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Apresentação:

O SEBRAE/ES em parceria com a SEDETURSecretaria de Desenvolvimento Econômico e
Turístico do Espírito Santo e BANDES Banco de Desenvolvimento do Espírito
Santo, apresenta um trabalho cuja principal
finalidade consiste em conhecer e organizar
as potencialidades turísticas dos municípios
do Espírito Santo. O presente relatório
abordado especifica as potencialidades do
município de Sooretama.
Outros 47
municípios
capixabas
também
foram
contemplados com estudos desta natureza,
produzidos ao longo do ano de 2004. O
Inventário da Oferta Turística será a
metodologia usada para registrar o conjunto
de atrativos equipamentos, serviços e infraestrutura disponíveis em cada núcleo, a fim
de otimizar os atrativos naturais e culturais
como produto turístico, obedecendo às
características originais e a capacidade de
ocupação destes núcleos.
A pesquisa deste trabalho foi realizada pelo
Instituto de Pesquisa Flex Consult e teve o
auxílio das prefeituras dos municípios
pesquisados, buscando com isto fornecer
uma radiografia de sua infra-estrutura
turística.
Durante décadas, no Espírito Santo, o
turismo foi visto meramente como atividade
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de lazer e festa, não sendo enxergado como
uma atividade econômica, que necessitava
de
infra-estrutura
e
mão-de-obra
especializada, esquecendo-se que esta é a
atividade econômica que mais cresce no
mundo. Como em todo o País, o Estado do
Espírito Santo está despertando para o
turismo
planejado,
sustentável
e
profissional, fomentando grandes recursos
sob a forma de estruturas hoteleiras,
agências, restaurantes, transportes, centros
de lazer, parques temáticos, museus,
aeroportos e outros. Esses, por sua vez,
dependem de mão-de-obra qualificada e
geram um número expressivo de empregos
diretos e indiretos.
Hoje, o estado tem dado maior atenção ao
turismo, buscando uma melhor organização
de seus atrativos, temos, valorizando as
origens culturais e os diferenciais históricos
e geográficos, tendo como objetivo final a
consolidação do Espírito Santo como destino
turístico.
Para isso, é necessário conhecer e
quantificar nossos potenciais e o Inventário
da Oferta Turística é o instrumento ideal no
processo de desenvolvimento turístico.
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1 – Objetivos.
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O Inventário da Oferta Turística será

·hierarquizar e priorizar os atrativos e

para:

otimizada e ordenada;

estruturado a fim de servir como fonte

·identificar características e fatores que
determinam as motivações de viagem;
·dimensionar

equipamentos
disponíveis,

a

para

oferta
e

de

infra-estrutura

o

processo

ocupação turística do território;
·diagnosticar

serviços

deficiências

e

de

pontos

críticos entre a oferta e a demanda
turística existente;

·permitir a previsão do comportamento

do mercado em função da análise de
tendências;

·direcionar os programas de ação para o
planejamento

estratégico

do

desenvolvimento do setor;
·analisar
turismo

no

município;
·organizar
estrutura
público;

o

o

efeito

cenário
setor

multiplicador
econômico

de

administrativa

turismo
do

do
do
na

setor

conjuntos existentes para sua utilização
·servir

consulta

como

aos

fonte

de

pesquisa

empresários,

e

aos

estudantes e à comunidade em geral,

interessados na atividade turística do
município.
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2 – Metodologia.

O Inventário da Oferta Turística dos
municípios do Estado do Espírito Santo é
uma iniciativa do Sebrae/ES de levantar
informações e de organizar os arranjos
produtivos locais.
O município de Sooretama foi selecionado
pelo SEBRAE/ES para ser inventariado
turisticamente
de
acordo
com
uma
metodologia de classificação da EMBRATUR,
que caracteriza os municípios brasileiros que
apresentam uma oferta turística, ou ainda,
um potencial turístico.
Toda a parte operacional da pesquisa, desde
o
levantamento
das
informações
à
elaboração
do
documento
final,
foi
executada pelo Instituto de Pesquisa Flex
Consult e validadas pelo SEBRAE/ES.
As
informações
do
município
foram
coletadas em diversos órgãos competentes,
de acordo com cada assunto, IBGE, DEE,
IPES, IDAF, IBAMA, IEMA, Prefeitura e
outros
órgãos
do
município.
Foram
solicitadas ainda algumas informações em
empresas concessionárias de serviço público,
como CESAN, ESCELSA e TELEMAR, com o
intuito de levantar dados da infra-estrutura
do município.
O levantamento das informações sobre os
atrativos, equipamentos e infra-estrutura
turísticas do município foram pesquisados
“in loco”.
A análise, tabulação, formatação, correção,
redação e elaboração do documento final
foram realizadas por pesquisadores e
coordenação técnica da Flex Consult e
validadas pelo SEBRAE/ES. Os formulários
de pesquisa, utilizados para o levantamento
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das informações seguem o conteúdo do
“Inventário da Oferta Turística – Metodologia
– Brasília: ministério do Turismo, 2003” de
autoria do próprio Ministério do Turismo.
O inventário classifica a pesquisa em três
grupos: Atrativos Turísticos, Serviços e
Equipamentos Turísticos e Infra-estrutura de
Apoio ao Turismo. Cada grupo subdivide-se
em: Tipos e Subtipos.
As áreas inventariadas em cada município
serão as áreas de interesse turístico, desta
forma, foi realizado junto à Secretaria
Municipal de Turismo, um zoneamento para
definição destas áreas, conforme a seguir:
1.

