bonito, Fruteiras, Jucu e Alegre. A energia gerada no Estado totaliza 189,7 MWh de 
capacidade instalada, representando 14,4% do total de energia fornecida. A Tabela III.5 
apresenta a origem da energia requerida pela ESCELSA, bem como o quantitativo 
relativo a cada fonte. 

Tabela III.5: Energia Requerida pela ESCELSA em 2002 

ORIGEM QUANTITATIVO (MWH) PERCENTUAL (%) 

Furnas 4.275.864 58,3 

Itaipu 1.741.646 23,7 

Outras fontes de energia 129.265 1,8 

Geração própria 1.056.039 14,4 

Transporte de energia 133.554 1,8 

Total 7.336.368 100 

Em termos de consumo de energia, é importante ressaltar que o Espírito Santo possui o 
maior consumo per capita do Brasil, devido à elevada demanda industrial e baixa 
densidade demográfica no Estado. A Tabela 40 apresenta a distribuição do consumo de 
energia, considerando apenas os municípios atendidos pela ESCELSA. Ressalta-se o 
consumo industrial que representa 51,69% da energia distribuída, enquanto a residencial 
representa apenas 17,81%. Em termos de receita, os percentuais gerados pelos usuários 
industriais e pelos usuários residenciais contribuem, respectivamente, com 37,70% e 
30,92%. 
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Tabela III.6: Distribuição do Consumo de Energia nos Municípios Atendidos pela ESCELSA 

FORNECIMENTO QUANTITATIVO (MWH) PERCENTUAL (%) 

Residencial 1.133.546 17,81 

Industrial 3.289.738 51,69 

Comercial 839.335 13,19 

Rural 315.396 4,96 

Outras 469.079 7,37 

Suprimento 317.834 4,99 

Total 6.364.928 100,00 

Considerando o total de energia requerida e o total de energia distribuída contidas nas 
duas tabelas anteriores, verifica-se que o sistema da ESCELSA consome, ainda, 971.440 
MWh, relativos ao transporte de energia e às perdas no sistema. Enquanto o transporte de 
energia totaliza 1,8% da energia requerida em 2002, as perdas no sistema alcançam 
11,4%. 

O consumo médio residencial em 2002 foi de 1.499 KWh, que representa um decréscimo 
de 8,26% em relação ao ano de 2001. A tendência de queda do consumo médio de 
energia residencial também vinha sendo observada nos anos anteriores, devido à 
mudança de hábitos da população e ao uso de equipamentos elétricos mais 
econômicos. Em 2001, 2000 e 1999, os percentuais de redução de consumo foram, 
respectivamente, 18,5%, 3,5% e 5,5%. Por outro lado, os consumos totais industrial e 
comercial, em 2002, tiveram um aumento médio de 7,7% em relação ao consumo de 
2001. No cômputo geral, o total de energia vendida em 2002 representou um acréscimo 
de 4,3% em relação a 2001. 

Em termos de ampliação da capacidade de geração própria de energia, destaca-se a 
construção de duas PCH’s - Pequenas Centrais Hidrelétricas pela ESCELSA: a PCH de São 
João, com capacidade de 25 MW e a PCH de Viçosa, com capacidade de 4,5 MW, que 
brevemente entrará em operação. 

Outras obras que merecem destaque é a construção da Linha de Transmissão Ouro Preto 
– Vitória, com 345 KV e custo de R$ 127 milhões e o gasoduto Cacimba – Vitória com 
custo estimado em R$ 202 milhões e conclusão prevista para 2005. Ambos 
empreendimentos estão previstos no PPA do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, sendo a Linha de Transmissão prevista para 2004 e o gasoduto para 2005. 

O Espírito Santo possui, ainda, um elevado potencial de geração de energia, que não 
está focado apenas em termos de hidrelétricas. Identificam-se as seguintes 
oportunidades de geração de energia no Estado: 

• utilização do gás residual na CST e da biomassa na ARACRUZ Celulose, estimados 
em 300 MW; 

• utilização de 7 PCHs - Pequenas Centrais Hidrelétricas com capacidade de 
geração de energia aproximadamente 200 MW; 

• implantação de Usina Termelétrica na Grande Vitória com capacidade de 500 
MW. O investimento é da ordem de US$ 250 milhões, tendo a Petrobrás como 
principal empreendedor; 

• implantação de Usina Termelétrica do Norte  do Espírito Santo com capacidade 
de 250 MW. O investimento é de aproximadamente US$ 150 milhões, tendo como 
empreendedores a Petrobrás e a SHELL. 
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Em termos financeiros, a Tabela III.7 apresenta os principais dados relativos ao resultado 
de exercício do 2002 da ELFSM e da ESCELSA, sendo que os dados da ESCELSA referem-se 
ao resultado consolidado. 

Verifica-se que o resultado financeiro da ESCELSA em 2002 foi negativo em R$ 606,15 
milhões, que, segundo o Relatório Anual da empresa, foi conseqüência principalmente 
da variação cambial sobre dívidas em moeda estrangeira e de outros fatores 
relacionados a títulos indexados ao dólar. Tais fatores associados ao resultado negativo 
das participações societárias provocaram um prejuízo no exercício de R$ 509,25 milhões. 

Tabela III.7: Dados do Resultado do Exercício, Origens e Aplicações de Recursos da ESCELSA e 
ELFSM relativos à 2002 

ITEM ESCELSA  (R$1000) ELFSM  (R$1000) 

Receita Operacional Líquida 837.248 38.168 

Custo do Serviço de Energia Elétrica (637.388)  

Lucro Operacional Bruto 199.860  

Despesas Operacionais (104.895) (33.837) 

Receitas Financeiras 137.772 4.330 

Despesas Financeiras (743.919) (1.223) 

Resultado Financeiro (606.147) (447) 

Resultado Operacional (575.480) 3.774 

Resultado não Operacional (13.553) 102 

Lucro/ Prejuízo antes da Contr. Social e do I. Renda (509.252) 3.876 

Lucro/Prejuízo do Exercício (509.252) 5.558 

Origens dos recursos 262.906 16.915 

Aplicações dos recursos 276.905 14.507 

Aumento/Redução do Capital Circulante (13.999) 2.408 
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ANEXO IV – Aspectos Sócio-ambientais 
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Aspectos Sócio-ambientais 

A região de estudo consiste de um intricado de ambientes, com diversos solos, lado a 
lado, em razão de processos eminentemente eluviais onde ocorre inúmeras lagoas. 
Assim, o hidromorfismo é evidente na formação dos solos da área. Isto, não raro, levou os 
colonizadores à adoção quase sistemática da drenagem, conquanto não técnica. 

A partir da década de 60, o Governo Federal, por intermédio do Departamento Nacional 
de Obras de Saneamento – DNOS iniciou um processo de drenagem na área sem 
maiores cuidados com as condições de solos e do meio ambiente em geral. 
Aparentemente, o que norteou esses trabalhos foi uma suposta viabilidade econômica 
imediata. 

O “Vale do Suruaca” apresenta muitas lagoas freqüentemente interligadas. A natureza ali 
se apresenta como um berçário de peixes, anfíbios e de muitos pássaros que fizeram 
desta área hidromórfica o seu último refúgio em toda costa do Estado do Espírito Santo. 

Com a drenagem excessiva, uso do fogo em práticas agrícolas, além de outras práticas 
desaconselháveis há um iminente risco, talvez até, em médio prazo, desta área tornar-se 
irrecuperável. A degradação é intensa e acelerada e os sinais dessa degradação são 
bastante perceptíveis. 

Há atualmente, uma maior preocupação com os solos tiomórficos. Nestes, ao serem 
drenados, o pH abaixa excessivamente em razão da produção de ácido sulfúrico. A 
recomposição de vegetação na área torna-se, muitas vezes, impossível, além da 
possibilidade de contaminação da água de superfície e subsuperfície, com graves danos 
ao ambiente. Isto tem, mais recentemente, alcançado a atenção das instituições oficiais 
locais. 

IV.1 Principais Ecossistemas 

Praias 

A seguir são apresentadas as praias dos municípios litorâneos que integram a área de 
estudo. 

Conceição da Barra 

No município de Conceição da Barra destacam-se as seguintes praias: 

Praia do Farol ou Bugia 

Localizada entre a Foz do Rio Cricaré e o Farol da Barra, possui areia de granulação fina 
e água com mudanças de temperatura, devido à proximidade do rio. Passa atualmente 
por sérios problemas de erosão. Algumas medidas, como a construção de barreiras de 
contenção com pedras, foram adotadas pela Prefeitura Municipal, no entanto, é 
necessária a implementação do projeto de contenção da erosão marítima elaborado 
por técnicos da Universidade Federal do Espírito Santo. 

Praia da Barra 

Praia bastante movimentada principalmente em época de festividades como o 
Carnaval. Possui a melhor infra-estrutura turística do município. A porção sul da praia da 
barra também vem sofrendo com processos de erosão marinha. Nesta parte da praia 
também foram construídos elementos de contenção e o acesso à água se dá por meio 
de pontes que avançam por sobre as estas barreiras. 
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Praia de Guaxindiba 

Localizada a três quilômetros do centro, nas proximidades da Foz do Rio Itaúnas e ao 
lado da Floresta de Raízes, um manguezal formado por árvores de raízes aéreas. É uma 
praia de mar aberto, propícia para a prática do surf e da pesca amadora. 

Praia de Itaúnas 

Localiza-se a 26 km do centro da cidade de Conceição da Barra. A temperatura da 
água é de temperada a quente, a areia é de granulação fina e grossa. Em frente à praia 
encontram-se alguns recifes lateritiso de cor avermelhada, que nas marés baixas tornam-
se bastante 

visíveis. A vegetação típica da restinga ainda é bem visível nas proximidades da praia. 
Predominam os ventos nordeste na maior parte dos meses e principalmente no verão. 
Apresenta base de proteção e educação ambiental do Projeto Tamar. 

Praia do Riacho Doce 

Praia semi-deserta e escondida pelas florestas de Eucalipto, é a última fronteira entre o 
Espírito Santo e a Bahia. Tem um riacho que dá nome ao lugar, e um único quiosque. 
Situa-se a 10 km da Vila de Itaúnas. 

São Mateus 

O litoral de São Mateus tem uma extensão de cerva de 43 km, e é constituído 
basicamente pelas praias de Guriri, Barra Nova e Urussuquara, e outras menores. 

Praia de Guriri, 

É a praia mais conhecida do município. Na temporada de verão, o balneário recebe um 
grande contingente de veranistas o que o classifica como um dos mais procurados do 
estado. Um dos pontos fracos é a proximidade do lençol freático em toda a área do 
assentamento residencial, o que, além de dificultar seu saneamento, representa um risco 
de enchente com chuvas mais fortes. O balneário de Guriri conta com infra-estrutura 
completa: água, luz, telefone, bares, restaurantes, hotéis, pousadas entre outros, além de 
apresentar base do Projeto Tamar. 

Praia de Barra Nova 

Constitui-se numa das mais bonitas de São Mateus. Sua beleza está nos manguezais e na 
baía que se formou por ocasião da abertura da barra artificial. Ressente-se da falta de 
uma infra-estrutura mais consistente. Também apresenta base de proteção e educação 
ambiental do Projeto Tamar. 

Entre a praia de Guriri e a praia de Barra Nova existe uma série de praias menores, como 
as praias do Caramujo, Oitizeiro, Brejo Velho, Aledia do Coco e Ranchino. Quase todas 
são primitivas, de difícil acesso, com área de restinga bastante devastada.  

Praia de Urussuquara 

É uma das mais belas praias do litoral capixaba. Fica na divisa do município de São 
Mateus com Linhares. 
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Linhares 

O município de Linhares possui 68 km de litoral com várias praias propícias à pesca e a 
esportes náuticos: 

Praia de Regência 

Localizada a 53 km do centro de Linhares, próxima à foz do Rio Doce. Propícia para a 
prática do surf, tem ondas fortes, areia fina e batida. Apresenta base do Projeto Tamar – 
IBAMA. O projeto tem como objetivo a preservação da tartaruga amarela ou cabeçuda, 
Caretta Caretta, principalmente seus locais de desova localizados na areia, a 50cm de 
profundidade. 

Praia de Barra Seca 

Única praia oficial de naturalismo no Espírito Santo. Conta com quase dois quilômetros de 
rio descendo paralelo ao mar, deixando somente uma faixa de areia entre as águas. A 
combinação de vários ecossistemas torna o lugar único, onde são encontrados trechos 
preservados de Mata Atlântica, vegetação de restinga, lagoas salobras e o mar. É uma 
praia oceânica e de “tombo” (a arrebentação é em cima da areia). A pequena colônia 
de pescadores ali instalada é composta de, aproximadamente, vinte famílias, que vivem 
da pesca do robalo e do camarão. 

Povoação 

Localizada junto à foz do Rio Doce, situada no distrito de mesmo nome, a 42 km da sede. 
A praia é em mar aberto, com águas agitadas, bastante propícias para atividades de 
esporte como o surf e windsurf. Assim como Regência, Povoação também está voltada 
para atividades de proteção ambiental, apresentando base do Projeto Tamar – IBAMA. 

Pontal do Ipiranga 

Localizada a 45 km do centro da cidade. Possui 25 km de extensão. Possui águas claras, 
areia fina e batida. Detém um fluxo turístico representativo por causa da sua beleza 
natural e por suas praias despoluídas. O balneário de Pontal do Ipiranga conta com infra-
estrutura completa: água, luz, telefone, bares, restaurantes, hotéis, pousadas entre outros. 

Mata Atlântica 

A composição florística da Mata Atlântica é caracterizada por apresentar um estrato 
arbóreo bastante representativo, tendo como principais espécies o Pau-brasil, o Pau-
ferro, o Pau-d’óleo, a Maçaranduba, a Sucupira, a Peroba e o Pau-d’arco, além de 
orquídeas, Bromélias, Aráceas e Cactáceas. No que tange à composição faunística, a 
diversidade é marcante, podendo-se encontrar na região mamíferos como Sagüis-
comuns, o Timbu e o Gato-maracajá-de-manchas pequenas; aves, como a Corruíra-do-
brejo, a Choca barrada, o Beija-flor e o Aracuá; Répteis como o Bico-doce e o Tejuaçu, 
além de uma riqueza de insetos herbívoros, aranhas arborícolas e formigas, como a 
Tocandira. 

Restinga 

A restinga existente entre Pontal do Ipiranga e Povoação, no município de Linhares,  
encontra-se com altura variando de poucos centímetros a mais de dez metros, sendo 
composta por halófila-psamófila, pós-praia e mata-seca. 
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A vegetação halófila-psamófila ocorre ao longo de toda a área. É a formação que sofre 
mais intensamente a ação das marés altas, no entanto apresenta um crescimento rápido 
e grande poder de regeneração, tornando-se grupo importante na fixação de dunas. 

A formação arbustiva pós-praia, também presente ao longo de toda a área, apresenta 
algumas espécies exóticas, como Elaeis guineensis (dendê), Brachiaria spp. (braquiária) e 
Coccos nucifera (coqueiro), mas também apresenta, de acordo com a legislação 
vigente – Portaria 37N, IBAMA, 1992, duas espécies ameaçadas de extinção Couepia 
schottii e Jacquinia brasiliensis. 

A fauna desse ecossistema é representada por pequenos crustáceos, anfíbios e algumas 
espécies de aves. Em algumas áreas ocorre, também, a desova de tartarugas. 

A restinga existente entre o rio Mariricu, o Oceano Atlântico e as praias de Barra Nova e 
Guriri possui altura variando de poucos centímetros a mais de 10m de altura, sendo 
composta por halófila-psamófila, palmae e mata seca de restinga. 

A formação halófila-psamófila ocorre ao longo de toda a área. A palmae, dominada por 
plantas arbustivas e herbáceas apresenta-se como formação típica após a degradação 
da formação pós-praia. Já a mata seca de restinga apresenta-se em dois tipos, uma de 
porte mais baixo, a mata baixa, e outra de porte mais alto, a mata alta. A vegetação de 
mata é constituída por espécies arbustivas e arbóreas, apresentando uma riqueza maior 
de espécies que as anteriores. 

Em levantamento fitossociológico e florístico realizado pela Aracruz Celulose SA, sob 
demanda do IEMA, foram detectadas 39 famílias e 82 espécies vegetais vasculares na 
região de Barra Nova. 

Mangues 

Ecossistema que ocorre em regiões tropicais, em terrenos baixos sujeitos à ação das 
marés, sendo formado por solos pouco consistentes aos quais se associam comunidades 
vegetais e animais característicos, fazendo parte do Domínio Atlântico. 

Os mangues são constituídos por espécies como: Rhizophora mangle (mangue vermelho 
ou sapateiro), Avicennia germinans (mangue siruba), Laguncularia racemose (mangue 
branco) e Conocarpus erectus (mangue-de-botão). Todas elas apresentam grande 
resistência à variação de salinidade. 

IV.2 Unidades de Conservação Ambiental 

Reserva Biológica de Córrego Grande 

Destinada à preservação integral da biota e demais atributos naturais, sem interferência 
humana direta, ou modificações ambientais, abrigando os seguintes biomas e 
ecossistemas: Mata Atlântica, Mata de Tabuleiro e Mata Ciliar. Nessa unidade da 
Conservação são desenvolvidas as atividades de Educação Ambiental e Pesquisa. É 
administrada pelo IBAMA, e se localiza a 16 km da BR 101, na altura da divisa com o 
estado da Bahia, distando 71 km da sede do município. 

Reserva Biológica de Comboios 

Localizada a 7 km do Distrito de Regência, em Linhares, é uma unidade de conservação 
de proteção integral, ligada ao governo federal, que protege 836,39 hectares de 
vegetação de mata atlântica, restinga, grande faixa de praia nativa e uma considerável 
fauna. A sede da reserva conta com infra-estrutura de banheiros, sala de exposição 
permanente, sala de vídeo, e tanques (aquários) para atender aos visitantes com o 
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objetivo de educação ambiental. A reserva é a sede de uma das principais bases de 
campo do Projeto TAMAR, uma das primeiras do Brasil. 

A Reserva Biológica de Comboios está inserida na Planície Costeira do Rio Doce, sendo 
que uma pequena parte, no seu extremo Sul, encontra-se no município de Aracruz. A 
importância dessa reserva está no fato de a região constituir-se na única área de 
concentração de desova da tartaruga-gigante no Brasil, cuja população bastante 
reduzida vem sendo protegida desde 1982 pelo Projeto Tamar-Ibama.  

Reserva Biológica de Sooretama  

Considerada a maior área remanescente da Mata Atlântica do Estado, a Reserva 
Biológica de Sooretama conta com mais de 24 mil hectares e, abriga espécies nativas 
com mais de 40 metros de altura e animais ameaçados de extinção. As visitas à Reserva 
são monitoradas e as atividades desenvolvidas têm caráter educativo e de pesquisa. 
Com o desmembramento do município, a maior parte da reserva passou a pertencer ao 
município de Sooretama, restando um pequeno trecho dentro dos limites do município 
de Linhares, contíguo à Reserva Natural do Vale do Rio Doce. 

Floresta Nacional do Rio Preto - FLONA DO RIO PRETO 

Possui cobertura florestal da Mata Atlântica, com uma infra-estrutura para atividades 
recreativas e de lazer em contato com a natureza, onde se desenvolve um trabalho de 
proteção de espécies nativas destinado à produção econômica sustentável de madeira 
e outros produtos florestais, além da preocupação com a proteção dos recursos hídricos, 
pesquisa e estudos e manejo da fauna silvestre. A Floresta Nacional do Rio Preto – 
encontra-se em terreno plano e suavemente ondulado e cortado por cursos d’água que 
formam vales profundos e estreitos. Em sua maior parte, apresenta uma formação 
Florestal Nativa da Mata Atlântica, alterada por ação antrópica. Entre os representantes 
da fauna podemos destacar tatus, pacas, veados, lontras, saguis, caxinguelês, teiús, 
papagaios, tucanos entre outros. Possui trilhas naturais, lagos e um centro de visitantes 
abertos ao público.  

Reserva Florestal de Linhares 

Compreende uma área de 21.787 hectares com 96% de ecossistemas primários e 4% de 
espaços de trabalho, protegendo mais de 22 mil hectares de Mata Atlântica. É aberta ao 
público, proporcionando programas de ecoturismo associados a atividades de proteção 
e educação ambiental. Por meio de seu programa de pesquisa, a reserva tornou-se pólo 
difusor de programas de preservação e conservação de recursos naturais, recuperação 
de áreas degradadas, de desenvolvimento sustentável e de turismo científico. 

Parque Estadual de Itaúnas 

O Parque Ecológico de Itaúnas, maior do Espírito Santo, criado para garantir a 
preservação de importantes remanescentes de Mata Atlântica no Estado, protege 
ecossistemas bastante diferenciados, como áreas de restinga, manguezais e matas de 
tabuleiro com uma enorme biodiversidade. Este parque, situado em distrito de mesmo 
nome, no Município de Conceição da Barra, tem o seu Plano de Manejo em fase de 
elaboração. 

O Parque de Itaúnas possui 25 km de praias, sendo três destes reservados ao uso público 
com infra-estrutura de quiosques para atendimento aos visitantes. A área do parque é 
famosa por suas dunas que se movem com o vento forte, cobrindo e descobrindo 
vestígios da antiga vila soterrada após o desmatamento da restinga. 
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O Plano de Manejo do Parque Estadual de Itaúnas, iniciado em Maio de 2003 encontra-
se em fase de conclusão. 