Sede;
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3 – Introdução ao Município.

A denominação do município de Sooretama

Utilizando

“refúgio

Sooretama poderá atender sua demanda

tem origem no termo indígena que significa
dos

animais

silvestres”.

Sendo

assim, após sua emancipação política, o
município passou a dispor em seu território

a Reserva Biológica de Sooretama, unidade
de

conservação

administrada pelo

criada

em

1969

Instituto Brasileiro

de

remanescentes

de

Meio Ambiente - IBAMA.
Possuindo

ainda

e

vegetação característica da Mata Atlântica, é

possível de se admirar exemplares de fauna

e flora de grande beleza, favorecendo um
registro

natureza.

fotográfico

deste

espetáculo

da

Outro grande atrativo do município é a
Lagoa Juparanã, a segunda maior do Brasil

em volume de água. Ela possui contornos
sinuosos, dezenas de praias e área para
camping.

Sua “principal avenida” é a Rodovia BR 101
que corta o município no sentido norte-sul.

seu

potencial

turístico
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e

organizando sua oferta de forma planejada,
turística de modo a propiciar ao seu turista e
visitante uma experiência inesquecível.
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ATRATIVOS TURÍSTICOS
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4 – Atrativos Naturais

4.1 –ATRATIVOS NATURAIS
4.1.1 – Hidrografia

Transporte para o atrativo: rodoviário,
coletivo urbano e interestadual regular, em
bom estado e não adaptado.

4.1.1.1 - Rios

Legislação de proteção ao atrativo: não há.

Nome do atrativo:
Recursos Hídricos

Estado de conservação: bom.

Localização: em todo o município, urbana e
não urbana.
Localidade mais próxima do atrativo:
várias partes do município.
Distância da localidade mais próxima:
várias partes do município.
Distância da Sede do município: Sede.
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente
pavimentado e não pavimentado, em regular
estado de conservação e não sinalizado.

Entrada do atrativo: não há entrada definida.
Visitação:
diariamente,
sem
horários
determinados, sem visitas guiadas, acesso
gratuito e sem autorização prévia.
Acessibilidade do atrativo: permanente.
Tempo necessário
atrativo: horas.

para

usufruir

o

Equipamentos e serviços no atrativo: em
alguns locais há serviço de limpeza e de
segurança, instalações sanitárias, área para
lazer
e
entretenimento,
locais
para
alimentação e hospedagem parcialmente
adaptados.
Atividades
ocorrentes
no
atrativo:
contemplação da paisagem e pesquisa.
Integra
roteiros
comercializados? Não.

turísticos

Origem dos visitantes: local, municipal e
entorno regional. Maior fluxo nos finais de
semana.
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Descrição do atrativo: os recursos hídricos
do município não apresentam grande
abundância, entretanto, na divisa com o
município de Linhares, o município de
Sooretama detém uma parte da Lagoa
Juparanã, que é abastecida pelo Rio São
José. Uma pequena parte do município é
banhada pela Lagoa Juparanã, e outra parte
pelo Rio São José.
Os principais córregos são Córrego Cupido,
Córrego Chumbado, Córrego Calçado e
Córrego Joeirana. No extremo leste da
Reserva de Sooretama encontramos a Lagoa
do Macaco, que é formada pelos córregos
Cupido e Barra Seca.
Referências/Documentos consultados:
Prefeitura Municipal de Sooretama.