APA de Conceição da Barra 

Tem como objetivo a proteção da vida silvestre, a manutenção de bancos genéticos e 
espécies raras da biota regional e demais recursos naturais, por meio da adequação e 
orientação das atividades humanas na área, e também promove a melhoria da 
qualidade de vida da população. É administrada pela SEAMA em parceria com o 
Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal. Fica localizada no entorno da 
cidade. 

Parque Nacional dos Pontões Capixabas 

Antes mesmo de ser oficialmente um Parque Nacional, o que ocorreu em dezembro de 
2002, a região dos Pontões Capixabas foi tombada pela UNESCO (Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) como Reserva da Biosfera de 
Mata Atlântica. 

Sua criação visa evitar a intensa extração mineral de granito e preservar a flora e a fauna 
existentes apenas naquela região. Outro sério problema é a expansão aleatória das 
atividades agrícolas e da rede urbana, sem preocupação com o meio ambiente. 

O local possui os últimos remanescentes de Mata Atlântica do Estado, e apresenta 
belíssimas montanhas com até 960 metros de altura. Junto com a alta biodiversidade da 
região, são encontradas centenas de pães-de-açúcar, ou pontões graníticos, como são 
conhecidos por lá. 

A população do entorno também será beneficiada pelo controle da qualidade 
ambiental, pela regulação do processo de expansão da fronteira agrícola, pela geração 
de novas oportunidades de emprego e pelo desenvolvimento de atividades controladas 
de educação ambiental e turismo. Apesar de grande potencial ecoturístico, a unidade 
está, atualmente, fechada para visitação. 

IV.3 Classificação dos tipos de Unidades de Conservação quanto aos objetivos, usos e 
atividades permitidos, além de posse e domínio 

Unidades de Conservação de Proteção Integral 

UC’s de Proteção Integral são aquelas onde é permitido apenas o uso indireto dos 
recursos naturais, para a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de 
atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a 
natureza e de turismo ecológico. 

Estação 
Ecológica 

Objetivos: a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas.  

Usos Permitidos: visitação pública com objetivo educacional e pesquisa científica 

Posse e domínio: públicos 

Reserva 
Biológica 

Objetivos: a proteção integral da biota e demais atributos naturais existentes em 
seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, 
excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as 
ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a 
diversidade biológica e os processos ecológicos naturais.  

Usos Permitidos: visitação pública com objetivo educacional e pesquisa científica 

Posse e domínio: públicos 

Parque 
Nacional 

Estadual ou 

Objetivos: Tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de 
grande relevância ecológica e beleza cênica. 

Usos Permitidos: a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de 
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Municipal atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato 
com a natureza e de turismo ecológico.  

Posse e domínio: públicos . 

Monumento 
Natural  

Objetivos: preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica.  

Usos Permitidos: visitação pública e pesquisa científica 

Posse e domínio: públicos e privados 

Refúgio de 
Vida Silvestre 

Objetivos: proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a 
existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna 
residente ou migratória.  

Usos Permitidos: visitação pública e pesquisa científica 

Posse e domínio: públicos e privados 

Unidades de Conservação de Uso Sustentável 

UC’s de Uso Sustentável são aquelas onde é permitido o uso parcial dos recursos naturais 
compatibilizado com a proteção da natureza.   

Área de 
Proteção 
Ambiental 
(APA) 

Área extensa, com certo grau de ocupação humana, dotada de atributos 
abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a 
qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas. 

Objetivos: proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação 
e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

Usos: respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e 
restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada numa APA 

Posse e domínio: misto públicos e privados 

Área de 
Relevante 
Interesse 
Ecológico 
(ARIE) 

É uma área em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação 
humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares 
raros da biota regional.  

Objetivos: manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e 
regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-las com os 
objetivos de conservação da natureza.  

Usos: respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e 
restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada numa ARIE 

Posse e domínio: públicos e/ou privados. 

Floresta 
Nacional 
(FLONA) 

Floresta 
Estadual e 
Floresta 
Municipal 

É uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas. 

Objetivos: uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, 
com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas.  

Usos Permitidos: visitação pública, pesquisa científica, admitida a permanência 
de populações tradicionais que a habitavam quando de sua criação. 

Posse e domínio: públicos 

Reserva 
Extrativista 
(RESEX) 

É uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência 
baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência 
e na criação de animais de pequeno porte. 

Objetivos: proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o 
uso sustentável dos recursos naturais da unidade.  

Usos Permitidos: uso sustentável dos recursos naturais pelas populações 
tradicionais (para os recursos madeireiros, somente em situações especiais), 
visitação pública, pesquisa científica. Proibidas a exploração de recursos minerais 
e a caça amadorística ou profissional. 

Posse e domínio: domínio público, com uso concedido às populações extrativistas 
tradicionais. 

Reserva de 
Fauna 

É uma área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou 
aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-científicos 
sobre manejo econômico sustentável de recursos faunísticos.  

Objetivos: estudos técnico-científicos sobre o manejo econômico sustentável de 
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recursos faunísticos 

Usos Permitidos: visitação pública, comercialização dos produtos e subprodutos 
resultantes das pesquisas (proibido o exercício da caça amadorística ou 
profissional)  

Posse e Domínio: É de posse e domínio públicos. 

Reserva 
Particular do 
Patrimônio 
Natural (RPPN) 

É uma área privada, gravada com perpetuidade. 

Objetivos: de conservar a diversidade biológica.  

Usos Permitidos: pesquisa científica, visitação com objetivos turísticos, recreativos 
e educacionais. 

Posse e domínio: privados com gravação de perpetuidade através de termo de 
compromisso assinado perante o órgão ambiental, averbado à margem da 
inscrição no Registro Público de Imóveis. 

Reserva de 
Desenvolvime
nto Sustentável 

É uma área natural que abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-se 
em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao 
longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que 
desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na 
manutenção da diversidade biológica. 

Objetivos: preservar a natureza, assegurar condições e meios para reprodução e 
melhoria dos modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais 
das populações tradicionais, valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e 
as técnicas de manejo do ambiente, desenvolvido por estas populações. 

Usos Permitidos: visitação pública, pesquisa científica voltada à conservação da 
natureza, à melhor relação das populações residentes com seu meio e à 
educação ambiental, exploração de componentes dos ecossistemas naturais em 
regime de manejo sustentável, substituição da cobertura vegetal por espécies 
cultiváveis. 

Posse e domínio: domínio público, posse e uso pelas populações tradicionais 
(ainda não regulamentados). 

IV.4 Zoneamento Ambiental e Outros Instrumentos Reguladores 

O Estatuto da Cidade elenca os instrumentos que poderão ser utilizados para 
implementação da Política Urbana, com ênfase para o planejamento municipal. Os 
Municípios brasileiros poderão dispor de valiosos instrumentos que, em conjunto com os 
demais institutosurbanísticos, jurídicos e tributários, deverão compor a política urbana dos 
mesmos. Dentre estes instrumentos de planejamento municipal, destaca-se a importância 
do zoneamento ambiental.  

Destaca-se também a instituição de instrumentos, no âmbito do PEGC, cabendo registrar 
o Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro – ZEEC, instrumento básico de 
planejamento que estabelece, após discussão pública de suas recomendações técnicas, 
a nível estadual e municipal, as normas de uso, ocupação do solo e de manejo dos 
recursos naturais da costa, em zonas específicas, definidas a partir de suas características 
ecológicas e sócio-econômicas.  

A Resolução CONSEMA Nº 8, de 01 de dezembro de 1999, estabeleceu que o objetivo da 
Câmara Técnica de Zoneamento Ambiental do Estado do Espírito Santo seria o de 
subsidiar as ações do CONSEMA, e dos CONREMAS, na proposição de normas, critérios e 
políticas regionais e estaduais de Zoneamento e ordenamento ambiental territorial. 

Cabe ainda ressaltar que a Empresa Aracruz Celulose obteve, para suas florestas no sul 
da Bahia, o selo de qualidade do Programa de Certificação Florestal (Cerflor), 
coordenado pelo Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro). A empresa se dedica agora 
em conseguir o certificado para suas florestas no Espírito Santo e no Rio Grande do Sul. 
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IV.5 Capacidade de Suporte dos Recursos Naturais 

Recursos Hídricos 

Problema histórico relacionado à degradação dos recursos hídricos na área de 
planejamento – A Lagoa do Suruaca 

O rio Barra Seca nasce em Nova Venécia e depois de percorrer 120 km entra na região 
na região pantanosa da Suruaca, onde contribui para a formação desse pantanal, cuja 
área é estimada em 123.000 ha. Nessa região existia até poucos anos atrás uma grande 
lagoa – a Lagoa da Suruaca – de onde se formava o rio Mariricu, Esse rio, que na 
realidade era o próprio rio Barra Seca, acompanha o litoral separado das águas do mar 
apenas pelo cordão arenoso do litoral, indo desaguar no rio Cricaré ou São Mateus. 

O comendador Reginaldo Gomes da Cunha, irmão do Barão dos Aymorés, sabendo que 
em determinado ponto esse rio se aproximava muito do litoral, teve a iniciativa de abrir 
um pequeno canal ligando o rio ao mar, criando assim uma nova barra. Daí surgiu o 
nome “Barra Nova”, dado à pequena baía que ali se formou. Essa barra foi aberta em 
1866 com a finalidade de se criar um novo porto devido à precariedade da foz do Rio 
São Mateus, em Conceição da Barra, o que dificultava a navegação. Outra intenção 
era o esgotamento das águas para o aproveitamento das terras férteis para a expansão 
da pecuária. 

A lagoa do Suruaca teve uma segunda tentativa de esvaziamento. Em certo ponto ela 
se aproximava menos de 300 metros do Rio Ipiranga. O que separava a lagoa do rio era 
apenas um pequeno cordão arenoso. Isso levou os proprietários de terra daquela região 
a tomarem a iniciativa de abrir um outro canal ligando a lagoa ao rio, com a finalidade 
de esgotar o pantanal e aproveitar o terreno fértil das turfas ali existentes. A prefeitura de 
São Mateus iniciou no final da década dos anos 30 os serviços, e não chegou a concluí-
los, pois foi encontrado abaixo do cordão arenoso a formação de recifes de arenito. 

A idéia foi retomada e concluída em 1959, quando se conseguiu baixar o canal até o 
nível de preamar, o que permitiu o esgotamento das águas daquele pantanal. 

Essa intervenção trouxe um grande prejuízo ambiental, pois as águas da lagoa Suruaca 
foram drenadas e as terras formadas por turfa, tão desejadas pelos fazendeiros devido a 
sua fertilidade, constantemente são queimadas pelos incêndios que lá ocorrem nas 
estiagens prolongadas. Além disso, ocorre ainda o fenômeno da salinização das águas 
de toda a região, quando os períodos das grandes marés coincidem com as estiagens. 
No final do ano de 1998, a região formada pelo Nativo precisou ser socorrida pela 
prefeitura de São Mateus, que foi obrigada a mandar água em carro pipa para atender 
à população, pois todos os mananciais foram salinizados, inclusive os poços artesianos. 

Balneabilidade das Praias e Lagoas 

A  classificação  da  balneabilidade na área de planejamento segue  a Resolução 
CONAMA n° 20/86 que estabelece as seguintes categorias em função do número de 
coliformes fecais presentes na amostra: excelente, muito boa, aceitável e imprópria.  

Considerando os pontos de amostragem existentes nos municípios litorâneos da região 
Norte, foram registrados os seguintes índices de balneabilidade: 

Linhares: 

• Lagoa Juparanã (em frente à Cabana Juparanã) – EXCELENTE 

• Lagoa Juparanã (Praia Floresta) - EXCELENTE 
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• Lagoa do Meio (Saída da Lagoa) - EXCELENTE 

• Os pontos de amostragem em Pontal do Ipiranga, Povoação e em Regência não 
tinham informações disponíveis. 

São Mateus: 

• Guriri (Av. Oceano Atlântico, frente à capelinha) – EXCELENTE 

• Os pontos de amostragem em Guriri (em frente a Av. Ari Paixão), no Rio Preto 
(Próximo a foz do rio) e Barra Nova não tinham informações disponíveis. 

Conceição da Barra: 

• Praia da Barra (em frente ao restaurante Caranguejão) – EXCELENTE 

• Praia da Barra (fim do calçadão) – EXCELENTE 

• Guaxindiba (em frente ao hotel Barra Mar) – EXCELENTE 

• Itaúnas (Rio Itaúnas, próximo à ponte) – EXCELENTE 

• Itaúnas (Praia das Dunas) – EXCELENTE 

Os dados apresentados, disponibilizados pela internet para consulta pública, referem-se 
ao período entre os meses de agosto e dezembro de 2003. Embora os resultados 
apresentados indiquem uma situação favorável em termos de qualidade das águas das 
praias da área de estudo, é importante ressaltar que os dados apresentados não 
informam a freqüência da amostragem. 

Balneabilidade dos Rios 

A qualidade das águas interiores é dada pelo Índice de Qualidade da Água – IQA, por 
meio de um valor entre 0 e 100, indicando uma das cinco classificações: Ótima, Boa, 
Aceitável, Ruim e Péssima. As classificações obtidas nos corpos d’água analisados são 
apresentadas a seguir. 

• Rio Doce: Nos nove pontos de monitoramento a qualidade da água foi 
classificada entre boa a aceitável, apenas no trecho próximo ao rio Santa Joana 
à montante de Colatina o IQA variou entre boa e ruim. 

• Rio São Mateus: Dentre os cinco pontos monitorados, quatro tiveram suas águas 
classificadas com qualidade entre boa a aceitável, apenas o ponto próximo à 
localidade de Rio Preto apresentou classificação de aceitável a ruim. 

• Rio Itaúnas: Os três pontos de monitoramento da bacia apresentaram qualidade 
entre boa a aceitável. 

O Rio Itaúnas, devido à sua importância para o Parque Estadual de Itaúnas, foi objeto de 
monitoramento por um período de um ano no trecho interno ao Parque. O 
monitoramento incluiu o Rio Itaúnas e afluentes e o Riacho Doce e afluentes, e foi 
caracterizado pela realização de análises físico-químicas e bacteriológicas desses cursos 
d’água e verificação da penetração da cunha salina. Dentre os vinte e seis parâmetros 
analisados, apenas quatro se apresentaram fora dos limites definidos pela Resolução 
CONAMA n° 20/86 para cursos d’água Classe 2. São eles: pH, Fosfato, Alumínio e Oxigênio 
Dissolvido. Os elevados valores para concentração de alumínio, associados aos baixos 
valores de pH e de Oxigênio Dissolvido são característicos dos cursos d’água da região, 
indicando a presença de solos hidromórficos na bacia. Nas análises relativas à presença 
de agrotóxicos também não foram encontradas concentrações acima dos limites 
estabelecidos pela legislação. Em relação à existência de intrusão salina, pode-se 
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detectar a presença de águas altamente salgadas (ou salinas) e de águas salobras. O 
ponto mais distante de detecção de intrusão salina foi a 10,8 km da foz, 

porém com grande influência do nível da maré, impossibilitando uma definição 
conclusiva sobre o assunto. 

IV.6 Projetos relacionados à proteção e conservação dos recursos naturais 

Corredores Ecológicos 

As Abordagens dos Corredores Ecológicos da Mata Atlântica são de ordem: 

• Biofísica: os corredores ecológicos 

• Social: o ser humano, gestor do ambiente 

• Político-institucional: coordenação dos corredores e execução pelos atores locais 

• Financeira: implicação dos programas de desenvolvimento 

Seus princípios estratégicos são: 

Controle: Aumentar a potencialidade de controle legal sobre as áreas protegidas, 
representado por ações de fiscalização, vigilância, controle e monitoramento nas UC’s, 
RPPN’s, Reservas Legais, Áreas de Preservação Permanente e Áreas Indígenas; 

Influência: Proporcionar mudanças de comportamento social dos atores envolvidos, 
influenciados pelo efeito demonstrativo de suas ações, pelo resultado de suas atividade e 
pela divulgação prevista; 

Participação e Descentralização: Concepção de uma forma de gestão compartilhada 
de forma a permitir que as ações de planejamento e conservação sejam realizadas de 
forma associada e descentralizada; 

Oportunidade: Criação de oportunidades de negócios e incentivo a atividades que 
promovam a conservação ambiental, agregando o viés ambiental aos projetos de 
desenvolvimento. 

Os componentes dos Corredores Ecológicos da Mata Atlântica podem ser classificados a 
partir de: 

• Um Planejamento Regional: que, mais que um mecanismo de zoneamento, inclui: 

• Áreas Protegidas existentes como as em processo de criação; 

• Reservas privadas, 

• “Núcleos” de manejo do corredor, áreas prioritárias para incentivo aos 
proprietários e  

• Áreas de uso econômico intensivo 

• Uma Perspectiva Biológica: 

• Manter ou restaurar conectividade da paisagem; 

• Criação de áreas protegidas adicionais; 

• Introdução de Estratégias mais adequadas de uso da terra; 

• Restauração de trechos degradados em áreas chaves 

• Uma Perspectiva Institucional: 

• Melhoria do manejo de Áreas Protegidas; 

• Criar capacidade de manejo na região; 



 

 

275 

• Promover pesquisas biológicas e sócio-ambientais que ajudem a reduzir a 
ameaça de extinção de espécies; 

• Aspirações das comunidades e lideranças devem constituir elementos-chave 
na equação da conservação 



 

 

276 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V – Patrimônio Histórico e Natural 
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V1 -  Festas populares e outras manifestações culturais 

Festas bastante populares em Conceição da Barra são: o Alardo, Ato representativo da 
tomada de Mobaça, baseado em "Os Lusíadas", festa profano religiosa realizada no dia 
20 de janeiro - dia de São Sebastião na Vila de Itaúnas, o Reis de Bois e as pastorinhas. 

Em Regência, município de Linhares, é realizado o encontro estadual das Bandas de 
Congo e a Festa do Caboclo Bernardo. 

Festas populares no município de Pancas são: a Folia de Reis, realizada no período 
natalino, em que um grupo percorre a cidade e a zona rural, tocando, cantando e 
dançando, comemorando o nascimento de Cristo; e a Festa da Lingüiça – a Worstfest. 
Outras festas, de natureza religiosa, que mobilizam a comunidade, são: a Festa das 
Comunidades, a Festa da Padroeira Santa Luzia e a Festa de Corpus Christi, todas de 
origem católica, e a Festa da Reforma Luterana, promovida pela Igreja Evangélica 
Luterana. 

Outra vertente da cultura local está assentada na gastronomia, com destaque para o 
pão pomerano, o “brout”, e na farmacotécnica natural, baseada nas ervas medicinais, 
cultivadas de forma comunitária, em Panquinhas, sob orientação da Igreja Luterana. 

V2- Sítios Arqueológicos 

Foi desenvolvido o projeto para a criação de um Parque Arqueológico do Homem do 
Vale do Suruaca. A nova unidade deverá abranger os municípios de Linhares, Jaguaré e 
São Mateus. Conforme já mencionado, trata-se de uma área onde são encontrados 
vários sítios cerâmicos e sambaquis, que formam um dos mais interessantes conjuntos 
arqueológicos do Sudeste brasileiro. 
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ANEXO VI – Capacidade Institucional – Municipal e Estadual 
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VI.1 Gestão do Turismo – Governo Estadual 

À Gerência de Marketing Turístico compete: 

• Promover uma política de marketing visando a expansão do fluxo turístico no 
âmbito estadual; 

• Executar e promover, em parceria com unidades públicas e privadas, as ações de 
promoção, propaganda e publicidade do potencial turístico do Estado, em nível 
regional, nacional e internacional; 

• Captar e apoiar a realização de eventos de interesse do Estado; 

• Promover a organização dos acervos fotográfico e audiovisual do potencial 
turístico do Estado; 

• Promover a identificação de novos produtos, de forma a oferecer alternativas 
para o fortalecimento da promoção e  venda do produto turístico do Espírito 
Santo; 

• Viabilizar estudos que visem a captação de recursos para obtenção de incentivos 
para fomento ao turismo. 

À Gerência de Estudos e Projetos Turísticos compete: 

• Promover ações que visem a elaboração do Plano de Desenvolvimento Turístico 
do Espírito Santo; 

• Cadastrar, classificar, habilitar, controlar a qualidade e fiscalizar a atuação das 
empresas prestadoras de serviços turísticos e as instituições de ensino, bem como 
credenciar os profissionais do setor, de acordo com normas e padrões definidos 
pelo Governo Federal; 

• Promover e articular ações visando a capacitação profissional para o turismo; 

• Promover campanhas de sensibilização com relação à atividade turística, tido 
como oportunidade de geração de emprego e renda; 

• Promover, elaborar e coordenar as atividades do Plano Nacional de 
Municipalização do Turismo, no âmbito estadual; 

• Promover a elaboração de estudos e pesquisas sobre a oferta e a demanda 
turística, definindo as características dos principais mercados emissores regionais, 
nacionais e internacionais  para o Estado; 

• Fomentar, juntamente com o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, 
municípios e trade turístico, a implantação de uma bolsa de negócios turísticos no 
Estado, visando a captação de investimentos externos para o setor no Estado; 

• Divulgar o artesanato capixaba na atividade turística; 

• Planejar, coordenar e apoiar a elaboração de projetos para a implementação da 
sinalização turística no Estado.  

À Gerência do PRODETUR compete: 

• Dirigir, organizar, supervisionar, coordenar e controlar as atividades da Unidade 
Executora Estadual do PRODETUR/NE II – UEE/ES, representando-a junto aos demais 
organismos estaduais e junto a entidades externas; 

• Implementar uma política de captação de recursos financeiros junto a organismos 
nacionais e internacionais, de forma a assegurar e viabilizar a execução de 
projetos de desenvolvimento do turismo no Estado do Espírito Santo.  
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• Em seu Anexo II a Lei que cria a SEDETUR cita a existência de 20 cargos de 
provimento em comissão, quais sejam. 02 Subsecretários de Estado, 05 Gerentes, 
07 Assessores Especiais de Nível I, 02 Assessores Especiais de Nível II, 01 Chefe de 
Gabinete, 01 Secretária Sênior, 02 Motoristas de Gabinete.  

Na realidade, o quadro atual da SEDETUR, relacionado à Subsecretaria de Turismo, está 
ainda por completar. Hoje atuam nessa Subsecretaria 12 pessoas. Na Gerência do 
PRODETUR estão 1 Gerente e 1 técnico de nível superior, ambos bacharéis em turismo (a 
Gerente acumula a presidência da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria). 
Na Gerência de Estudos e Projetos Turísticos atuam 1 Gerente e mais 2 profissional de nível 
superior – 1 formado em 

administração de empresas e 1 em Oceanografia, e ainda 1 auxiliar administrativo e 1 
estagiário. A equipe da Gerência de Marketing é composta por 1 Gerente, com 
formação de nível médio, 1 profissional de nível superior  - Marketing. 

Nota-se que a Gerência de Estudos e Projetos Turísticos, que desenvolve hoje oito macro-
programas, encontra-se com acúmulo de funções em relação à equipe alocada. O 
mesmo acontece com a Gerência de Marketing, que precisa ser fortalecida, de forma a 
ampliar o escopo de suas atividades e ultrapassar os limites da promoção do turismo em 
seu enfoque tradicional. Já a Gerência do PRODETUR demanda ações concretas para 
que possa se configurar como a Unidade Executora do PRODETUR/NE – II, contando com 
equipe, mecanismos e instrumentos de trabalho para atendimento às exigências do 
agente financiador do Programa e para fazer face às demandas que lhe serão próprias, 
de acordo com Regulamento Operacional adotado pelo Banco do Nordeste. 

A Subsecretaria de Turismo conta ainda com uma secretária executiva do Conselho 
Estadual de Turismo e uma Secretária Administrativa.  

VI.2 Capacidade Institucional – Municipal 

São Mateus 

Estrutura da Administração Pública Municipal 

A Lei 005/93 instituiu a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de São Mateus – ES, 
conforme organograma apresentado. 

A Prefeitura Municipal conta com um efetivo de 1820 pessoas, sendo 1688 ativos e 132 
pensionistas. Dentre os ativos, 40% exerce a função de professor. Segundo análise da 
Administração local a relação entre a quantidade de funcionários públicos municipais e 
o número de habitantes de São Mateus, em relação a outros municípios, atingiu 
coeficiente superior à média dos municípios do Estado. 

O salário médio praticado na Prefeitura Municipal é de R$ 540,00, 60% dos funcionários 
recebem salários entre o mínimo e R$ 468,47; 39 % entre R$ 470,00 e R$ 1.561,56 e, apenas 
1 % acima de R$ 1.600,00. 

As atribuições referentes ao planejamento municipal são de responsabilidade da 
Secretaria de Planejamento, atualmente em processo de estruturação. A ela, pela 
legislação vigente, cabe consolidar os planejamentos setoriais, afetos às demais 
Secretarias, de forma a concretizar, programas, projetos de interesse do Município, e 
assessorar o Prefeito Municipal na tomada das decisões pertinentes.  

Um Plano de Desenvolvimento Urbano - PDU – foi elaborado em 2003 e encontra-se em 
fase finalização, para posterior aprovação. Um Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Municipal foi elaborado ao final de 2002, contemplando ações pertinentes ao setor de 
turismo.  
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O Município tem como meta, no âmbito do planejamento municipal, engajar-se no PMAT 
e no PNAF-M, para obtenção de recursos para modernização administrativa junto ao 
Governo Federal. 

Foi elaborado, especificamente para a temporada 2003/2004 no balneário de Guriri, 
centro turístico do Município, um Plano Estratégico para o Turismo que contou com a 
participação da comunidade e de lideranças locais. Foram identificados pontos fortes e 
fracos da Ilha e identificadas ações de curto prazo - cursos de qualificação, preparação 
das atrações turísticas para o verão, além da localização de parcerias diversas, no 
âmbito do trânsito, da limpeza urbana, do atendimento médico, e prevista a instalação 
de um Centro de Informações Turísticas da Secretaria Municipal de Turismo na Praça de 
Guriri.  

Quanto ao exercício do controle e da fiscalização no território municipal, a Prefeitura 
atua, com razoável eficiência, no campo da vigilância sanitária e de serviços urbanos e 
obras, neste caso com base no Código Municipal de Posturas vigente - Normas sobre 
Polícia Administrativa no Município, instituído por Lei Municipal de 1981. 

Encontra-se em tramitação na Câmara Municipal Projeto de Lei que institui o Código de 
Obras e Edificações do Município. 

O Município não conta com Planta de Venial de Valores Imobiliários atualizada. Não 
possui também legislação ambiental específica, o que fragiliza a ação setorial a cargo 
da Secretaria de Meio Ambiente. Uma minuta de Código Municipal de Meio Ambiente foi 
proposta no bojo do PDU, recentemente elaborado, e encontra-se em análise, para 
posterior encaminhamento para aprovação. A fiscalização ambiental está a cargo do 
Instituto Estadual de Meio Ambiente - IEMA. São relatados esforços para concretizar 
parceria com o Governo do Estado para preparação e oficialização de fiscais municipais 
para o meio ambiente, que atuarão como educadores ambientais. 

A execução da política municipal para o setor de turismo está a cargo da Secretaria 
Municipal de Turismo, criada por meio da Lei Complementar no. 001/2002 e instalada em 
meados de 2003. Por seu organograma oficial, é constituída por três Departamentos: de 
Projetos de Desenvolvimento Turístico, de Relações Institucionais e de Eventos e 
Divulgação (este último ainda não ativado). 

A equipe da Secretaria de Turismo é formada por oito técnicos de nível superior e 
estudantes de turismo. A mão-de-obra especializada para o setor de turismo, de nível 
superior, origina-se da Faculdade Vale do Cricaré/Instituto Vale do Cricaré, criada como 
OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público e instalada na sede do 
Município. Mantém, além do curso de Bacharel em Turismo, os de direito, administração, 
análise de sistemas, comércio exterior, contabilidade e normal superior, que atendem, 
além do Norte do Espírito Santo, o sul do Estado da Bahia e parte de Minas Gerais. No 
campo educacional, São Mateus conta ainda com um pólo da Universidade Federal do 
ES que oferta cursos de nível superior de Matemática e Educação Física.  

O Conselho Municipal de Turismo, nos moldes do PNMT, foi constituído em 2002 e 
continua atuante por meio de 19 membros efetivos, nomeados em dezembro de 2003. 
Em sua atual configuração, o Conselho realizou sua primeira reunião ordinária.   

Na atual gestão da Secretaria de Turismo, a Prefeitura busca a aproximação e o diálogo 
com a comunidade, em seu papel de poder público aglutinador e promotor. Entretanto, 
é percepção corrente na Prefeitura que a comunidade espera mais da Secretaria do 
que ela pode dar. Em geral, a Comunidade apresenta traços de baixa auto-estima e 
espera uma atitude paternalista da administração municipal.  

Gestores da Secretaria de Turismo referem-se à mudança pretendida nos conceitos e 
princípios vigentes relativamente ao turismo local. Buscam levar mensagens de turismo 
como negócio, requerendo o envolvimento e a parceria entre a Prefeitura e a 
Comunidade. Vêem a necessidade de profissionalização do turismo, de diferenciação 
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entre turismo e lazer, de absorção de tecnologias e de capacitação gerencial, técnica e 
operacional.  

Inexistem leis e normas próprias para o setor de turismo no Município.  

Pelas informações coletadas e observações em campo, pode-se afirmar que a 
Administração Municipal, em São Mateus, comparativamente aos demais municípios da 
área de planejamento considerada no PDITS, conta com estrutura e com recursos 
técnicos razoáveis para fazer face às funções governamentais, ainda que um longo 
caminho de desenvolvimento institucional precise ser percorrido para atender, enquanto 
papel do poder público, a uma sociedade dinâmica, com setor de comércio e de 
serviços ativo e com empreendimentos privados de porte, no setor de petróleo e na 
pecuária, o que vem gerando arrecadação municipal significativa.   

Neste sentido, faz-se necessário: 

• Promover o aperfeiçoamento e a efetiva implantação da estrutura administrativa 
do poder executivo municipal, 

• Absorver a moderna tecnologia de gestão pública, com ênfase nas funções de 
regulação e controle, 

• Prover os órgãos públicos de pessoal, equipamentos e instalações, 

• Construir e implantar sistemas e recursos de informação e informática para a 
gestão municipal, 

• Criar, atualizar e aperfeiçoar leis, normas e regulamentos necessários à gestão 
local efetiva. 

Colatina 

Estrutura da Administração Municipal 

A Secretaria de Indústria e Comércio de Colatina, abriga o Departamento de Turismo e é 
dirigida hoje por seu Sub-Secretário. A equipe total da Secretaria é constituída por 3 
servidores municipais, que acumulam todas as atribuições e projetos da Secretaria, 
inclusive aquelas relativas ao setor de turismo. Segundo relatado, o trabalho é realizado 
com grande dificuldade para o alcance de resultados e cumprimento das 
responsabilidades institucionais.   

Encontra-se em desenvolvimento, em Colatina, a construção coletiva e de forma 
participativa, de um Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável para o Município, 
abrangendo o período de 2003 a 2020, que busca definir diretrizes e estabelecer 
prioridades para atuação articulada entre o setor público, o setor privado e a sociedade 
civil organizada. Prevê a elaboração de uma agenda de projetos prioritários a serem 
implantados nos próximos 17 anos pela municipalidade ou por parcerias público-privado, 
incluindo gestões junto à esfera pública estadual e federal. Para a gestão do Plano 
Estratégico prevê-se a estruturação de um órgão colegiado com representação das 
principais entidades do município, de modo a mantê-lo permanentemente atualizado e 
assegurar a efetiva implementação de seus projetos. O processo de planejamento 
envolve a elaboração de um diagnóstico estratégico, a definição de visão de futuro e 
de modelo de gestão do Plano, o desenho de estratégias e projetos prioritários e a 
elaboração de documento síntese final e criação e implantação de instrumentos de 
sustentação do Plano. Uma empresa de consultoria, sob o patrocínio da Fundação Vale 
do Rio Doce é responsável pela coordenação e orientação desse processo.  

Como resultante do Plano Estratégico em elaboração, deverá ser revisto o Plano de 
Desenvolvimento Urbano do Município, que data de 1993, assim como a Lei de Uso e 
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Parcelamento do Solo. Entretanto, encontra-se prevista uma revisão rápida do PDU para 
ser realizada em curto prazo.  

O Município adotou, para os exercícios de 2002 e 2003 (e prevê para os anos seqüentes) 
o processo de Orçamento Participativo, envolvendo a realização de assembléia de 
abertura, assembléias regionais e micro-regionais, eleição e instalação do Conselho 
Municipal e dos Conselhos Regionais de Orçamento Participativo. Por meio desse 
processo, são definidas as prioridades dos investimentos e compostos os respectivos 
Orçamentos Anuais, aprovados pela Câmara Municipal. 

O Município concede incentivos fiscais para empreendimentos instalados em seu 
território, conforme Lei em vigor. O Código Municipal de Meio Ambiente é de 
promulgação recente. O Banco do Povo, instalado com recursos do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador – FAT, está inativo há um ano e meio. 

Colatina conta com um Conselho de Desenvolvimento Municipal, com representação, 
dentre outras Entidades, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho de 
Contabilidade, do Clube de Diretores Lojistas e do Poder Público Municipal. Não faz parte 
do Plano Nacional de Municipalização do Turismo e não possui Conselho Municipal de 
Turismo.  

Em Colatina, as funções da municipalidade relativas à fiscalização e ao controle das 
atividades urbanas, no que se refere a obras a ocupação do solo, está a cargo do 
Departamento de Fiscalização da Secretaria de Obras; quanto ao meio ambiente, a 
fiscalização e o controle estão a cargo da SANEAR, organismo municipal, e do Instituto 
Estadual do Meio Ambiente - IEMA. 

Conceição da Barra 

Estrutura da Administração Municipal 

De acordo com a reforma administrativa realizada em 1996, a estrutura da Administração 
Municipal em Conceição da Barra concentra, em uma única Secretaria, as funções de 
Meio 

Ambiente, Cultura e Turismo, assumidas por uma equipe de apenas quatro funcionários, 
dentre os quais a Secretária Municipal, que acumula a maioria das atividades. As 
instalações físicas são precárias, inexistem equipamentos e instrumentos adequados de 
trabalho.  

Em época de veraneio, a Secretaria procede à contratação de terceiros para a 
prestação de serviços ao turista. É intensa a parceria com grupos comunitários, que 
contribuem com a Prefeitura principalmente durante as temporadas. Como exemplo, 
tem-se a atuação de um voluntário diante das comunidades negras – remanescentes de 
quilombos.  

A ausência de um sistema georeferenciado e integrado de informações para a gestão 
municipal e, em especial, para o turismo, é uma das grandes carências observadas. As 
informações inexistem ou estão dispersas em diferentes organismos municipais e 
estaduais. 

O Município conta com um Conselho Municipal de Turismo atuante, responsável pelo 
monitoramento do Plano Municipal de Turismo, com vigência de 10 anos, e pela 
definição de suas metas anuais.  Finalizou, com Selo de Ouro, todo o processo do Plano 
Nacional de Municipalização do Turismo – PNMT. O inventário turístico existente data de 
1986 e está sendo atualizado pelo SEBRAE.  

O Plano Diretor Urbano data também de 1986 e está sendo atualizado, em convênio 
com o Governo do Estado, como contrapartida do PRODETUR. O Município conta com 
um Código Tributário atualizado; já o Código de Meio Ambiente encontra-se na Câmara 
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Municipal para aprovação, elaborado por iniciativa do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente. O Código de Posturas Municipais, também de 1986, precisa ser atualizado.  

As funções municipais de fiscalização e controle são exercidas apenas no setor de obras 
e serviços urbanos. A fiscalização ambiental é assumida pelo IEMA, de nível estadual, 
com interveniência da Capitania dos Portos. O Município já contou com fiscais 
municipais; hoje sua atuação resume-se à alta temporada, com a realização de 
campanhas de educação ambiental, principalmente junto a escolas e igrejas do 
Município. A Prefeitura mantém uma patrulha ecológica na sede do município e em 
Itaúnas e promove palestras sobre qualidade no atendimento ao turista e sobre higiene e 
destinação de resíduos sólidos, com participação obrigatória para obtenção de alvarás 
por ambulantes.  

Linhares 

Estrutura da Administração Municipal 

Em Linhares as funções relativas ao setor de turismo estão sob a responsabilidade da 
AMDE – Agência Municipal de Desenvolvimento, criada pela Lei 2.199/2001, que 
estabelece a estrutura da Administração Municipal. Conforme o texto legal, a estrutura 
da Agência Municipal de Desenvolvimento é formada pelas Gerências de Planejamento 
Estratégico, de Empreendimentos Turísticos, de Empreendimentos Agropecuários, de 
Empreendimentos Industriais, Comerciais e Serviços, de Meio-Ambiente e Recursos 
Hídricos, de Aqüicultura e de Trabalho e Habitação.  

No âmbito da AMDE, que possui atualmente 42 funcionários, a Gerência de 
Empreendimentos Turísticos seria constituída por um Núcleo de Planejamento e Ações de 
Turismo, um Setor de Captação de Investimentos para o Turismo e um Setor de 
Equipamentos Turísticos e do Produto Turístico. Entretanto, tal Gerência não se encontra 
ativada – não há gerente e equipe designados. Todos os assuntos ligados ao setor são 
tratados diretamente pelo Presidente da Agência. Inexiste Plano Municipal de Turismo; as 
ações concernentes ao setor estão delineadas no Plano Estratégico Municipal para o 
período 2002 – 2004. O Conselho Municipal de Turismo, criado em novembro de 2002, 
ainda não foi implementado. Estão sendo desenvolvidas ações relativas à segunda fase 
do PNMT.  

A Secretaria de Infra-Estrutura é hoje o organismo municipal mais fortalecido. Conta com 
570 funcionários e estrutura adequada, incluindo uma Gerência de Planejamento e 
Projetos, que conta com equipe técnica composta por 3 engenheiros e dois arquitetos, 
dentre outros. Conta com equipamentos de campo, sistema cartográfico urbano e rural, 
sistema de medição, marcos geodésicos de alta precisão e equipamentos de 
informática. A Secretaria deverá abrigar o  Conselho de Desenvolvimento Urbano, a ser 
criado a partir do Plano Diretor, que foi recentemente elaborado por uma equipe de 
especialistas e encontra-se em fase de aprovação. O Código de Obras e Posturas 
Municipais em vigor data de 1966; o Código Municipal de Meio Ambiente foi elaborado 
em 2002 e o Código Tributário encontra-se em fase de atualização.  

A Planta Venial de Valores Imobiliários encontra-se desatualizada. Está previsto o 
Recadastramento Municipal em 2004, no âmbito dos investimentos previstos para o PNAF-
M. O cadastro atual data de 1989 e o IPTU no município baseia-se na antiga planta, com 
trinta e três mil lançamentos; este número, na realidade, já ultrapassa cinqüenta mil. O 
Município assinou Termo de Adesão ao PNAF-M, para modernização administrativa e 
fiscal da estrutura municipal, em parceria com o Governo Federal; a Unidade Executora 
Municipal encontra-se em fase de reestruturação.  

O controle e a fiscalização municipais relativos ao uso do solo é incipiente; já a 
fiscalização do comércio e o controle e emissão de alvarás são funções ativas. O 
município não se encarrega da fiscalização ambiental, que está a cargo do IEMA; o 
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Conselho Municipal de Meio Ambiente não está ativado. Faltam instrumentos legais de 
fiscalização municipal, inclusive estrutura administrativa e equipes; tal arranjo deverá ser 
fortalecido a partir da aprovação do PDU.  

A Prefeitura conta com um sistema de informações para a gestão municipal, em parte 
georeferenciado. Possui site na INTERNET, com informações atualizadas, alimentado pela 
Gerência de Informação, afeta à Secretaria Municipal de Finanças. Conta ainda com 
recursos de informática razoavelmente adequados às necessidades dos diversos 
organismos municipais, inclusive servidor próprio e banco de dados.  

Pancas 

Estrutura da Administração Municipal 

A estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Pancas, como demonstrada no 
diagrama, encontra-se em fase de revisão e aprovação junto à Câmara Municipal. A 
nova estrutura proposta concentra as funções municipais sob a responsabilidade de 5 
Secretarias Municipais, quais sejam: Secretaria de Obras, Infra-Estrutura, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Saúde e 
Ação Social, Secretaria de Educação e Cultura e Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente. 

Na estrutura administrativa ainda em vigor, a gestão do turismo está afeta à Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico e Esportes, Lazer e Cultura, enquanto na nova estrutura 
passa à responsabilidade da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Desenvolvimento, com 
uma Divisão de Desenvolvimento Urbano e, subordinada a esta, uma Sessão de Turismo. 
O Município participa do PNMT; em anos anteriores, diversas atividades foram realizadas, 
mas na atual gestão foram suspensas. O Conselho Municipal de Turismo foi criado, seus 
membros empossados, mas não se encontra ativado. Inexiste equipe gerencial e técnica 
voltada especificamente para a gestão do turismo no município, bem como qualquer 
plano ou instrumento legal relativos ao setor. Iniciativas nesse sentido deverão ser 
incentivadas a partir da aprovação do PDU, em fase de elaboração e finalização 
prevista para abril de 2004.  

As questões ambientais não são tratadas por uma unidade específica na Prefeitura. Uma 
Assessoria para Assuntos Ambientais foi criada mas encontra-se desativada. A ausência 
de estruturas e mecanismos para a gestão ambiental em Pancas assume relevância 
maior, na medida em que a natureza representa o fator de maior potencial para o 
desenvolvimento local, inclusive para o turismo. O Município não conta com Código de 
Meio Ambiente; que está sendo elaborado. O Código de Posturas Municipais, de1971, 
encontra-se em revisão. 

O Código Tributário Municipal foi instituído pela Lei nº 538/90 e modificado por outras Leis 
datadas de 1993 e 1997, atendendo às exigências e os limites de competências de nível 
estadual e federal. 

A Planta Genérica de Valores Imobiliários de Pancas está desatualizada; a situação 
fundiária demanda soluções. Não existe planta cadastral atualizada ou levantamento 
planialtimétrico cadastral da sede municipal e das sedes distritais. Existem vários terrenos 
cedidos em regime de aforamento, muitos deles fora do perímetro urbano, cujos 
contratos não se encontram devidamente registrados. Nesse sentido não existe uma 
estrutura fiscal-tributária eficiente e minimamente organizada. 

São bastante incipientes, em Pancas, as ações municipais de controle e fiscalização em 
todos os setores, incluindo a cobrança do IPTU, a concessão de alvará de funcionamento 
de comércio e serviços, o licenciamento de obras e outros. A fiscalização ambiental é 
exercida pelo órgão estadual – o IEMA.  
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Pelas informações coletadas, pode-se concluir que o Município de Pancas está a 
caminho de fortalecer a administração municipal para que possa melhor cumprir seus 
papéis e responsabilidades; a elaboração do PDU, o processo para aprovação do novo 
Código de Posturas, as iniciativas para construção do Código Municipal de Meio 
Ambiente e a reforma administrativa em curso são indicadores a considerar.   

Assim, além de concretizar todas essas iniciativas e promover, objetivamente, as 
mudanças decorrentes, torna-se necessário conceber uma política local de 
desenvolvimento sustentável do turismo, a partir dos indicativos do Plano Diretor do 
Município, e prover a estrutura, os mecanismos e os instrumentos para a sua efetiva 
execução. Neste sentido, dada a prioridade a ser atribuída ao turismo, caberá avaliar e, 
se for o caso, rever, a configuração da unidade municipal de gestão do turismo que, de 
acordo com a reforma administrativa em curso, resume-se a um Setor de Turismo, 
hierarquicamente submetido a uma Divisão de Desenvolvimento Urbano da Secretaria 
de Obras. 

Rio Bananal 

Estrutura da Administração Municipal 

Ainda que a estrutura administrativa da Prefeitura inclua na Secretaria de Educação um 
Departamento de Cultura, Esporte e Turismo, Rio Bananal por sua vocação, não 
demanda da municipalidade ações voltadas para o setor de turismo.  

Os instrumentos legais básicos para o planejamento e gestão municipal, hoje vigentes,  
encontram-se desatualizados e não atendem às necessidades. Tanto o Plano Diretor 
quanto o Código de Posturas Municipais foram promulgados em 1983. Também o Código 
Tributário tem origem em 1983, tendo sofrido alterações, ao longo do tempo, que 
permitem cumprir as exigências legais.  

O Cadastro Imobiliário e a Planta Venial de Valores Imobiliários encontram-se atualizados, 
mas, segundo a Secretaria Municipal de Administração, os valores estabelecidos para a 
cobrança de impostos não são praticados. A Prefeitura cobra o IPTU em bases inferiores, 
dadas as parcas condições financeiras da população local.  

A Administração Municipal dispõe de condições razoáveis no que diz respeito a sistemas 
e recursos de informação e informática. Encontram-se atualizados os cadastros voltados 
para a ação social e patrimônio; as finanças municipais são administradas a partir de 
sistema informatizado próprio.  

Quanto à gestão do meio ambiente, o Município conta com uma Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente, ainda que não disponha da equipe técnica e gerencial 
necessária para cumprimento integral de suas funções. Inexiste um Código Municipal de 
Meio Ambiente; a fiscalização ambiental está a cargo do IEMA – Instituto Estadual de 
Meio Ambiente. Leis municipais recentes e atualizadas contemplam alguns aspectos 
ambientais, tais como a limpeza do Rio Bananal e a coleta e disposição de resíduos 
sólidos.  

Dadas às razões de inclusão do Município de Rio Bananal na área de planejamento 
deste PDITS, tendo em vista investimentos no âmbito do PRODETUR/NE-II, de cunho 
eminentemente ambiental, torna-se necessário assegurar o fortalecimento da política 
municipal de meio ambiente e das estruturas, mecanismos e instrumentos de gestão e 
controle ambiental no âmbito da administração pública local.  

VI.3 Capacidade de Administração/ Gestão dos Municípios 

a) Composição da Receita / Receita Total 
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A Receita Total no Estado do Espírito Santo atingiu, em 2002, o montante de R$ 1,83 
bilhões, mantendo os valores de 2001. Dos 78 municípios do Estado, 54 apresentaram 
crescimento de receita e 24, decréscimo. 

Dentre os municípios de maior porte, Linhares, Colatina e São Mateus registraram bom 
desempenho da receita total, com o 7o, 8o e 9o lugares no ranking estadual. Dos 
municípios pesquisados, segue-se Conceição da Barra, no 18o lugar, Rio Bananal no 29o e, 
por último, Pancas, no 32o lugar. 

Colatina foi o município em que a variação percentual entre a receita 2001 e 2002 foi 
mais significativa (26,5% a maior), seguido de Pancas e São Mateus, com 16%, Rio 
Bananal, com 15,2%. Linhares obteve ainda 4,3% de diferença a maior, enquanto 
Conceição da Barra obteve desempenho negativo, com (-2,8%).  

b) Receita Tributária 

A receita tributária dos municípios capixabas manteve em 2002 o mesmo nível de 2001. 
No total dos municípios do Estado, foi observado, de 2001 para 2002, aumento do ISS em 
7,8%, do IPTU em 2,1% e do ITBI, em 4,4%. A arrecadação de taxas vem declinando desde 
1999.  

Nos municípios com até 50 mil habitantes, as quedas mais acentuadas ocorreram em 
Cachoeiro de Itapemirim - 28,8%, São Mateus (-12,5%) e Linhares (-11,3%), os dois últimos, 
municípios integrantes da área de planejamento deste PDITS. 

No cômputo geral dos seis municípios, Linhares e São Mateus apresentam melhor posição 
no ranking do Estado quanto à receita tributária (8o e 9o lugares, respectivamente), 
seguidos de Colatina – 10o lugar e Conceição da Barra. Rio Bananal fica em posição 
inferior, no 63o lugar. Note-se que o único município que apresentou resultado positivo 
quanto à receita tributária, se comparados os anos de 2001 e 2002, foi Conceição da 
Barra, com 15,7. Os outros cinco municípios considerados apresentaram queda na receita 
tributária; a maior queda foi  observada  em Rio  Bananal  (– 37,9),  seguido  de  São  
Mateus (-12,5) e Linhares (-11,3). A menor queda foi relativa a Colatina, com –1,6. 

O ISS é o principal tributo próprio para o conjunto dos municípios do Espírito Santo. Em 
2002, representou 56,2% da receita tributária e 9,4% da receita total dos municípios. Em 
2002 a arrecadação do ISS do conjunto dos municípios capixabas apresentou um bom 
desempenho. Dentre os municípios de mais de 50 mil habitantes que se destacaram 
quanto ao crescimento do ISS cita-se Linhares, com 17,4%. Num 2o grupo estão Colatina 
e São Mateus. 

A região Litoral Norte, onde se localizam Rio Bananal, Conceição da Barra, São Mateus e 
Linhares, apresentou a maior taxa de arrecadação do ISS, de 22,4%.  

Nos municípios da Área de Planejamento, Linhares, São Mateus e Colatina são os que 
mais arrecadam com o ISS, seguidos de Conceição da Barra. Pancas e Rio Bananal ficam 
distantes no total arrecadado. A variação entre 2001 e 2002 obteve índices positivos 
significativos em Conceição da Barra (32,1), em Rio Bananal (26,4) e Linhares (17,4). São 
Mateus e Colatina tiveram crescimento pequeno da arrecadação do ISS e Pancas 
apresentou decréscimo significativo (-15,0). 

O crescimento da arrecadação do IPTU foi moderado no Estado – 2,1% em relação a 
2001/2002. Entre os municípios com mais de 50 mil habitantes, apenas quatro no ES 
apresentaram crescimento do IPTU. Linhares apresentou expressiva queda (-41,1), seguido 
de São Mateus(-16,8) e Colatina (-5,8). Dentre os menores, destaca-se Pancas, com 
queda de 33,8%. Assim, a Região Litoral Norte sofreu forte retração de 26% em função do 
desempenho negativo do IPTU verificado em três dos seus principais municípios, dentre os 
quais Linhares e São Mateus. 
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A arrecadação do ITBI – Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos – tem 
sido a mais regular no Estado, ao longo dos anos. Trata-se de fonte de  receita de menor 
expressão para a maioria dos municípios. Quanto ao ITBI, a Região Litoral Norte registrou 
queda de –4,7% 

de 2001 para 2002, enquanto que a Região Metropolitana apresentou crescimento de 
6,8%. Nos 6 municípios da área de planejamento do PDITS, Pancas e Linhares 
apresentaram resultados positivos em 2002, em comparação com 2001, 42,5 e 24,8, 
respectivamente. Os demais apresentaram resultados negativos, por vezes bastante 
significativos. 

A arrecadação de taxas nos municípios do ES vem declinando anualmente, como 
fenômeno generalizado. A queda dessa arrecadação nos municípios com mais de 50 mil 
habitantes foi ocasionada pelo desempenho negativo da Taxa de Iluminação Pública. 
Mesmo assim, as taxas continuam sendo o segundo tributo mais importante no conjunto 
das finanças municipais capixabas, perdendo apenas para o ISS. 

Na Área de Planejamento, apenas Pancas apresentou crescimento na arrecadação de 
taxas, em nível significativo (101,7). Os demais apresentaram resultados negativos na 
comparação entre 2001 e 2002, destacando-se Rio Bananal, com queda de (- 51,1). 

c) Transferências Constitucionais 

As transferências de recursos por força constitucional representaram 21,2%, relativos ao 
FPM e 33,2% relativos ao ICMS no Estado do Espírito Santo, sendo que, entre 2001 e 2002, o 
FPM cresceu 9%, enquanto o ICMS apresentou queda de 11,3%.  

Nos municípios da área de planejamento do PDITS, a maior arrecadação do FPM ficou 
com Linhares, seguido de Colatina e São Mateus, em 2002. As variações entre 2001 e 2002 
foram positivas em todos eles, com destaque para São Mateus, com ganhos de 15,7. A 
variação positiva, nos demais, ficou entre 7,9 em Colatina e 6,7 em Linhares.  

No que se refere ao ICMS, o desempenho foi negativo nos seis municípios, comparada a 
arrecadação de 2001 e 2002, com destaque para Pancas, onde houve variação 
negativa de (-22,2).  

d) Distribuição de Royalties 

O Espírito Santo constitui hoje o quinto Estado brasileiro na participação dos royalties 
devidos pela exploração de petróleo e gás natural. Sete municípios do Estado 
receberam praticamente a totalidade dos royalties, dentre os quais três pertencentes à 
Área de Planejamento - Conceição da Barra, Linhares e São Mateus. A maior parte do 
total acumulado em 2003, até o mês de agosto, ou seja, 33,35%, foi repassada a Linhares, 
seguido de São Mateus, com 28,65%. A Conceição da Barra coube o percentual menor 
de 1,71% até aquela data. A soma dos percentuais de participação dos 3 municípios 
citados alcança 63,7%, ficando para outros municípios do Estado o índice de 36,3%.  

e) Despesas Municipais 

A despesa total dos municípios capixabas teve um incremento de 10,6% entre 2001 e 
2002. Pessoal, Serviços de Terceiros e Investimentos representaram 45,1%, 25,6% e 16,1%, 
respectivamente. Dentre os maiores municípios, Colatina e São Mateus estão entre os que 
apresentaram maiores aumentos de despesas, enquanto também aumentaram suas 
receitas em 2002.  

Dos seis municípios enfocados no PDITS, Colatina foi o que apresentou maior incremento 
de despesas, se comparados os anos de 2001 e 2002, qual seja, 44,7%. Seguem-se 
Pancas, com 37,7% de aumento, acompanhado de São Mateus, com 27,2%. Rio Bananal 
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diminuiu suas despesas em 13,6% e os demais apresentaram pequenos índices de 
aumento.  

As despesas com pessoal nos municípios capixabas em 2002 foram  7,7% maiores do que 
em 2001, e de 2000 para 2001 já haviam crescido 4,7%. São Mateus está entre os 
municípios do Estado que apresentaram aumento mais acentuado (13,9), sendo que 
Linhares manteve-se praticamente no mesmo patamar de 2001.  

Comparativamente, entre os seis municípios da área de planejamento do PDITS, a maior 
variação positiva com despesas de pessoal deu-se em Conceição da Barra (27,3), 
seguido de São Mateus (13,9) e Colatina (10,3).  

Mesmo diante desse quadro de incremento das despesas com pessoal, quase a 
totalidade dos municípios do Estado manteve suas despesas neste item dentro do limite 
estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 60%. Em 2001 Colatina 
encontrava-se entre eles, o que não aconteceu mais em 2002.  

Quanto a serviços de terceiros, dentre os maiores municípios do Estado Colatina foi o que 
apresentou a mais forte expansão das despesas (245,7%) seguida de São Mateus, com 
30,4%. No caso de Colatina, as despesas com terceiros assumiram, após o aumento 
verificado, patamar equivalente a outros municípios de igual porte, o que demonstra 
uma forte retração de tais gastos nos períodos anteriores.  

Os investimentos apresentaram o maior crescimento observado nos diferentes municípios 
do Estado, na medida que 2001 constituiu o primeiro ano de governo, após as eleições 
municipais e a forte retomada em 2002. Destacam-se os municípios de Colatina, com 
1.241% e de São Mateus, com 67% de aumento.  

Em 2002, os municípios capixabas apresentaram um déficit de R$ 146,4 milhões, que 
equivaleu a 8% do total da receita e ocorreu após dois anos consecutivos de resultados 
orçamentários positivos. Entre municípios com população acima de 50 mil habitantes, 
Linhares aparece como um dos três em que as receitas superaram as despesas. 

VI.4 Mecanismos Existentes para a Participação da Sociedade no Planejamento e 
Implementação das Ações do PRODETUR 

O CONTURES – Conselho Estadual de Turismo 

O Conselho Estadual de Turismo foi criado no âmbito da SEDETUR por meio do Decreto 
Estadual  2026-S, de Outubro de 2003. Sua criação deu-se a partir dos seguintes 
pressupostos: 

• A necessidade de formulação do Plano Estadual de Turismo, visando nortear as 
ações do setor, em consonância com o Plano Nacional de Turismo; 

• A necessidade de um órgão consultivo para fomento e desenvolvimento 
sustentável da atividade turística no Estado; 

• A necessidade de integração do Governo do Estado, por meio da SEDETUR, com 
as entidades e organismos que compõem a cadeia produtiva do turismo e da 
sociedade civil; 

• A necessidade de fomentar a promoção e o desenvolvimento de projetos 
estratégicos visando o incremento da atividade turística e da economia 
capixaba.  

O Conselho, presidido pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico e 
Turismo, é constituído por 29 Conselheiros, representativos dos seguintes setores e 
entidades: 

• Federação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade do Estado do ES; 
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• Representantes das prefeituras das regiões: do Caparão, da Região Norte, da 
Região Sul, da Região Metropolitana, da Região Centro Norte, da Região Norte, 
da Região Serrana – um representante por Região, com mandatos renováveis a 
cada ano; 

• Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO; 

• Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA; 

• Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Espírito Santo – 
SETPES; 

• Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – ABIH/ES e Sindicato de Hotéis e 
Hospedagem do Estado do Espírito Santo – ABAV/ES; 

• Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo do Estado do Espírito Santo – 
ABRAJET/ES 

• Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC; 

• Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR; 

• Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo – BANDES; 

• Sindicato de Guias de Turismo do Espírito Santo – SINDGTUR/ES; 

• Confederação Nacional de Estabelecimentos de Ensino – CONFENEN/ES; 

• Associação Brasileira de Bacharéis e Estudantes de Turismo – ABBTUR/ES; 

• Sindicato dos Bares e Restaurantes – SINDBARES; 

• Associação Brasileira de Empresas Organizadoras de Eventos – ABEOC/ES; 

• Assembléia Legislativa do Espírito Santo – Comissão de Turismo; 

• Espírito Santo Convention e Visitors Bureau – ESCEVB; 

• Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e Micro Empresas do Espírito Santo – 
SEBRAE/ES; 

• Federação das Indústrias do Espírito Santo - FINDES; 

• Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas do Estado do Espírito Santo – FCDL-
ES; 

• Conselho Regional de Administração - CRA/ES. 

Os membros do Conselho são designados e empossados pelo Governador do Estado, 
com mandato de 02 anos. O Conselho conta com Conselheiros Convidados 
representantes de organismos do setor público municipal, estadual e federal (incluindo o 
Ministério do Turismo), do terceiro setor e da iniciativa privada, que participam de 
reuniões sobre assuntos relacionados à sua área de atuação, sem direito a voto. São 
realizadas reuniões ordinárias trimestrais, e reuniões extraordinárias convocadas pelo 
Presidente. A SEDETUR proporciona ao Conselho suporte técnico e administrativo, por 
meio de uma Secretaria Executiva.  

O CONTURES organiza-se em 7 (sete) Regiões Temáticas, considerado o território do 
Estado capixaba e mantém 8 (oito) Comissões Temáticas permanentes, instaladas em 
novembro de 2003, com o objetivo de estudar, elaborar e implementar projetos e 
proposições que contribuam para a concretização de políticas públicas destinadas ao 
desenvolvimento do turismo, bem como identificar e discutir problemas do setor e 
encaminhar soluções. São elas:  

Segmentação – visa identificar e fortalecer os diversos segmentos turísticos, contribuindo 
para o aumento da oferta de produtos de qualidade para comercialização.  
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Regionalização – busca identificar, diversificar, quantificar e qualificar a oferta turística do 
Estado, concretizada em Rotas e Circuitos Turísticos Integrados, prevendo agrupamento 
de municípios em consórcios ou pequenos grupos, de forma a contemplar a diversidade 
regional capixaba; 

Qualificação da Super Estrutura – tem em vista a regulamentação do setor, a proposição 
de políticas para normalizar, certificar e fiscalizar a atividade turística, visando melhoria de 
qualidade, garantindo a segurança e a satisfação dos consumidores.; 

Qualificação Profissional – busca caracterizar necessidades de capacitação profissional 
visando a qualificação para o turismo no Estado, propondo ações e articulando os 
diversos agentes existentes para a sua consecução; 

Financiamento e Investimento – têm como funções o mapeamento e a ampliação da 
disponibilidade de linhas de crédito e financiamento para atuais e novos 
empreendimentos relacionados ao turismo; o apoio à identificação, a elaboração e a 
apresentação de projetos para captação de investimentos nacionais e internacionais; 

Infra-Estrutura – busca articular e criar condições para provimento de infra-estrutura 
pública e privada, bem como estimular investimentos para melhoria da qualidade dos 
destinos turísticos no Estado; 

Promoção e comercialização – buscam coordenar esforços e integrar o setor 
governamental e a iniciativa privada tendo em vista a promoção e o apoio à 
comercialização e distribuição dos produtos turísticos do Estado; 

Legislação – tendo por objetivo identificar carências e propor adequação da legislação 
turística e correlata, tendo em vista o ordenamento das atividades turísticas.  

O Conselho de Turismo do Pólo Capixaba do Verde e das Águas 

O Conselho de Turismo do Pólo Capixaba do Verde e das Águas deve constituir 
mecanismo estruturado e transparente para participação da sociedade local no 
processo de desenvolvimento do Turismo, adotando por diretrizes básicas: 

• Atuar como um foro de discussão e consenso sobre as estratégias e prioridades de 
desenvolvimento turístico do Pólo; 

• Assegurar um processo de escolha dos conselheiros e de tomada de decisão 
transparentes; 

• Apoiar e acompanhar a execução das ações do Programa de Desenvolvimento 
do Turismo no Nordeste do Brasil – PRODETUR/NE II; 

• Divulgar as ações do Conselho junto aos conselhos municipais de turismo e de 
meio ambiente. 

O Conselho de Turismo do Pólo Capixaba do Verde e das Águas deve pautar a sua 
atuação de modo a gerar os seguintes resultados, consoantes com a finalidade do 
PRODETUR/NE II: 

• Direcionamento dos Programas Estaduais para o âmbito das ações regionais do 
turismo; 

• Ajuste das ações de desenvolvimento dos destinos turísticos do Estado para os 
corredores estruturantes regionais. 

• Fortalecimento e integração dos elos da Cadeia Produtiva do Turismo; 

• Consolidação do Pólo Capixaba do Verde e das Águas pela identificação dos 
principais produtos turísticos diferenciados existentes no destino; 



 

 

292 

• Promoção e inserção competitiva do Pólo Capixaba do Verde e das Águas como 
destino turístico; 

• Geração de ocupação produtiva e renda; 

• Aumento de arrecadações tributárias estaduais e municipais; 

• Preservação do meio ambiente e do patrimônio cultural do Estado; 

• Incremento da disponibilidade e qualidade dos serviços urbanos; 

• Melhoria da qualidade de vida da população permanente do pólo turístico.   

O Conselho de Turismo do Pólo tem as seguintes atribuições: 

• otimizar a participação dos órgãos envolvidos com o planejamento e a gestão da 
atividade turística; 

• identificar os principais fatores restritivos à consolidação do destino turístico 
Nordeste, integrar as diversas iniciativas públicas e privadas, e realizar articulação 
buscando a implementação de soluções, via mobilização de todos os agentes 
envolvidos; 

• participar na integração do Estado do Espírito Santo ao destino turístico Nordeste, 
pela definição da oferta turística regional, estabelecendo conectividade entre os 
produtos diferenciados existentes no Pólo Capixaba do Verde e das Águas com 
os demais pólos da Região; 

• quantificar metas para o Pólo, relacionadas com investimentos públicos e 
privados, receita tributária, incentivos fiscais municipais, número do receptivo, 
capacitação, informação para o turismo e outros.  

• facilitar e incentivar a participação da sociedade civil organizada no processo de 
acompanhamento e monitoramento das fases de implantação e execução do 
PRODETUR/NE II no âmbito do Pólo e na avaliação do Programa e sua 
sustentabilidade; 

propor alternativas e ajustes durante a execução dos projetos contemplados pelo 
PRODETUR/NE II, medidas e procedimentos para minimizar eventuais impactos ambientais 
e sociais negativos, decorrentes do Programa e encaminhar sugestões ao 

• Banco do Nordeste e ao estado, relacionadas à execução de projetos de 
investimentos; 

• assegurar a transparência do processo, através do amplo acesso às informações 
e do estabelecimento dos canais de comunicação entre os órgãos de 
coordenação e execução do PRODETUR/NE II e os diversos setores sociais 
interessados, visando um fluxo permanente de negociação e acordo; 

• acompanhar, avaliar e validar o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo 
Sustentável – PDITS do Pólo Capixaba do Verde e das Águas, contribuindo com o 
processo de revisão e atualização do referido documento; 

• receber e divulgar os avanços e resultados obtidos pelo PRODETUR/NE II, 
encaminhando as eventuais críticas aos órgãos competentes. 

Tendo por princípio norteador o equilíbrio entre o poder público e o não público, o 
Conselho de Turismo é composto por representantes dos setores envolvidos com o 
PRODETUR/NE II, abrangendo o poder público, o setor privado, a comunidade científica e 
a sociedade civil.  

O Conselho de Turismo mantém 36 (trinta e seis) conselheiros, número máximo previsto, 
obedecendo à seguinte composição: 

• Poder Público Federal – 03 membros; 
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• Poder Público Estadual – 07 membros (Turismo; Meio Ambiente; Infra-Estrutura; 
Planejamento; Cultura, Ministério Público e Unidade Executora Estadual do 
PRODETUR/NE); 

• Poder Público Municipal – 08 membros; 

• Terceiro Setor – 9 membros (2/3 de organizações não governamentais - ONG’s 
sociais/ambientais e associações comunitárias, 1/3 de universidades); 

• Setor Privado – 9 membros (federações e sindicatos, trade turístico, sistema “S”). 

• Convidados especiais (entidades de turismo e outros órgãos julgados 
convenientes pelo Conselho, sem direito a voto formal). 

Os municípios representam no mínimo 20% do Conselho de Turismo, e a Sociedade Civil 
no mínimo, 20%. Outras instituições que integrem cada poder ou grupo, poderão 
canalizar suas sugestões e/ou comentários por meio dos conselheiros efetivos. Cada 
membro do Conselho de Turismo tem direito a um voto e é representado pelo dirigente 
maior da entidade que o indicou.  

A escolha ou eleição dos membros entre os diversos grupos ou setores, para mandato de 
2 anos, é estabelecida de forma diferenciada para cada segmento. Os relativos ao 
Poder Público Federal são indicados pelo Banco do Nordeste e pelo Estado, dentre os 
órgãos federais mais atuantes e mais diretamente envolvidos com as orientações 
estratégicas do Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável do Pólo 
Capixaba do Verde e das Águas; os representantes do Poder Público Estadual – são 
indicados pelo Estado; para a indicação de membros do Poder Público Municipal, o 
Banco do Nordeste e Governo do Estado em reunião com os prefeitos dos municípios 
integrantes do Pólo prévia à instalação do Conselho, ocasião em que, por votação 
direta, serão eleitos, por maioria simples, os representantes das Prefeituras que terão 
assento no Conselho, respeitado o número máximo de 8. A seleção e a escolha de 
representantes do terceiro setor, incluindo organizações não governamentais, 
associações comunitárias e universidades mais atuantes nos municípios do Pólo e que 
demonstrem interesse nos impactos do turismo, respeitado o número máximo de 9, dá-se 
mediante o cumprimento de etapas estabelecidas no corpo do Regimento Interno do 
Conselho. Dos 9 representantes, 1/3 será de representantes da comunidade científica e 
universidades,  

Os representantes da iniciativa privada no Conselho do Pólo – 9 no máximo são definidos 
a partir de lista elaborada pelo Banco do Nordeste e pelo Governo Estadual. Os listados, 
em reunião prévia, elegerão seus representantes, por maioria simples.  

Dentre os membros do Conselho, conforme decisão de maio de 2003, incluem-se 
representantes do IBAMA e da FUNASA, além do Banco do Nordeste, no nível federal. 
Dentre as federações, sindicatos e trade turístico, estão representadas, dentre outros, 
como membros titulares a ABEOC – Associação Brasileira de Empresas de Organização 
de Eventos, Associação de Artesãos de Conceição da Barra, o Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA/ES, o SEBRAE-ES, o SENAI e o SESC, e o 
SINDIHOTÉIS – Sindicato dos Hotéis do Espírito Santo. Como exemplo de organizações não 
governamentais e associações comunitárias citam-se as Faculdades Integradas Norte 
Capixaba, a Faculdade Vale do Cricaré – São Mateus, o Projeto Tamar, a União das 
Associações de Moradores de Movimento Comunitário de Colatina – UNASCOL, o 
Movimento Pró-Rio Doce, dentre outras. 

São órgãos do Conselho de Turismo a Assembléia: a Coordenação, a Secretaria 
Executiva e, opcionalmente, os Grupos de Trabalho (assessoria técnica de órgãos 
envolvidos com a atividade turística, participantes do processo de estruturação do Pólo). 

A coordenação do Conselho se dá em sistema de rodízio a cada 02 (dois) anos, através 
de eleição direta dos conselheiros. A Coordenação é a representação legítima do 
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Conselho e mediadora de seus trabalhos e ações, e é exercida por representante 
legítimo do órgão eleito coordenador. 

Segundo Regimento em vigor cabe ao Banco do Nordeste responder pela Secretaria 
Executiva do Conselho, por meio de estrutura organizada pela Gerência local, e arcar 
com as despesas decorrentes do suprimento de recursos financeiros, humanos e materiais 
inerentes à condução das ações e projetos do Pólo, de modo a assegurar o pleno 
funcionamento do Conselho.  

O Conselho deve se configurar como canal aberto, sistemático e transparente de 
interlocução com a Sociedade, de participação de representantes desta na tomada de 
decisões estratégicas relacionadas ao Setor Turismo no Estado e manter relacionamento 
com os demais fóruns de natureza similar existentes no Estado para permanente troca de 
experiências e ações conjuntas. 

Para que o Conselho assuma integralmente as suas competências e responsabilidades, é 
necessário ainda desenvolver intenso trabalho tendo em vista o envolvimento e 
preparação de seus membros. A SEDETUR, por meio de sua Gerência do PRODETUR, vem 
realizando reuniões regionais com esse objetivo. A realização sistemática das reuniões 
ordinárias, a composição de grupos de trabalho e a ativação efetiva do Conselho 
devem constituir metas a alcançar a partir da oficialização da Unidade Executora 
Estadual e do término de elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo 
Sustentável para a área de abrangência do PRODETUR II.  
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ANEXO VII – Atrações e Produtos Turísticos 
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VII. ATRAÇÕES E PRODUTOS TURÍSTICOS 

A seguir é apresentado, por município da Área de Planejamento, o resumo dos principais 
atrativos e produtos turísticos: 

VII.1 Conceição da Barra 

• Praias da Sede, de Guaxindiba e do Farol; 

• Farol de Guaxindiba (1914) – Com mais de 100 anos, está localizada na praia 
principal da cidade – Praia da Barra; 

• Laboratório do Altair - Localizado no centro da cidade. Tradicional comércio de 
bebidas: licores, batidas de vários tipos de frutas e raízes; 

• Visita ao Sitio do Angelim e sua farinheira artesanal; 

• Passeios ecológicos: trilhas, canoa; 

• Manifestações folclóricas ligadas à cultura africana, com bailes e danças festivas, 
como Reis de Bois, Ticumbi e Jongo de São Bartolomeu; 

• Manifestações folclóricas de origem lusitana e argumento religioso, como Alardo 
e Pastorinhas; e 

• Artesanato em folha de bananeira e cipó. 

Vila de Itaúnas: 

• Forró pé-de-serra – Redescoberto há algum tempo, é considerado pelos nativos 
como o melhor do mundo; 

• Manifestações folclóricas ligadas à cultura africana, com bailes e danças festivas, 
como Reis de Bois, Ticumbi e Jongo de São Bartolomeu; e 

• Projeto Tamar - Proteção e pesquisa de tartarugas marinhas. Possui centro de 
exposições para visitantes e amostra de vídeos além de outras atividades de 
educação ambiental. 

Parque de Itaúnas:  

• Praia de Itaúnas e Praia do Riacho Doce; 

• Dunas – Possuem até 30m de altura. Em alguns pontos vê-se o mar, o Rio Itaúnas, o 
vale e a vegetação; 

• Forró pé-de-serra – Redescoberto há algum tempo, é considerado pelos nativos 
como o melhor do mundo; 

• Passeios de Canoa pelo Rio Itaúnas, com direito às paisagens do Rio Itaúnas e do 
alagado e observação de pássaros; 

• Passeio a Cavalo e bicicleta por trilhas no Parque Estadual de Itaúnas; e 

• Projeto Tamar – Área de desova de tartarugas marinhas.  

VII.2 São Mateus: 

• Casario histórico; 

• Museu da imagem e do som; 

• Museu da colonização; 
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• Vale do Cricaré - área de valor paisagístico; 

• Pedra d’Água - Vila de pescadores entre a sede do município e o balneário Guriri; 

• Festas de Santos Reis, Reis de Bois, Grupos de Jongo e Capoeira; e 

• Artesanato com destaque para as panelas de barro. 

Guriri: 

• Praia de Guriri 

• Guriri beach - no verão é definido o zoneamento esportivo da praia e são 
montadas arenas na orla. 

• Festivais de música como o Ilha Mix 

VII.3 Linhares: 

Lagoa Juparanã: 

• Praia Três Pontas - Acesso asfaltado de 500m a 10 km de Linhares. Quiosques a 
margem da lagoa. Rampa para desembarque e embarque de barcos. 
Estacionamento para ônibus e automóveis. Prática de Esportes Aquáticos. 

• Ilha do Imperador - Situado ao Norte da Lagoa Juparanã tem um marco que 
celebra as duas visitas que recebeu: D. Pedro II em 1860 e Getulio Vargas em 
1954. A Ilha mantém sua vegetação natural. 

• Praia do Minotauro - Acesso 1 km de estrada de chão a 6 km de Linhares. 
Excelente estrutura de restaurante, estacionamento para automóveis. Rampa 
para desembarque e embarque de barcos. Prática de Esportes Aquáticos. 

• Praia do Caju - Acesso 1 km de estrada de chão a 7 km de Linhares. Quiosque a 
margem da água, estacionamento para automóveis. Prática de Esportes 
Aquáticos. 

• Praia do Clube Linhares - Acesso 1 km de estrada de chão a 3 km de Linhares. 
Estrutura de restaurante no período de Janeiro a Março, estacionamento para 
automóveis. Rampa para desembarque e embarque de barcos. Prática de 
Esportes Aquáticos, churrasqueiras, camping e parque aquático. 

Pontal do Ipiranga: 

• Praia 

• Pesca de Arremesso em alto mar; 

• Carnaval com trios elétricos e Forró Pontal (mês de julho);  

• Projeto TAMAR; 

• Campeonatos Municipais e Estaduais de Surf e Bodyboard. 

Povoação: 

• Praia de Povoação; 

• Manifestações folclóricas como Folia de Reis e Capoeira; 

• Pesca de Arremesso e Alto Mar; 

• Projeto TAMAR; e 
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• Campeonatos Municipais e Estaduais de Surf e Bodyboard.  

Regência: 

• Praia de Regência; 

• Manifestações folclóricas como Festa do Caboclo Bernardo, Folia de Reis e 
Capoeira; 

• Pesca de Arremesso e Alto Mar; 

• Projeto TAMAR;  

• Pesca de Arremesso e Alto Mar; 

• Campeonatos Municipais e Estaduais de Surf e Bodyboard, surf. 

VII.4 Colatina: 

• A vila histórica de Itapina é ponto de parada do trem de passageiros da CVRD. 
No passado, Itapina foi importante entreposto comercial da região. Hoje se 
encontra bem preservada, mantendo o ar bucólico e as características da vila do 
século XIX; 

• Turismo de Aventura - rally, vôo livre e parapente; 

• Feira Agropecuária; 

• Feira da Pequena Empresa; 

• Festas populares (do Cafona, Baile do Havaí, Baile do Chapéu, Festa da Cidade) 

• Festival Nacional da Música; 

• Festival de Teatro 

VII.5 Pancas: 

• Potencial para o Agroturismo 

• Festas, tradições e culinária pomeranas. 

Parque Nacional do Pontões capixabas 

• Turismo de Aventura (parapente/ asa delta/ alpinismo, rafting, canioning, trekking, 
mountain bike, cross country e outros); 
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ANEXO VIII – Qualidade e Oferta de Alojamentos e Outros Equipamentos 
Turísticos 
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VIII. QUALIDADE E OFERTA DE ALOJAMENTO E OUTROS EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 

VIII.1 Meios de Hospedagem 

Setor Hoteleiro 

Colatina 

Colatina possui 11 hotéis, 405 UHs e 726 leitos. Esta oferta atende de forma satisfatória ao 
fluxo atual de visitantes, onde a média de ocupação dos hotéis gira em torno de 90% 
durante a semana. Vale ressaltar que nos fins de semana e, principalmente, no mês de 
janeiro, ocorre uma queda sensível na ocupação de leitos, pois os principais 
consumidores dessa oferta de leitos são representantes comerciais que vão ao município 
a negócios. 

Outra característica dessa demanda é a existência de um grande fluxo de moradores da 
região do entorno, que vão à Colatina para fazer compras ou para tratamento de 
saúde. Esses visitantes raramente utilizam os meios de hospedagem do Município. 

O setor hoteleiro do município gera 92 empregos diretos e cerca de 17 empregos 
indiretos. Pouco se comparado a outros setores, como o moveleiro e o de confecções, 
que geram respectivamente cerca de 10.000 e 8.200 empregos diretos e indiretos. 

Tabela VIII.1: Alojamentos Hoteleiros – No de Empregos e de UH’s e de Leitos. Colatina 

NÚMERO DE 
ESTABELECIMENTOS 

U.H.’s LEITOS 
EMPREGOS 
DIRETOS 

EMPREGOS 
INDIRETOS 

11 405 726 92 17 

Fonte: SEMINC – Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. 

Tabela VIII.2: Meios de Hospedagens Utilizados por Turistas que Visitam Colatina. 

Tipo de hospedagem que utilizou % 

Hotel 49,2% 

Apart-Hotel Residência 0,1% 

Pousada 0,6% 

Casa Parentes / Amigos 29,8% 

Apto/Casa Alugado 12,2% 

Apto/Casa Próprio 8,1% 

Camping 0% 

Fonte: Pesquisa de demanda turística realizada no município, 12/2003. 

Linhares 

Situado as margens da BR 101, Linhares é passagem obrigatória de boa parte dos 
viajantes que se deslocam entre a Região Sudeste e a Região Nordeste. 

Dos turistas pesquisados, 91,3% ficam hospedados no município. Porém, a maioria deles se 
hospedam em casa de amigos ou parentes (47,2%) ou em casa própria (25,1%). 
Contribuindo para as baixas taxas de ocupação dos hotéis e pousadas do município. 
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Tabela VIII.3: Meios de Hospedagens utilizados por Turistas que Visitam Linhares. 

Tipo de hospedagem que utilizou % 

Hotel 2,1% 

Apart-Hotel Residência 1,5% 

Pousada 15,4% 

Casa Parentes / Amigos 47,2% 

Apto/Casa Alugado 7,2% 

Apto/Casa Próprio 25,1% 

Camping 1,5% 

Fonte: Pesquisa de demanda turística realizada no município, 01/2004. 

São 24 os estabelecimentos que prestam serviços de hospedagem em Linhares, sendo 9 
hotéis, 11 pousadas, 2 motéis e 2 pensões. Destes, 12 estão localizados na sede do 
município, 06 no Pontal do Ipiranga e 04 em Regência. 

Já nos hotéis e pousadas de Pontal do Ipiranga e Regência a permanência é maior, mas 
as taxas de ocupação são menores. O mau estado de conservação das estradas que 
ligam esses distritos à sede do município, têm grande influência nas baixas taxas de 
ocupação. 

O perfil do público que se hospeda na sede é ligado a negócios. Enquanto que o dos 
que se hospedam em Pontal do Ipiranga e Regência é mais voltado ao lazer. 

Tabela VIII.4: Alojamento Hoteleiro de Linhares. No de UH’s, Leitos e Taxa de Ocupação. 

NÚMERO DE 
ESTABELECIMENTOS 

U.H.’s LEITOS 
TAXA DE 

OCUPAÇÃO (%) 
LOCALIZAÇÃO 

24 555 1.207 70 Sede, Pontal do Ipiranga e Regência 

Fonte: Gerência do Sistema de Informações da Prefeitura de Linhares.  

São Mateus 

Em pesquisa realizada constatou-se que 76% dos turistas que visitam o município utilizam 
os meios de hospedagem existentes na sede e em Guriri. Destes, 41% ficam em casas de 
amigos e parentes e 22,6% utilizam os serviços dos hotéis e pousadas. Também é alto o 
número de pessoas que se hospedam em casas alugadas (17%) ou em 2ª residência 
(17%). 

Tabela VIII.5: Meios de Hospedagem Utilizados por Turistas que Visitam São Mateus. 

Tipo de hospedagem que utilizou  % 

Hotel 4,0 

Apart-Hotel Residência 1,6 

Pousada 18,6 

Casa Parentes / Amigos 41,1 

Apto/Casa Alugada 17,0 

Apto/Casa Própria 17,0 

Camping 0,8 

Fonte: Pesquisa de demanda turística realizada no município, 01/2004. 



 

 

302 

A ilha de Guriri, distante 12 Km do centro de São Mateus, concentra 38 hotéis e pousadas, 
totalizando 1.248 Unidades Habitacionais e 2.410 leitos.  

Em Guriri também é comum o aluguel de casa para veraneio e no período de Carnaval. 

Apesar de Guriri ser o principal destino turístico do município, na baixa temporada a taxa 
de ocupação dos hotéis e pousadas cai muito. A ocupação que nos meses de 
Dezembro, Janeiro e no Período de Carnaval é de 90% a 100%, cai vertiginosamente nos 
demais meses, passando a taxa média para em torno de 5% ao mês. Só havendo uma 
pequena melhora no mês de Julho, quando as ocupações giram em torno de 30% a 50%.  

Já os hotéis de São Mateus mantêm as taxas de ocupação mais equilibradas em função 
do grande número de pessoas que vem ao município à trabalho ou para realizar 
negócios nas empresas da região e se hospedam na sede do município. 

Tabela VIII.6: Alojamentos Hoteleiros do Município de São Mateus. Número de UH’s e Leitos. 

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS U.h.’s LEITOS 

39 1.248 2.410 

Fonte: SEDETUR/ES e Pesquisa de campo realizada em janeiro de 2004. 

Conceição da Barra 

No município de Conceição da Barra existem dois núcleos de concentração de meios de 
hospedagem. Um deles é a sede do município, que possui 10 hotéis e 19 pousadas. O 
outro, é o distrito de Itaúnas, distante 30Km da sede, e que possui 35 pousadas e 01 hotel. 
Cabe ressaltar que, somente 45 dos 65 estabelecimentos que prestam serviços de 
hospedagem disponibilizaram informações quanto ao número de U.h.s e leitos. Os 
números disponíveis totalizam 1.128 UH´s e 3.185 leitos.  

A média anual de ocupação de leitos no município é de 22,5%. Sendo que o período que 
compreende aos meses de dezembro até fevereiro (até o Carnaval), a taxa de 
ocupação sobe, chegando aos 100% em alguns estabelecimentos. 

Os empregos diretos gerados pelos meios de hospedagem chegam a 352 postos de 
trabalho no período da alta temporada. 

Em pesquisa de demanda turística realizada, constatou-se que 73% dos entrevistados se 
hospedam no município quando em visita ao mesmo. Conceição da Barra foi o único 
município pesquisado que apresentou um índice maior de turistas hospedados em 
pousadas (31,9%) do que hospedados em casas de amigos e parentes (29,9%). 

Tabela VIII.7: Meios de Hospedagem Utilizados por Turistas que Visitam Conceição da Barra. 

Tipo de hospedagem que utilizou  % 

Hotel 2,8 

Apart-Hotel Residência 0,7 

Pousada 31,9 

Casa Parentes / Amigos 29,9 

Apto/Casa Alugada 14,6 

Apto/Casa Própria 13,9 

Camping 6,3 

Fonte: Pesquisa de demanda turística realizada no município, 01/2004. 

Itaúnas caracteriza-se por possuir pousadas que acompanham o bucolismo do local. 
Porém, nos últimos anos, é crescente o número de pousadas mais estruturadas, visando 
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atender melhor os turistas. Estas melhorias são mais comuns em relação a qualidade dos 
quartos e das estruturas para alimentação e lazer. 

A sede do município possui uma maior diversidade em sua oferta de alojamentos, 
podendo-se encontrar desde pousadas simples até hotéis mais equipados que possuem 
parque aquático e salas para eventos. Outro fato relevante é o grande número de casas 
de aluguel disponível nos períodos de fim de ano, carnaval e férias. 

Tabela VIII.8: Alojamentos Hoteleiros Município de Conceição da Barra. N° de UH’s e Leitos. 

NÚMERO DE 
ESTABELECIMENTOS 

U.H.’s LEITOS LOCALIZAÇÃO 

65 1.128 3.185 Sede e itaúnas 

Fonte: SEDETUR/ES e Pesquisa de campo realizada em janeiro de 2004. 

Pancas 

A oferta de hospedagem em Pancas é de somente um hotel. Sendo que parte dos 
visitantes ficam em casas de amigos ou de famílias da região. Há informações de pelo 
menos 5 famílias que hospedam turistas, na maioria das vezes estrangeiros.  

Em Pancas, cerca de 6 propriedades rurais aderiram ao programa “cama e café” do 
Governo Estadual. Este programa visa aumentar o número de estabelecimento que 
oferecem hospedagem nos municípios, adequando casas de famílias e propriedades 
rurais à receber visitantes.  

Outra possibilidade é de os visitantes que necessitam se hospedar optarem por se 
deslocar até Colatina. 

A média anual de ocupação de leitos é de 35%. Nos fins de semana e, principalmente, 
no mês de janeiro, ocorre uma queda sensível no número de hospedes. Isto ocorre, pois, 
a principal demanda de consumidores desses leitos, são representantes comerciais que 
visitam o município durante a semana a negócios. Há registros de hóspedes que vão ao 
município para praticar esportes de aventura, principalmente vôo livre. 

Tabela VIII.9: Setor Hoteleiro de Pancas. Número de UH’s, Leitos e Taxa de ocupação. 

NÚMERO DE 
ESTABELECIMENTOS 

U.H.’s LEITOS TAXA OCUPAÇÃO (1) EMPREGOS DIRETOS 

1 18 40 35% 2 

Fonte: Informações cedidas pela arrendatária do hotel por telefone.- (1) média do último ano. 

Segunda residência e casas de Aluguel 

Pode-se verificar que é grande a incidência de turistas que possuem segunda residência 
no litoral norte capixaba. Este fato é entendido ao analisarmos os resultados da pesquisa 
de demanda turística dos municípios do litoral, onde os turistas que se hospedam em 
casa própria representam 15%, os que alugam casas chegam a 12% e os que ficam 
hospedados em casas de amigos e parente correspondem a 36% , totalizando 63% dos 
entrevistados. Destes, 36% retornam uma ou mais vezes aos municípios.  

Esses números mostram claramente que a maior parte dos turistas entrevistados não se 
hospedam em hotéis ou pousadas. Este fato tem grande relevância, pois influencia 
diretamente no setor hoteleiro da região.   

 

No caso das segundas-residências a sua utilização é geralmente nos meses de férias 
escolares, carnaval e finais de semana prolongados. Nesses períodos, também há um 
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grande número de pessoas que saem de suas residências e as disponibilizam para 
aluguel aos turistas.  

O número de segundas-residências e casas de aluguel disponíveis no pólo varia a cada 
ano, não havendo dados disponíveis que mostrem esse total. 

VIII.2 Restaurantes Típicos 

Linhares 

Linhares possui uma boa oferta de locais para a alimentação. Segundo dados do 
Inventário Turístico do Município, a capacidade total dos bares, restaurantes e 
lanchonetes é de 2.081 lugares, distribuídos em 35 estabelecimentos. Verifica-se que a 
demanda durante o dia é maior. Durante a noite as opções são mais escassas, 
concentrando-se, principalmente, no centro da cidade, onde há bares e restaurantes 
com tipos de serviços e gastronomia variada. 

Uma das melhores estruturas se encontra anexa ao Hotel Conceição, possuindo cinemas, 
pizzaria, churrascaria e um complexo de esporte e lazer com quadras de squash, tênis e 
futebol. 

Mas as melhores opções de restaurantes turísticos estão localizadas às margens das 
lagoas “Juparanã” e “do meio”. Os restaurantes, aliados a estrutura de lazer existente e a 
beleza cênica do local transformam-se numa ótima opção para os visitantes. 

Tabela VIII.10: Avaliação dos Equipamentos de Alimentação de Linhares. 

 Equipamentos de alimentação  % 

Ótimo 4,2 % 

Bom 35,8% 

Regular 34,4% 

Ruim 8,0% 

Péssimo 2,8% 

Não Utilizou 14,6% 

Não Respondeu/ Não Avaliou 0,2% 

Fonte: Pesquisa de demanda turística realizada no município, 01/2004 

Conceição da Barra 

Conceição da Barra possui bons restaurantes que oferecem a típica culinária capixaba. 
São 21 estabelecimentos, sendo que a maior parte deles encontram-se localizados na 
sede do município, onde se destaca o restaurante “Caranguejão”, que é referência na 
região por sua tradição e por sua localização privilegiada. 

Em Itaúnas, a oferta de restaurantes vem crescendo. Nos últimos dois anos foram abertos 
no local 5 novos estabelecimentos de alimentação, porém, boa parte deles só funciona 
de Dezembro a Março e nos feriados prolongados. 
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Tabela VIII.11: Avaliação dos Equipamentos de Alimentação de Conceição da Barra. 

Equipamentos de alimentação  % 

Ótimo 14,6 

Bom 38,2 

Regular 17,2 

Ruim 0,6 

Péssimo 0,0 

Não Utilizou 27,4 

Não Respondeu/ Não Avaliou 1,9 

Fonte: Pesquisa de demanda turística realizada no município, 01/2004 

São Mateus 

Segundo a pesquisa da oferta turística, realizada no município em janeiro de 2004, São 
Mateus tem capacidade para atender em seus bares e restaurantes 2.805 pessoas. São 
cerca de 26 estabelecimentos que trabalham com alimentação no município.  

A maior parte dos restaurantes localizados na sede do município destinam-se a atender 
aos residentes e trabalhadores do centro da cidade. Já em Guriri, apesar do grande 
número de self-services, encontra-se em sua orla, restaurantes com culinária baseada em 
frutos do mar, que servem pratos típicos do Espírito Santo. 

Dois locais do município, que se destacam por possuir restaurantes turísticos, são Barra 
Nova e Urussuquara. Que atraem visitantes por seu bucolismo e por sua beleza natural. 

Tabela VIII.12:  Avaliação dos Equipamentos de Alimentação de São Mateus. 

Equipamentos de alimentação  % 

Ótimo 12,3 

Bom 61,5 

Regular 16,2 

Ruim 2,3 

Péssimo 0,4 

Não Utilizou 6,2 

Não Respondeu/ Não Avaliou 1,2 

Fonte: Pesquisa de demanda turística realizada no município, 01/2004 

Colatina 

O município possui boa oferta de equipamentos de alimentação, são 122 
estabelecimentos. A maior parte encontra-se localizado no centro da cidade e 
adjacências, sendo a Avenida Beira Rio um ponto de grande concentração. O local, 
situado às margens do Rio Doce, possui diversos estabelecimentos, como bares, pizzarias 
e restaurantes, que servem de ponto de encontro para a população local e para os 
visitantes. 

Também situado junto a Ponte e as margens do Rio doce, está o tradicional restaurante 
Drink´s, que serve desde moqueca capixaba, pratos a base de lagostinha e o famoso 
“Pitu de água doce”. 
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Tabela VIII.13: Quantidade de Estabelecimentos Turísticos por Tipo - Colatina 

Tipo de estabelecimento Quantidade 

Bares 44 

Cafeterias 01 

Churrascarias 04 

Lanchonetes 15 

Pizzarias 12 

Restaurantes 39 

Self-Services 07 

TOTAL 122 

Fonte: Guia Comércio e Serviços Colatina 2003. 

Pancas 

Pancas possui 11 restaurantes para atender a população local e os visitantes do 
Município. São 02 churrascarias, sendo 1 na sede do município e 1 na estrada que leva à 
Lajinha, 02 self-services, sendo que um deles, trabalha a noite como pizzaria, e 02 
restaurantes que trabalham com serviço a la cate. Além de 05 bares e lanchonetes que 
servem lanches e “tira-gosto”.  

Apesar de serem poucos, os equipamentos de alimentação tem capacidade para cerca 
de 310 pessoas no total, o que atende de forma satisfatória a população local e a 
demanda atual de visitantes do município. 

VII.3 Transportadoras 

Colatina  

O município de Colatina é servido por 12 empresas de ônibus. Desse total, 3 fazem o 
transporte urbano, 8 fazem transporte intermunicipal, ligando Colatina aos demais 
municípios do Norte e a Capital do Estado e 1 é especializada em aluguel de ônibus para 
turismo. 

A Companhia Vale do Rio Doce - CVRD possui uma linha ferroviária de transporte regular 
de passageiros que passa por Colatina. Atende a toda a população da região do 
entorno e das margens da ferrovia. São dois horários diários. Um no início da manhã com 
destino à Belo Horizonte e outro no fim da tarde em direção à Vitória.  

O município possui também, a estação de Itapina, que como citado na análise dos 
atrativos 

históricos culturais de Colatina, é um potencial local para a realização do turismo histórico 
cultural.  

A população do município é bem servida em relação ao transporte, tanto urbano 
quanto intermunicipal. São vários horários de ônibus, ligando Colatina aos demais 
municípios do Estado e a Região Sudeste. E os ônibus urbanos atendem toda a cidade 
das 5:00 às 0:30 todos os dias. 

Linhares 

Linhares é atendida por 7 empresas de transportes, cujos serviços de atendimento podem 
ser divididos em: duas que prestam serviços urbanos, duas que têm linhas intermunicipais 
e três que operam com linhas interestaduais. 
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A localização privilegiada do município e o fato da BR 101 cortar sua sede facilitam o 
transporte de passageiros, tanto intermunicipal quanto interestadual. Apesar da boa 
oferta, maior parte dos turistas que vêm ao município utilizam carro próprio (71%), e 
somente 14,5% destes utilizam os transportes coletivos. Os demais meios de transporte 
correspondem a 14,5% do total. 

A sede do município possui boa oferta de ônibus municipais, duas empresas realizam este 
trabalho atendendo diariamente aos passageiros dos bairros da sede, das 5:30h às 0:00h, 
com horários regulares. 

O serviço de transporte de passageiros entre a sede, Pontal do Ipiranga, Povoação e 
Regência é realizada pela viação Sitranstur, que oferece vários horários diários para essas 
localidades. 

Cinco empresas operam em linhas inter-municipais e inter-estaduais, este trabalho é 
facilitado pela localização privilegiada do município, como já dito anteriormente. 

Tabela VIII.14: Meio de Transporte utilizado pelos turistas para chegar a Linhares.  

MEIO DE TRANSPORTE % 

Automóvel Próprio 71,0 

Automóvel Alugado 4,3 

Trem 0,0 

Ônibus Excursão 0,0 

Ônibus de Linha 14,5 

Avião 1,0 

Outros 9,2 

Fonte: Pesquisa de demanda turística realizada no município, 01/2004 

São Mateus 

A maior parte do transporte de passageiros no município é realizado pela Viação Águia 
Branca, que liga São Mateus aos demais municípios do Estado, ao Sul da Bahia e ao 
Norte do Rio de Janeiro. 

Por se localizar às margens da BR 101, São Mateus é muito bem servida por 
transportadoras que ligam o município aos vários pontos do País, como a Viação São 
Geraldo e a Viação Itapemirim. 

A Viação São Gabriel é responsável pelo transporte de passageiros dentro do município, 
fazendo também, o transporte da sede para Guriri.  

Como mostra a tabela a seguinte, a maior parte dos turistas (61,5%) considera “regular” o 
gasto feito com transporte no município. Apesar da maioria dos turistas utilizarem carro 
próprio (53,7%), o índice de turistas que vêm ao município em ônibus de linha regular 
também é alto (42%), conforme demonstra a Tabela VII.15. 

A Tabela VII.16 também mostra que o número de turistas que foram de excursão para 
São Mateus é bem pequeno (0,4%), o que de certa forma, ressalta a carência de se criar 
meios de “comercializar” o Pólo através de agências de viagens, a fim de aumentar o 
“turismo organizado“ na região.   
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Tabela VIII.15: Avaliação dos Gastos dos Turistas com Transporte no Município. 

Município Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo 

São Mateus 12,6% 23,6% 61,5% 1,1% 1,1% 

Fonte: Pesquisa da demanda turística do município. 01/2004. 

Tabela VIII.16: Meio de Transporte Utilizado pelos Turistas para Chegar a São Mateus. 

MEIO DE TRANSPORTE % 

Automóvel Próprio 53,7 

Automóvel Alugado 1,2 

Trem 0,0 

Ônibus Excursão 0,4 

Ônibus De Linha 42,0 

Avião 1,9 

Outros 0,8 

Fonte: Pesquisa de demanda turística realizada no município, 01/2004 

Conceição da Barra 

São 6 empresas de ônibus atendem ao município de Conceição da Barra, duas fazem o 
transporte urbano, além de ligar a sede aos principais distritos do município, ou seja, Rio 
Doce, Itaúnas e Braço do Rio. São 4 as empresas que fazem transporte intermunicipal, 
ligando Conceição da Barra aos demais municípios do Estado e a todo País. E uma 
empresa é especializada em aluguel de ônibus para o transporte de empregados das 
empresas que atuam na região. 

A população do município está bem servida em relação ao transporte, tanto urbano 
quanto intermunicipal. São vários horários ligando Conceição da Barra aos demais 
municípios do Estado e às Regiões Sudeste e Nordeste. 

Como podemos verificar na tabela abaixo, o principal meio de transporte utilizado pelos 
turistas para chegar a Conceição da Barra são os ônibus de linha (51%) e o automóvel 
próprio (41,9%). O restante dos turistas entrevistados (7,1%) utilizaram os demais meios 
para chegar ao município.  

Tabela VIII.17: Meio de Transporte Utilizado pelos Turistas para Chegar a Conceição da Barra 

MEIO DE TRANSPORTE % 

Automóvel Próprio 41,9 

Automóvel Alugado 1,3 

Trem  

Ônibus Excursão 3,9 

Ônibus De Linha 51,0 

Avião 1,3 

Outros 0,6 

Fonte: Pesquisa de demanda turística realizada no município, 01/2004 

Conceição da Barra concentra sua oferta de animação e entretenimento em Itaúnas, 
onde o tradicional “forró de pé de serra” anima o local. Na sede do município as opções 
são os estabelecimentos que oferecem música ao vivo. 
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São Mateus possui 1 cinema, mas a maior oferta de entretenimento está nos bares e 
restaurantes da sede e de Guriri. Eventualmente, ocorrem apresentações culturais e 
show, alguns com estrelas de nível nacional. São Mateus também possui clubes e locais 
que alugam espaço para a realização de festas e eventos. 

No mês de Agosto é realizado no município o Festival Nacional de Teatro Amador, 
contando com a participação de grupos de teatro de vários Estados. Paralelamente ao 
evento acontecem oficinas, palestras, exposições de arte e shows. 

A oferta de equipamentos de entretenimento de Colatina é composta por 1 Cinema, 4 
pesque-pague localizados nos arredores da cidade e 1 boate que apresenta shows 
variados. Existem, também, locais que alugam espaço para realização de festas e 
eventos. Além disso, a cidade é conhecida por suas festas, como a do cafona, que 
ocorre uma vez por ano e atrai turistas de vários estados. 

Os equipamentos de entretenimento mais representativos de Linhares estão localizados 
às margens das lagoas e no litoral. A sede do município oferece clubes, como o 
Guararema, uma boate, bares e restaurantes que apresentam música ao vivo. Além 
disso, foi inaugurado recentemente, 1 cinema com três salas de projeção. 

A oferta de equipamentos de entretenimento se resume a um estabelecimento, 
conhecido como “Forró do Cezar”. Com capacidade para aproximadamente 150 
pessoas, o estabelecimento funciona nas noites de quinta à sábado realizando “bailes” 
ao som de bandas de forró da região. 

VII.4 Artesanato 

Em Conceição da Barra têm núcleo do bagaço de cana e a Associação dos artesãos de 
Conceição da Barra a ARTBARRA, que possui cadastrada cerca 40 artesãos. Destacam-
se ainda, as  peças em madeira encontradas em Meleeiras. 

Em Linhares, a Casa de Cultura de Linhares, possui um Núcleo de Marchetaria vem 
dando bons frutos e conta com 13 artesãos e tem o apoio da prefeitura e do SEBRAE.  

Nos demais municípios, não existem associações de artesãos, mas já existem ações com 
este objetivo. 

VIII.5 Avaliação dos Serviços Turísticos na Área de Planejamento 

Tabela VIII.18: Avaliação dos Serviços Turísticos de São Mateus 

Descrição dos serviços Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo Não usou NS/NR 

Serv. Hospedagem 11.9% 21.5% 5.8% 0.4% ---- 56.5% 3.8% 

Alimentação 12.3% 61.5% 16.2% 2.3% 0.4% 6.2% 1.2% 

Locação veículos 0.8% 7.3% 1.9% ---- 0.4% 85.8% 3.8% 

Comércio / compras 6.5% 54.6% 25.4% 1.5% 0.4% 11.2% 0.4% 

Vida noturna / entretenimento 10.4% 42.3% 25.0% 5.4% 3.8% 11.5% 1.5% 

Agência turismo ---- 0.4% 0.4% 0.4% ---- 95.4% 3.5% 

Guia de Turismo ---- 0.8% 0.4% 0.4% ---- 94.6% 3.8% 

Sinalização turística 12.7% 52.3% 22.7% 2.7% 0.8% 8.5% 0.4% 

Posto Informações Turística 0.4% 5.4% 1.2% 0.4% ---- 90.4% 2.3% 

Total 6.1% 27.4% 11.0% 1.5% 0.6% 51.1% 2.3% 

   Fonte: Pesquisa da demanda turística do município. 01/2004. 
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Tabela VIII.19: Avaliação dos Serviços Turísticos de Linhares 

Descrição dos serviços Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo Não usou NS/NR 

Serv. Hospedagem 1.9% 11.3% 5.2% ---- ---- 81.1% 0.5% 

Alimentação 4.2% 35.8% 34.4% 8.0% 2.8% 14.6% ---- 

Locação veículos 0.9% 1.4% 2.4% ---- 0.9% 94.3% ---- 

Comércio / compras ---- 18.4% 34.0% 6.6% 12.3% 28.3% 0.5% 

Vida noturna / entretenimento 9.0% 22.6% 21.7% 7.5% 12.7% 25.9% 0.5% 

Agência turismo 0.5% 1.4% 0.9% 0.9% 0.5% 95.3% 0.5% 

Guia de Turismo ---- 0.5% ---- 0.9% 0.5% 97.6% 0.5% 

Sinalização turística 1.4% 11.8% 8.0% 22.2% 22.2% 32.1% 2.4% 

Posto Informações Turística 0.5% 0.9% 2.8% 1.4% 5.2% 84.9% 4.2% 

Total 2.0% 11.6% 12.2% 5.3% 6.3% 61.6% 1.0% 

Fonte: Pesquisa da demanda turística do município. 01/2004. 

Tabela VIII.20: Avaliação dos Serviços Turísticos de Conceição da Barra 

Descrição dos serviços Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo Não usou NS/NR 

Serv. Hospedagem 10.2% 22.3% 3.8% ---- ---- 61.1% 2.5% 

Alimentação 14.6% 38.2% 17.2% 0.6% ---- 27.4% 1.9% 

Locação veículos ---- 1.9% 1.3% ---- 0.6% 93.0% 3.2% 

Comércio / compras 3.2% 26.8% 31.2% 2.5% ---- 34.4% 1.9% 

Vida noturna / entretenimento 23.6% 29.9% 19.1% 0.6% 1.3% 23.6% 1.9% 

Agência turismo 1.9% 5.7% 2.5% 2.5% 1.9% 81.5% 3.8% 

Guia de Turismo 0.6% 7.6% 1.3% 0.6% 0.6% 85.4% 3.8% 

Sinalização turística 1.9% 12.1% 22.3% 10.8% 10.8% 38.9% 3.2% 

Posto Informações Turística 1.3% 5.8% 10.9% 7.7% 11.5% 59.6% 3.2% 

Total 6.4% 16.7% 12.2% 2.8% 3.0% 56.1% 2.8% 

Fonte: Pesquisa da demanda turística do município. 01/2004. 

Tabela VIII.21: Avaliação dos Serviços Turísticos de Colatina 

Descrição dos serviços Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo Não usou NS/NR 

Serv. Hospedagem 1,9% 10,6% 8,2% 3,2 0,6% 72,3% 3,2% 

Alimentação 3,6% 47,3% 30,5% 1% ---- 16% 1,6% 

Locação veículos 0,8% 5,8% ---- ---- ---- 89,2% 4,2% 

Comércio / compras 7,2% 69,4% 4,4% ---- ---- 18% 1% 

Vida noturna / entretenimento 3,6% 25,2% 26,6% 4,2% 2,2 ---- 3,2% 

Agência turismo ---- 3,8% 1,8% ---- ---- 92,2% 2,2% 

Guia de Turismo ---- 0,8% 0,6% ---- ---- 98,2% 0,4% 

Sinalização turística 1,8% 14,2% 48,2% 8,6% ---- 24,8% 2,4% 

Posto Informações Turística 0,6% 1,8% 1,2% 3,1% ---- 89% 4,3% 

Total 2,1% 19,8% 13,5% 2,2% 0,3% 55,5% 2.5% 

Fonte: Pesquisa da demanda turística do município. 12/2003. 
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ANEXO IX – Capacitação da População para o Turismo 
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IX. CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO PARA O TURISMO 

IX.1. Educação da Comunidade para o Turismo 

Principais Ações e Programas Implementados pelo Poder Público/ Instituições 

São detalhadas a seguir algumas das principais ações que vêm sendo desenvolvidas 
pelo Poder público e por instituições nos municípios da Área de Planejamento. 

São Mateus 

• Constituição do Conselho de Turismo do Município, o COMTUR; 

• Realização de 04 Oficinas com a comunidade, para traçar as prioridades na 
organização do verão no município; 

• Aplicação do Programa de Gerenciamento de Empresas Turísticas, onde foram 
treinados empresários do setor; 

• Realização de cursos de “Qualidade no atendimento”, para garçons e 
recepcionistas; 

• Trabalhos de conscientização e resgate da cultura, com a comunidade pesqueira 
de Barra Nova. 

• Plano Diretor Urbano (em elaboração); 

Linhares 

• Trabalhos de infra-estrutura no litoral do município, principalmente saneamento; 

• Plano Diretor Urbano; 

• Projeto de estruturação da orla de Pontal do Ipiranga, desenvolvido pela 
Prefeitura em parceria com a UFES. 

• Participação como pólo central do Estado no âmbito do Programa de Corredores 
Ecológicos (Min. do Meio Ambiente). 

Conceição da Barra 

• Convênio com o SENAC para o desenvolvimento do Programa de Qualificação; 

• Projeto de Maricultura com o apoio da PETROBRAS e do SENAC; 

• Programa de Artesanato do município, com o apoio do SEBRAE;  

• Programa de Arranjos Produtivos do Turismo, em parceria com a SEDETUR / SEBRAE; 

• Programa de Resgate Cultural em parceria com a Associação de Folclore de 
Conceição da Barra. 

Colatina 

• Projeto de Tombamento do Patrimônio de Itapina (casarões); 

• FESTICOL – Festival Nacional de Música de Colatina; 

• Plano Estratégico de Colatina 
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BANDES 

Tabela IX.1: Relatório Anual do BANDES 2001/2002 

2002 2001 2002/2001 
DISCRIMINAÇÃO 

(R$ x mil) (R$ x mil) (%) 

1. Número de operações aprovadas 1.007 590 71 

. Micro/Pequena 987 563 75 

. Média/Grande 20 27 -26 

2. Investimento total aprovado 88.486 171.284 -48 

Por tamanho:    

. Micro/Pequena 24.287 10.273 136 

. Média/Grande 64.199 161.011 -60 

Por localização:    

Grande Vitória 52.908 60.634 -13 

Interior 35.578 110.650 -68 

Por finalidade:    

Implantação 33.068 87.329 -62 

Ampliação/Modernização/Relocalização 35.086 56.760 -38 

Outros 20.332 27.195 -25 

Por setor:    

Primário 18.228 8.226 122 

Secundário 31.111 101.946 -69 

Terciário 39.147 61.112 -36 

Por fonte de recursos:    

Sistema Bandes/Geres 28.005 56.704 -51 

Fundap/Projeto 37.030 53.941 -31 

Fundes/Projetos Relevantes 0 2.962 - 

Recursos Do Grupo 15.464 46.245 -67 

Outros (*) 7.987 11.432 -30 

3. Empregos previstos: 1.923 2.001 -4 

4. Liberações de recursos (exceto FUNDAP): 33.752 30.612 10 

Operações De Crédito 21.538 16.613 30 

FUNRES (Debêntures/Opção Direta) 12.214 13.999 -13 

5. Liberações de recursos FUNDAP: 486.181 541.136 -10 

Financiamentos 456.544 508.490 -10 

Projeto 29.637 32.646 -9 

(*) 2002/2001 - Referem-se a Recursos de outros Bancos 

Fonte: Site do BANDES 

IX.2 Capacitação do Profissional para Turismo 

SESI 

O compromisso do SESI é: "Contribuir para os processos de Educação Infantil, 
Fundamental e Médio com vista ao desenvolvimento integral, à consolidação dos 
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conhecimentos adquiridos e à formação do cidadão crítico, capaz de contribuir para a 
transformação do meio em que vive". 

O SESI-ES atende a mais de 7.700 alunos, nas modalidades Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Ensino Médio e 2.106 alunos na Educação de Jovens e Adultos. 

Os serviços educacionais oferecidos nos níveis de Educação Infantil, Fundamental e 
Médio estão disponíveis em 10 unidades educacionais, 7 delas na Grande Vitória e 3 no 
interior do estado - Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Linhares. 

Algumas atividades oferecidas pelo SESI podem ser indiretamente ligadas ao turismo, 
como os cursos de informática, por exemplo. Mas não foram realizadas atividades 
exclusivamente direcionadas em qualificar mão-de-obra ligada ao turismo. 

SENAC/ES 

O SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial concentra seus trabalhos 
principalmente na grande Vitória, onde possui um moderno centro de treinamento. A 
Região Norte é atendida pelo escritório do SENAC em Colatina. 

No Norte do Estado, o SENAC só realizou cursos ligados ao turismo em Conceição da 
Barra. 

A maior parte de seus cursos foram nas áreas de corte e costura, estética, contabilidade, 
enfermagem e informática. 

Tabela IX.2: Cursos Realizados pelo SENAC em Conceição da Barra. 2003 

CURSOS ÁREA TIPO DE CURSO TURMAS MATRICULAS 

Básico para Cozinheiro Turismo e Hospitalid. 
Qualificação 

básica 
2 29 

Cerimonial de Eventos Turismo e Hospitalid. 
Qualificação 

básica 
1 13 

Confeitagem de 

Bolos Artísticos 
Turismo e Hospitalid. 

Aperfeiçoamento 
/Atualização 

1 18 

Qualidade no 

Atendimento Turista 
Turismo e Hospitalid. 

Aperfeiçoamento 
/Atualização 

1 18 

Recepcionista de Hotel Turismo e Hospitalid. 
Aperfeiçoamento 

/Atualização 
3 37 

Serviços Básicos 

de Camareira 
Turismo e Hospitalid. 

Aperfeiçoamento 
/Atualização 

2 32 

Técnicas Básicas 

para Barman 
Turismo e Hospitalid. 

Aperfeiçoamento 
/Atualização 

1 11 

TOTAL 11 158 

Fonte: Setor de Unidades Móveis do SENAC Vitória 

A meta do SENAC para o ano de 2004 será conforme a demanda, apesar de já estarem 
previstos a realização de 3 cursos na área de turismo. São eles: 

• Administração de Pequenos Hotéis e Pousadas; 

• Planejamento e Organização de Eventos Públicos; e 

• Cerimonial de Eventos. 
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SENAI 

O SENAI possui 2 unidades no Norte Capixaba, uma em Colatina e outra que atende 
Linhares e São Mateus, e que oferece diversos cursos profissionalizantes, além de 
assessorias técnica e tecnológica. 

Tabela IX.3: Formas de Atuação do SENAI 

Modalidade Descrição 

Iniciação Profissional 
Educação de nível básico ou técnico que articula a formação e o trabalho 
com a finalidade de habilitar jovens aprendizes. 

Aprendizagem 
Direcionada para adolescentes entre 14 e 18 anos, possibilita a aquisição 
de competências para diversas ocupações. 

Qualificação 
Voltada para a preparação de profissionais para o atendimento das 
necessidades do mercado, pela qual jovens e adultos maiores de 14 anos 
adquirem competências para as diversas ocupações oferecidas. 

Treinamentos 

Geralmente de curta duração, esta ação proporciona a 
complementação, atualização, aperfeiçoamento e especialização de 
uma ocupação. podendo ser realizada de forma aberta à comunidade ou 
adequada à necessidade específica de uma empresa. 

Cursos Técnicos 
Modalidade de ação destinada a proporcionar habilitação profissional a 
alunos matriculados ou egressos do ensino médio 

 Fonte: Site do SENAI 

O SENAI Linhares, atualmente, ministra oficinas nas áreas de Metal-mecânica, 
Automotiva, Eletrotécnica, Mobiliário, Soldagem, Reparação Predial, Reciclagem de 
Papel, Costura Industrial e Modelagem. Além disso, possui uma unidade móvel de 
automação industrial, com ênfase em comandos pneumáticos. 

Em Colatina o SENAI trabalha com cursos nas áreas de Marcenaria, Mecânica de 
Automóveis, Eletricidade, Confecção e Informática, o Senai Colatina, atualmente, tem 
sua atuação direcionada também para a indústria de Confecção. Nesta última, presta 
assistência técnica e consultoria. Seus principais clientes são: Metalosa Indústria 
Metalúrgica S.A, Frisa Frigoríficos, Cerâmica Incesa e Rotary Clube São Silvano. 
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Tabela IX.4: Estrutura do SENAI disponível nos município do Pólo 

LOCAL ESTRUTURA DISPONÍVEL 

Linhares 

• 22.000 m2 de área total. 

• 3.150 m2 de área construída. 

• Laboratórios de Informática, Metrologia e Eletrônica.  

• 07 salas de aula com capacidade para 20 e 30 alunos. 

• Auditório com capacidade para 56 pessoas. 

• 01 unidade móvel. 

São Mateus 

• 2.500 m2 de área. 

• 05 laboratórios com capacidade para 18 e 20 alunos. 

• 07 salas de aula com capacidade para 20 alunos. 

• Videoteca. 

Colatina 

• 11.488 m2 de área total. 

• 2.792 m² de área construída. 

• Auditório climatizado com capacidade para 162 pessoas, equipado com 
ar condicionado, sonorização, tv, vídeo, retroprojetor, flip shart. 

• 02 laboratórios de informática para 12 alunos. 

• 01 Sala de Aula com capacidade para 15 a 20 alunos.  

• 01 Salas de Aula com capacidade para 20 a 30 alunos. 

• 05 laboratórios de práticas pedagógicas. 

• Ampla área de estacionamento. 

• Estrutura adaptada a pessoas especiais. 

Fonte: Site do SENAI 

SEBRAE 

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, possui duas Agências de 
Desenvolvimento Regional (ADR´s), instaladas nos municípios de Colatina e Linhares, no 
Norte do Espírito Santo. 

Ações do SEBRAE/ES estão mais direcionadas para Centro do Estado: Região Serrana e 
Região Metropolitana de Vitória, com menor volume para o Norte do Estado.  

Conceição da Barra, Linhares, São Mateus e Colatina, foram os municípios do Pólo que 
mais tiveram atividades realizadas pelo SEBRAE.  

Em Conceição da Barra, inclusive, existe uma Fazenda Marinha, com produção de Ostra, 
que conta com parceria SEBRAE.  

Para o ano de 2004 o SEBRAE prevê a realização de diversas ações nos município de 
Colatina, Linhares, São Mateus e Conceição da Barra. 
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Tabela IX.5: Atividades do SEBRAE Previstas para o Ano de 2004 

MUNICÍPIO AÇÕES ESPECÍFICAS 

Estudo: Impacto das atividades de fruticultura no turismo 

Curso: Turismo no meio rural Linhares 

Consultoria: Desenvolvimento do artesanato em madeira 

Seminário: Como inovar e ser competitivo no turismo Conceição da 
Barra Palestras: Inspeção municipal, estadual e federal de produtos caseiros 

Estudos:  

- Impacto das atividades de petróleo e gás no turismo 

- Impacto das atividades de aqüicultura no turismo 

- Impacto das atividades de artesanato no turismo 

- Elaboração do inventário de oferta turística 

Cursos: 

- Qualidade no atendimento ao turista 

- Gestão de pequenos empreendimentos de alimentos e bebidas 

- Tecnologia de processamento de alimentos 

- Guia de turismo ecológico 

- Controle de custos e cálculo de preços em bares e restaurantes 

- Gestão ambiental 

Linhares e 

Conceição da 
Barra 

Palestra: 

- Educação ambiental 

Estudos:  

- Diagnóstico de competitividade do arranjo produtivo do turismo 

- Mapeamento do setor artesanal 

- Impacto das atividades de petróleo e gás no turismo 

- Impacto das atividades de fruticultura no turismo 

Cursos: 

- Qualidade no atendimento ao turista 

- Guia de turismo ecológico 

- Técnicas artesanais para a produção em cerâmica 

São Mateus 

Palestra: 

- Recuperação e preservação do patrimônio arquitetônico cultural 

consultoria: 

- desenvolvimento do artesanato em cerâmica 

estudos: 

- Impacto das atividades de aqüicultura no turismo 

- Mapeamento do setor artesanal 

- Elaboração do inventário de oferta turística 

Curso: 

- Turismo no meio rural 

- Guia de turismo ecológico 

- Técnicas artesanais p/ produção de produtos derivados de madeira 

- Técnicas artesanais p/ produção de produtos em tecido 

Colatina 

Consultoria: 

- Desenvolvimento do artesanato em madeira 

- Desenvolvimento do artesanato em tecido 

- Estruturação de roteiros turísticos, ecológicos junto à unidades de conservação  
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Estudos:  

- Impacto das atividades de aqüicultura no turismo 

- Diagnóstico de competitividade do arranjo produtivo do turismo 

- Mapeamento do setor artesanal 

- Elaboração do inventário de oferta turística 
Pancas 

Curso: 

- Qualidade de atendimento ao turista 

- Guia de turismo ecológico 

Todos 

- Participação em 03 feiras de artesanato 

- Produção de placas de sinalização turística 

- Produção de cd-rom para a divulgação de banco de dados do arranjo 

- Criação da logomarca de identidade da região 

Fonte: Sebrae/ES 

PNMT 

Tabela IX.6: Situação do PNMT no Estado em 2002 

Município Engajados Fases 

06 Municípios 1ª Fase 

31 Municípios 2ª Fase 

07 Municípios 3ª Fase 

Total de 44 municípios envolvido em todo o estado 

Fonte: Relatório da coordenação estadual para o PNMT, 2002. 

IX.3 Emprego no Setor Turístico 

Distribuição do Emprego Total por Áreas de Trabalho das Empresas Hoteleiras 

Tabela IX.7 Número de Pessoas Ocupadas nos Hotéis e Pousadas do Pólo. Por setor. 

Número de pessoas ocupadas * 
Área / setor 

Linhares São mateus C. da Barra Colatina Pancas Total 

Direção 11 18 47 8 1 85 

Administração 10 23 17 12 1 63 

Recepção 13 25 47 24 ---- 109 

Governança 7 12 42 7 ---- 68 

Restaurante / Bar 8 26 92 6 ---- 132 

Comunicação 6 1 5 6 ---- 18 

Portaria E 
Segurança 

6 5 25 12 ---- 48 

Limpeza 22 25 76 15 1 139 

Outros 5 ---- 17 2 ---- 24 

TOTAL 88 135 368 92 3 686 

Fonte: Pesquisa da oferta turística. 01/2004 

*Os dados acima são referentes aos 61 hotéis e pousadas pesquisadas. O que corresponde a uma amostragem de 48,03% do total. 



 

 

319 

Empregos em Restaurantes e Similares 

Tabela IX.8: Empregos Gerados nos Restaurantes e Similares do Pólo. 

Município Unidades Pessoal ocupado 

Colatina (1) 122 229 

Pancas (2) 03 16 

São Mateus (3) 16 146 

Conceição Da Barra (4) 07 30 

Linhares (5) 40 380 

TOTAL 188 801 

Fontes: (1) Guia Comércio e Serviços  Colatina 2003 / Pesquisa da Oferta turística realizada em dezembro de 2003. 

(2) Pesquisa com empresários da região. 

(3) Cadastro de pousadas e hotéis Balneário de Guriri, 2002 /Pesquisa da Oferta turística realizada em janeiro de 2004. 

(4) Pesquisa da Oferta turística realizada em janeiro de 2004. 

(5) Inventário da oferta turística de Linhares / Pesquisa da Oferta turística realizada em janeiro de 2004. 

Empregos em Agências de Viagem e nas Operadoras 

Tabela IX.9: Agências de Viagens - Localização, Tipo de Serviço, Número de Empregos Gerados e 
Funções Desempenhadas 

Nome do 
estabelecimento 

Município Tipo de serviço Empregos gerados e funções 

Casinha De Aventura 
Conceição 
da Barra 

Turismo 
Receptivo 

02 Administrativo e Comercialização 

01 Divulgação e 12 Guias 

MITUR São Mateus Turismo Emissivo 02 Emissores e 01 Financeiro 

Emporiu-Tur Linhares Turismo Emissivo ---- 

Gatti Turismo Linhares Turismo Emissivo 02 Emissores e 01financeiro 

Maritê Linhares Turismo Emissivo 03 Emissores, 01 Financeiro e 01 Motorista 

Rosatur Linhares Turismo Emissivo 
3 Emissores, 2 Diretores, 1 Gerente e 1 

Financ. 

Terra Turismo Linhares Turismo Emissivo 01 Emissora, 02 Gerentes 

Colatina Turismo E 
Viagens 

Colatina Turismo Emissivo ---- 

Jackson Turismo Colatina Turismo Emissivo ---- 

Marilândia Turismo Colatina Turismo Emissivo ---- 

Unitour Colatina Turismo Emissivo 
4 Emissores, 1 Diretor 1 Gerente e 1 

Financeiro 

Virtual Colatina Turismo Emissivo 
2 Emissores, 1 Adm. 1 Office Boy e 1 

Segurança 

TOTAL         12 Agências 
04 

MUNICÍPIOS 
01 Receptivo 
11 emissivo 

48 empregos diretos 

Fonte: Guia Comércio e Serviços Colatina 2003 e as próprias agências. 
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Empregos e Qualificação nas Demais Empresas do Setor 

Locadoras de Veículos 

Tabela IX.10: N° de Empregos nas Locadoras de Veículos do Pólo. 

Localização Empresa Número de Funcionários 

Colatina Localiza Rent´A Car 06 

 Rede Brasil 03 

São Mateus Localiza Rent´A Car 03 

Linhares Localiza Rent´A Car 04 

 Rede Brasil 03 

TOTAL 05 FILIAIS 19 empregos 

Fonte: Guia Comércio e Serviços Colatina 2003, as locadoras e Pesquisa Demanda realizada no município, 01/2004 

Certificadoras de Mão-de-obra 

Está previsto um incremento nas atividades desenvolvidas em todo o Estado, inclusive no 
Norte. 

Dentre as ações previstas estão: 

• A criação do Sistema Brasileiro de Certificação Ocupacional em Turismo, 
vinculado ao sistema Brasileiro de Certificação profissional; 

• O desenvolvimento de tecnologias e material institucional, de domínio público, 
para a qualificação de ocupações e competências para o setor de turismo; 

• A criação de prêmios e sansões para estimular a certificação; 

• E a criação de legislação e regulamentos técnicos para obrigar a certificação nos 
casos em que há questões de segurança e que envolvem a confiança de que os 
padrões brasileiros são aceitáveis (guias, equipamentos e acessórios para o 
turismo de aventura e segurança alimentar, por exemplo). 

Há algumas empresas que procuram por profissionais especializados e/ou certificados 
para desempenhares atividades específicas. 

As principais empresas que fazem este tipo de exigência são dos setores petrolífero, 
moveleiro e tecnológico. 



 

 

321 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO X – Modelos de Formulários de Pesquisa de Demanda e Oferta 
Turística 
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PESQUISA DE DEMANDA TURÍSTICA 

1 – PERFIL DO TURISTA 

1.1 - Local da pesquisa: 

1(   ) Rodovia 3(   ) Rodoviária 

2(   ) Ferroviária 4(   ) Centro 

1.2 - Qual seu local de origem:  

Brasil Exterior 

Estado: País: 

Cidade: Cidade: 

1.3 - Sexo 

1(   ) Masculino 2(   ) Feminino 

1.4 - Idade 

1(   ) 18 a 24  4(   ) 60 ou mais 

2(   ) 25 a 39  5(   ) NS / NR 

3(   ) 40 a 59 

1.5 - Estado civil: 

1(   ) Solteiro  3(   ) Separado 

2(   ) Casado 4(   ) Outro:________ 

1.6 - Escolaridade: 

1(   ) Analfabeto 

2(   ) Fundamental incompleto 

3(   ) Fundamental completo  

4(   ) Ensino médio incompleto 

5(   ) Ensino médio completo 

6(   ) Superior incompleto 

7(   ) Superior completo 

8(   ) NS / NR 

1.7 - Situação ocupacional: 

01(   ) Do lar 

02(   ) Estudante 

03(   ) Aposentado 

04(   ) Funcionário público 

05(   ) Empregado empresa privada 

06(   ) Autônomo 
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07(   ) Profissional liberal 

08(   ) Empresário 

09(   ) Desempregado 

10(   ) Outro. Qual? ______________________ 

1.8 - Renda mensal individual (em R$): 

1(   ) Até 680 5(   ) De 3.081 a 5.440 

2(   ) De 681 a 1.360 6(   ) Acima de 5.440 

3(   ) De 1.361 a 2720 7(   ) Não tem renda 

4(   ) De 2.721 a 3.080 8(   ) NS / NR 

1.9 - Renda mensal familiar (em R$): 

1(   ) Até 680 5(   ) De 3.081 a 5.440 

2(   ) De 681 a 1.360 6(   ) Acima de 5.440 

3(   ) De 1.361 a 2720 7(   ) Não tem renda 

4(   ) De 2.721 a 3.080 8(   ) NS / NR 

2 – TRANSPORTE 

2.1 - Qual o meio de transporte que o(a) Sr.(a) utilizou para chegar ao município? 

1(   ) Automóvel próprio 

2(   ) Automóvel alugado 

3(   ) Trem  

4(   ) Ônibus de excursão. 

5(   ) Ônibus de linha. Qual Viação?____________ 

6(   ) Avião. Qual companhia?________________ 

7(   ) Outros_______________________________ 

3 – HOSPEDAGEM 

3.1 - O(a) Sr.(a) utilizou algum meio de hospedagem em visita a este município? 

1(   ) Sim   2(   ) Não 

3.2 - Se sim, onde o(a) Sr(a) ficou hospedado? 

1(   ) Hotel. Qual? _________________________ 

2(   ) apart-hotel residência 

3(   ) Pousada 

4(   ) Casa parentes ou amigos 

5(   ) Apto/casa alugado 

6(   ) Apto/casa próprio 

7(   ) Camping 
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7(   ) Outro:______________________________ 

4 – PERMANÊNCIA E ASSIDUIDADE 

4.1-Qual o tempo de permanência no município? 

1(   ) 1 dia   5(   ) De 15 a 21 dias 

2(   ) 2 dias   6(   ) De 22 a 30 dias 

3(   ) De 3 a 7 dias  7(   ) Mais de 30 dias 

4(   ) De 8 a 14 dias  8(   ) NS / NR 

4.2 - Com que freqüência o(a) Sr(a) vem ao município? 

1(   ) Primeira vez 

2(   ) 1 vez por ano  

3(   ) Mais de uma vez por ano 

4(   ) Uma vez por mês  

5(   ) Não tem freqüência 

6(   ) NS / NR 

7(   ) Outros_______________________________ 

 

5 – MOTIVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA VIAGEM 

 

5.1 - O(a) Sr(a) está viajando:  

1(   ) Sozinho   3(   ) Com família 

2(   ) Em grupo   4(   ) Em excursão 

5(   ) Casal   6(   ) Outros___________ 

5.2 - Principal motivo da viagem: (apenas 1 opção) 

01(   ) Turismo / passeio  

02(   ) Negócios / trabalho  

03(   ) Eventos / Congressos / Feiras 

04(   ) Compras 

05(   ) Visita a amigos / parentes  

06(   ) Saúde 

07(   ) Religião 

08(   ) Estudos  

09(   ) NS / NR 

10(   ) Outros_____________________ 
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5.3 - A viagem foi organizada por agência ou empresa autônoma de viagem?* 

*Somente para quem veio a passeio. 

1(   ) Sim, agência. Qual? _____________________ 

2(   ) Não 

3(   ) NS / NR / NSA 

5.4 - O que o fez decidir fazer esta viagem? (aceita + de 1 opção) 

01(   ) Indicação de amigos / parentes 

02(   ) Já conhecia o local 

03(   ) Visitar parentes 

05(   ) Passeio / Férias 

06(   ) Preços baixos 

07(   ) Experiência anterior 

08(   ) disponibilidade extra de renda 

09(   ) localização 

10(   ) Beleza da cidade 

11(   ) Agências de viagens 

12(   ) Internet 

13(   ) Folheto, cartaz, etc 

14(   ) Jornal. Qual? _________________________ 

15(   ) Revista. Qual? ________________________ 

16(   ) TV, rádio. Qual? _______________________ 

17(   ) NS / NR / NSA 

18(   ) Outro________________________________ 

5.5 - Qual época o(a) Sr(a) costuma viajar, independente do motivo da viagem? 

1(   ) Férias  5(   ) Não tem preferência 

2(   ) Feriados  6(   ) Sempre a trabalho 

3(   ) Finais de semana  7(   ) Outros. Quais?  

4(   ) Verão           _________________ 

6 - GASTOS 

6.1 - Qual foi o gasto total de sua viagem? 

1(   ) menos de R$ 240,00 

2(   ) de R$ 241,00 até R$ 480,00 

3(   ) de R$ 481,00 até R$ 960,00 

4(   ) de R$ 961,00 até R$ 1440,00 

5(   ) de R$ 1441,00 até R$ 2160,00 

6(   ) Mais de R$ 2160,00 
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7(   ) NS / NR 

6.2 - Quantas pessoas estão incluídas nestes gastos? 

1(   ) Uma  4(   ) Quatro 

2(   ) Duas  5(   ) Cinco 

3(   ) Três  6(   ) Seis 

  7(   ) Mais de seis.  

  Quantas_______ 

6.3 - Como o(a) Sr(a) avalia os preços do que consumiu no município? 

1 - Muito alto   4 - Baixo 

2 - Alto    5 - Muito Baixo 

3 - Médio   6 - NS / NR / NSA 

Com transporte  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 ) 

Com alimentação  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 ) 

Com hospedagem  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 ) 

Com compras  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 ) 

Com diversão  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 ) 

7 - ATRATIVOS TURÍTICOS 

7.1 - O que mais o agradou no município?  (permite mais de 1 opção) 

1(   ) Atrativos naturais 

2(   ) Atrativos históricos 

3(   ) Manifestações populares (festas) 

4(   ) Bares / Boates 

5(   ) Shoppings ou outra área de compras 

6(   ) As pessoas 

7(   ) NS / NR  

8(   ) Outros. Quais?_________________________ 

7.2 - O conheceu algum dos seguintes atrativos?  (permite mais de 1 opção) 

01(   ) O Cristo 

02(   ) Av. Beira Rio 

03(   ) As cachoeiras 

04(   ) As praças 

05(   ) Os parques  

06(   ) Teatros / Museus 

07(   ) Sítio Histórico de Itapina 

08(   ) Shoppings ou feiras 

09(   ) NS /NR 
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10(   ) Outros. Quais_________________________ 

7.3 – Se sim, Como o Sr(a) os avalia? 

1 - Ótimo   4 - Ruim 

2 - Bom   5 - Péssimo 

3 - Regular   6 - NS / NR / NSA 

01(   ) O Cristo  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 ) 

02(   ) Av. Beira Rio   ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 ) 

03(   ) As cachoeiras  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 ) 

04(   ) As praças   ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 ) 

05(   ) Os parques   ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 ) 

06(   ) Teatro/Museus  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 ) 

07(   ) S.H.de Itapina  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 ) 

08(   ) Shoppings/feiras ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 ) 

09(   ) Outros   ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 ) 

7.4 - O Sr(a) teria interesse em conhecer outros lugares? 

1(   ) Sim   2(   ) Não 

7.5 - Que o Sr.(a) gostaria de conhecer neste outro local? 

1(   ) Praias 

2(   ) Lagoas 

3(   ) Lugares com atividades culturais 

4(   ) Parques Ecológicos / Natureza 

5(   ) Outro atrativo. Qual? ____________________ 
 

8 – SERVIÇOS TURÍSTICOS 

 

8.1 - O(a) Sr(a) utilizou o serviço turístico do município? Se sim, como o(a) Sr(a) os avalia?  

1 - Ótimo    5 - Péssimo 

2 - Bom    6 - Não usou/ Não conheceu 

3 - Regular    7 - NS / NR 

4 - Ruim 

Serv. de hospedagem  (       ) 

Alimentação    (       ) 

Locação de veículos   (       ) 

Comércio / Compras   (       ) 

Vida noturna / Entretenimento (       ) 

Agência de turismo receptivo (       ) 

Guia de Turismo   (       ) 
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Sinalização Turística   (       ) 

Posto de Informação turística  (       ) 
 

9 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 

 

9.1 - Conheceu / utilizou a infra-estrutura urbana do município? Se sim, como avalia? 

1 - Ótimo  5 - Péssimo 

2 - Bom  6 - Não usou / Não conheceu 

3 - Regular  7 - NS / NR / NSA 

4 - Ruim 

Serviço de táxi  (       )  

Transporte público  (       ) 

Limpeza pública  (       ) 

Segurança pública   (       ) 

Serviço de comunicação   (       ) 

Atendimento médico-hospitalar  (       ) 

Sinalização urbana  (       ) 

 

10 – ACOLHIDA DA POPULAÇÃO 

10.1 - Durante a sua viagem, você foi mal atendido em algum lugar? 

1(   ) Sim. Onde? ___________________________ 

2(   ) Não 

3(   ) NS / NR 

10.2 - No geral como o(a) Sr(a) avalia a receptividade dada aos turistas do município? 

1(   ) Ótima  4(   ) Ruim 

2(   ) Boa  5(   ) Péssima 

3(   ) Regular  6(   ) NS / NR 

11 – IMAGEM DO MUNICÍPIO 

 

11.1 - Antes dessa viagem que imagem o(a) Sr(a) tinha do município ? 

1(   ) Ótima  4(   ) Ruim 

2(   ) Boa  5(   ) Péssima 

3(   ) Regular  6(   ) NS / NR 
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11.2 - O que o(a) Sr(a) achou que o município,  atendeu a sua expectativa da viagem?  

1(   ) Superou as expectativas 

2(   ) Correspondeu plenamente 

3(   ) Correspondeu em parte 

4(   ) Não correspondeu / decepcionou 

5(  ) NS/NR 

11.3 - Quais são as suas críticas ou sugestões para melhorar o turismo no município que 
ficou 
hospedado?___________________________________________________________________________ 

 

 

ENTREVISTADOR: _________________________ 
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QUESTIONÁRIO DE OFERTA TURÍSTICA  

AGÊNCIAS DE VIAGENS E OPERADORAS DE “TOURS” 

 

1. Identificação 

1.1 - Nome 

1.2.- Categoria 

1.3.- Localidade 

1.4.- É empresa matriz?_____________________________________________________ 

1.5 - Número e localização de filiais_________________________________________ 
 

2. Instalações 

Área da loja em m2:_______________________________________________________ 

Possui veículos próprios? De que tipo? Quantos?____________________________ 

Aluga veículos? De que tipo? Quantos?____________________________________ 
 

3. Serviços Prestados pela Agência 

3.1 – Vendas de passagens:     Sim __________ Não____________ 

3.2 – Reservas em hotéis:      Sim __________ Não____________ 

3.3 – Venda de pacotes turísticos de outras agências: Sim __________ Não____________ 

3.4 – Serviços de transporte:     Sim __________ Não____________ 

3.5 – Aluguel de veículos:     Sim __________ Não____________ 

3.6 – Financiamento dos serviços vendidos:   Sim __________ Não____________ 
 

4. Demanda 

4.1 – Trabalha com turismo receptivo?   Sim __________ Não____________ 

Número de clientes recebidos pela agência 

período nacionais estrangeiros 

Janeiro   

Fevereiro   

Março   

Abril   

Maio   

Junho   

Julho   
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Agosto   

Setembro   

Outubro   

Novembro   

Dezembro   

Total   

4.3 – Mercados de procedência 

Estados  %             Países estrangeiros % 

_________________   _________________ 

_________________   _________________ 

_________________   _________________ 

_________________   _________________ 

 

5. – Promoção e comercialização 

5.1.- Elabora e comercializa produtos próprios? Sim___________ Não __________ 

 Onde?_________________________________________________________________ 

5.2 – Indique o processo adotado pela agência para captar clientes no Brasil e no 
exterior: 
____________________________________________________________________________________ 

5.3 – É associada de outras agências? Sim___________ Não __________ 

Onde?____________________________________________________________ 

  Nome e localização    Nome e localização 

  Estados Brasil     Em outros paises 

  _______________________   _______________________ 

5.4 – Solicitar amostra de folhetos da agência e dos circuitos que vende (próprios ou de 
outras agências) 

5.5 – Realizou alguma campanha de promoção em conjunto com: 

Outras agências   Sim___________ Não __________ 

Hotéis     Sim___________ Não __________ 

Locadoras de veículos  Sim___________ Não __________ 

Autoridades Turísticas Municipais Sim___________ Não __________ 

Instituições públicas   Sim___________ Não __________ 

Outras entidades (especificar) Sim___________ Não __________ 

Onde?_________________________________________________________________________________ 
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6. Emprego e Formação profissional 

6.1 – Número de pessoas empregadas 

Pessoal Ocupado Período 

Fixo Temporal Total 

Janeiro    

Fevereiro    

Março    

Abril    

Maio    

Junho    

Julho    

Agosto    

Setembro    

Outubro    

Novembro    

Dezembro    

6.2 -Nível de instrução do pessoal permanente empregado em sua agência: 

Nível de Instrução Completo  Incompleto  

Primária   

Secundária   

Superior   

6.3 - Número de pessoas da agência que possuem especialização ou formação 
profissional em turismo:___________ 

Especialização ou formação profissional em turismo de que 
tipo?__________________________________________________________________________________ 

6.4 - Número de funcionários que falam línguas estrangeiras: ____________________________ 

Quais línguas?_________________________________________________________________________ 

 

7.-  Relações empresariais e institucionais.- 

7.1 Como o Sr. qualifica as relações entre agências de viagens, equipamentos de 
hospedagem e locadoras de veículos? _________________________________________________ 



 

 

333 

7.2 Sugira ações que possam melhorar essas relações (entre agências de viagens, 
equipamentos de hospedagem e locadoras de veículos): __________ 
_______________________________________________________________________________________ 

7.3 Porcentagem de reservas hoteleiras tramitadas em relação ao volume de turistas 
recebidos pela agência: _______________________________________________________________ 

7.4 Porcentagem de reservas de alojamento tramitados pela agência em relação ao 
total de clientes atendidos: ____________________________________________________________ 

7.5 Recebe reclamações de sua clientela? _____________________________________________ 

Caso a resposta seja afirmativa, que tipo de reclamações são feitas, e qual a freqüência: 
_______________________________________________________________________________________ 

7.6 Em sua opinião, como são as relações entre as agências de viagens e as autoridades 
de turismo do seu estado e de seu município, e o que o sr. sugere que feito para melhorar 
as mesmas: ____________________________________________________________________________ 

 

8.- Marco financeiro.- 

8.1 - Tem facilidade de crédito:    Sim___________ Não ___________ 

8.2 - A sua agência solicitou créditos no último ano? Sim___________ Não ___________ 

8.3 - Quem forneceu os créditos? ______________________________________________________ 

8.4 - Para que fins foram solicitados? ___________________________________________________  

9. -Volume de negócios.- 

 Volume de vendas no último ano: _________________________________________________ 

Origem dos negócios % 

Venda de passagens  

Reservas hoteleiras  

Circuitos turísticos  

Aluguel de veículo  

Outros (especificar)  

  Outros:  
_______________________________________________________________________________ 

 

Sugestões 

O Sr. gostaria de sugerir medidas ou ações que podem melhorar o turismo  e o setor de 
agências de viagens no seu município?______________________________________________ 

ALOJAMENTO 

 

1. Identificação 

1.1.- Nome. 

1.2.- Categoria 
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1.3.- Localidade 

1.4.- Tipo de estabelecimento:  

- Hotel 

 - Apart-hotel, Flats 

 - Pousada 

 - Outros 

1.5. Vinculação a cadeia nacional ou internacional? Qual? 

 

2. Capacidade 

Nº. de UH’s    Nº de leitos   

Nº de UH’s Individuais    Nº de UH’s Duplos   

Nº de UH’s com mais de dois leitos   

 

3. Instalações 

Possui Restaurante?  Capacidade  

Possui Bar?  Capacidade  

Possui Boate?  Capacidade  

Possui salas para congressos/ 
conferências /feiras /exposições? 

 Capacidade  

Possui outras instalações? Quais? _______________________________________________________ 

 

4. Necessidade de ampliação e reforma 

4.1  Ano de Construção: 
_______________________________________________________________________________________ 

4.2  Ano da última reforma: 
_______________________________________________________________________________________ 

4.3 Necessita de reformas, ampliação, ou substituição de equipamentos? 
_______________________________________________________________________________________ 

4.4  Tipo de intervenção: 
_______________________________________________________________________________________ 

4.5  Gasto estimado: 
_______________________________________________________________________________________ 
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5. Número de pessoas ocupadas no seu estabelecimento  

Pessoas Ocupadas Total Fixo Temporal 

Média - anual    

Média - alta temporada    

Média - baixa temporada    

Número de pessoas ocupadas, atualmente, por áreas: 

 Direção  ___________ 

 Administração  ___________ 

 Recepção  ___________ 

 Governança  ___________ 

 Restaurante/ Bar ___________ 

 Comunicação ___________ 

 Portaria e Segurança ___________ 

 Limpeza  ___________ 

 Outros. Quais? __________________ 

 

6. Demanda 

6.1  Número de clientes: (último ano disponível) 
 

Utilização da capacidade instalada período nacionais estrangeiros 

UH’s Leitos 

Janeiro     

Fevereiro     

Março     

abril     

maio     

junho     

julho     

agosto     

setembro     

outubro     

novembro     

dezembro     

total     
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6.2  Procedência dos clientes: 
 

estados % outros países  % 

    

    

    

    

6.3 Permanência média dos clientes (em dias): 
 

Nacionais   

Estrangeiros   

6.4 Recebem grupos organizados?______________________________________________  

6.5 Número ou porcentagem de clientes de grupos: ____________________________ 

6.6 Número ou porcentagem de clientela individual: ____________________________ 

 

7- Comercialização  

7.1 Número ou % de clientes captados por sistemas de comercialização próprios de seu 
estabelecimento. 

Nacionais __________________ Estrangeiros____________________ 

7.2 Número de clientes obtidos através de Agências de Viagens: 

Nacionais _________________ Estrangeiros____________________ 

7.3 Relacione as principais Agências de Viagens e/ou Centrais de Reservas com que 
trabalhe. 

  Nacionais     Estrangeiros 

  ____________________   ___________________ 

7.4 Como o Sr. acredita considera a relação atual entre hotéis e agências de viagem? 

Adequada  

Problemática  

 

  Se problemática, por que?_________________________________________ 

7.5 Sugira ações que possibilitem a melhora do mercado de relação entre hotéis e 
Agências de 
Viagens:____________________________________________________________ 

7.6- O Sr. comercializa algum circuito turístico a partir de seu hotel? 

 Sim______________________   Não________________________ 
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 Quais?:  _________________________________________________________________________ 

7.7 Descreva o material informativo e/ou publicitário que seu hotel coloca à disposição 
de hóspedes e agências de viagens ______________________________________________ 

7.8   Realizou alguma campanha própria de promoção? 

 Sim______________________   Não________________________ 

Que tipo de campanha?_____________________________________________________________ 

Em que países e/ou regiões?__________________________________________________________ 

7.9 Realizou campanhas de promoção e/ou publicidade conjuntamente com outras 
empresas do setor e/ou com organismos do setor público? 

 Sim______________________   Não________________________ 

Quais?_______________________________________________________________ 

7.10 Este estabelecimento está afiliado ou pertence a alguma Associação Profissional 
Nacional ou Internacional? 

 Sim______________________   Não________________________ 

 Quais______________________________________________________________________________ 

 

8. Vendas 

8.1 Qual foi o seu volume de negócios no último ano? __________________________________ 

8.2 Distribuição: 

Alojamento %  

Alimentos e bebidas %  

Convenções, Congressos, Exposições %  

Outros (especificar) %  

8.3 Como o Sr. avalia a competitividade do seu estabelecimento?_____________________ 

 

9. Aspectos fiscais e financeiros 
 

9.1 O seu estabelecimento possui incentivos fiscais? 

 Sim______________________   Não_____________________ 

 Quais______________________________________________________________________________ 

9.2 Já solicitou créditos? 

 Sim______________________   Não_____________________ 

 Quais______________________________________________________________________________ 

 A que instituições_________________________________________________________________ 

 Com qual objetivo_________________________________________________________________ 
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9.3 Opine sobre a carga fiscal dos hoteleiros. 

Alta  

Razoável  

Baixa  

 

10 Marco institucional e legal.- 

10.1 Existem problemas na relação de seu estabelecimento com as autoridades 
municipais 

 Sim______________________   Não_____________________ 

Quais?_____________________________________________________________________________ 

10.2 O Sr. Acredita que a legislação hoteleira deva ser modificada? 

 Sim______________________   Não_____________________ 

10.3 Em que conceitos e por que?_____________________________________________________ 

 

11. Sugestões 

O Sr. gostaria de sugerir medidas ou ações que podem melhorar o turismo no seu 
município? 

 

BARES, RESTAURANTES E CASAS DE ANIMAÇÃO E ENTRETENIMENTO 

 

1. Identificação 

1.1 - Nome 

1.2.- Categoria 

1.3.- Localidade 

 

2. Instalações 

Área do estabelecimento em m2 : ____________________________ 

Capacidade: _________________ 

Número de Refeições ao dia: ______________________ 

 

3. Caracterização Gatronômica ____________________________________________________ 

 



 

 

339 

4. Emprego e Formação profissional 

4.1 – Número de pessoas empregadas 

Pessoal Ocupado Período 

Fixo Temporal Total 

Janeiro    

Fevereiro    

Março    

Abril    

Maio    

Junho    

Julho    

Agosto    

Setembro    

Outubro    

Novembro    

Dezembro    

 

4.2 -Nível de instrução do pessoal permanente empregado em sua agência: 

Nível de Instrução Completo  Incompleto  

Primária   

Secundária   

Superior   

 

4.3 - Número de funcionários que falam línguas estrangeiras: ________________ 

  Quais línguas?__________________________________________________ 

 

5 - Sugestões 

O Sr. gostaria de sugerir medidas ou ações que podem melhorar o turismo no seu 
município?__________________________________________________________________________ 
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LOCADORAS DE VEÍCULOS E TRANSPORTADORAS 

 

1. Identificação 

1.1 - Nome 

1.2.- Categoria 

1.3.- Localidade 

1.4.- É empresa matriz?__________  

1.5 - Número e localização de filiais_________________________________________ 

 

2. Instalações 

Área da loja em m2:____________________________ 

Possui veículos próprios? De que tipo? Quantos?______________________________ 

Aluga veículos? De que tipo? Quantos?_____________________________________ 

 

3. Emprego e Formação profissional 

3.1 – Número de pessoas empregadas 

Pessoal Ocupado Período 

Fixo Temporal Total 

Janeiro    

Fevereiro    

Março    

Abril    

Maio    

Junho    

Julho    

Agosto    

Setembro    

Outubro    

Novembro    

Dezembro    

 



 

 

341 

3.2 -Nível de instrução do pessoal permanente empregado em sua agência: 

Nível de Instrução Completo  Incompleto  

Primária   

Secundária   

Superior   

 

3.3 - Número de pessoas da agência que possuem especialização ou formação 
profissional em turismo:___________ 

Especialização ou formação profissional em turismo de que tipo?____________________  

3.4 - Número de funcionários que falam línguas estrangeiras: ________________ 

  Quais línguas?__________________________________________________ 

 

4.- Marco financeiro.- 

 4.1 - Tem facilidade de crédito: Sim___________ Não __________ 

 4.2 – O seu estabelecimento solicitou créditos no último ano?  

  Sim___________ Não __________ 

 4.3 - Quem forneceu os créditos? ______________________________________ 

 4.4 - Para que fins foram solicitados? ___________________________________  

 

5. -Volume de negócios.- 

  Volume de negócios no último ano: _________________________________ 

  Descreva-os: ___________________________________________________  

 

6 .- Sugestões 

O Sr. gostaria de sugerir medidas ou ações que podem melhorar o turismo no seu 
município?_________________________________________________________________________ 

 

 