Distância da Sede do município: 32km.
Acesso
ao
atrativo:
rodoviário,
parcialmente
pavimentado,
em
regular
estado de conservação e não sinalizado.
Descrição do acesso utilizado: seguir a
partir da Sede por 13km pela Rodovia BR101, sentido Linhares, e entrar à direita para
Comendador Rafael.
Transporte para o atrativo: rodoviário,
coletivo urbano e interestadual regular, em
bom estado e não adaptado.
Legislação de proteção ao atrativo: não
há.
Estado de conservação: bom.
Entrada do atrativo: não há entrada definida.

4.1.1.2 - Lagos/Lagoas

Visitação:
diariamente,
sem
horários
determinados, sem visitas guiadas, acesso
gratuito e sem autorização prévia.

Nome do atrativo:
Lagoa Juparanã
Localização: localidade
Rafael, não urbana.

de

Comendador

Localidade mais próxima do atrativo:
Rodovia BR-101.
Distância da localidade mais próxima:
19km.

Acessibilidade do atrativo: permanente.
Tempo necessário
atrativo: horas.

para

usufruir

o

Equipamentos e serviços no atrativo:
área para lazer e entretenimento, locais para
alimentação parcialmente adaptados e área
para estacionamento.

Atividades
ocorrentes
no
atrativo:
contemplação da paisagem e banho.
Integra
roteiros
comercializados? Não.

turísticos

Origem dos visitantes: local, municipal e
entorno regional. Maior fluxo nos finais de
semana.
Descrição do atrativo: a Lagoa Juparanã
representa a maior lagoa em volume de água
do país e a segunda em extensão, ficando
atrás apenas para a Lagoa dos Patos, no Rio
Grande do Sul. É abastecida pelo Rio São
José, que por sua vez, é abastecido por
águas de outros afluentes, a partir da cidade
de Matenópolis, na divisa com Minas Gerais.
Há uma grande preocupação do município em
estruturar a região onde a lagoa está
localizada,
no
que
diz
respeito
ao
atendimento das necessidades básicas dos
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visitantes. O Balneário de Comendador Rafael
pretende consolidar-se como um dos maiores
pontos turísiticos da região, em função da
Lagoa Juparanã.
O local é ideal para atividades aquáticas e
passeios de barco ou lancha, em toda a sua
extensão.
Referências/Documentos consultados:
Prefeitura Municipal de Sooretama.

Descrição do acesso utilizado: Rodovia
BR-101.
Transporte regular para o atrativo:
rodoviário intermunicipal regular, em bom
estado e não adaptado.
Legislação de proteção do
Decreto nº87.588, de 20/09/1982.

atrativo:

Estado de conservação: bom.
Entrada do atrativo: portaria principal,
parcialmente adaptada.

4.1.2 - Unidades de Conservação
4.1.2.1 - Estadual

Visitação:
diariamente,
somente
com
agendamento, com visitas guiadas, acesso
gratuito e com autorização prévia.

Nome do atrativo:
Reserva Biológica de Sooretama.
Localização:
Juncado.

Rodovia

BR-101,

Km

116,

Localidade mais próxima do atrativo:
Juncado.
Distância da localidade mais próxima:
5km.
Distância da Sede do município: 26km.
Acesso ao atrativo: sinalizado, adaptado,
rodoviário totalmente pavimentado até o
centro
de
visitantes
e
parcialmente
pavimentado até a Sede, em bom estado.

Acessibilidade ao atrativo: temporária.
Tempo necessário
atrativo: horas.

para

usufruir

o

Equipamentos e serviços no atrativo:
instalações sanitárias, serviço de limpeza,
serviço de segurança, área para eventos e
estacionamento.
Atividades
ocorrentes
contemplação,
pesquisa
ambiental.

no
e

atrativo:
proteção

Integra
roteiros
comercializados? Não.

turísticos

Origem dos visitantes: local, municipal, do
entorno regional e de outros Estados. Fluxo
de visitação, constante.
Descrição do atrativo: a delimitação da
Reserva Biológica de Sooretama iniciou-se na
década de 1940. É uma Unidade de
Conservação de Proteção Integral, cujos
objetivos são a preservação integral da
diversidade de indivíduos, o desenvolvimento
de projetos de pesquisa e as atividades de
educação ambiental.
Abriga 24.250 ha da Floresta Ombrófila
Densa das Terras Baixas, e representa,
juntamente com a Reserva Florestal de
Linhares, com 21.787ha da CVRD, o último
fragmento de maior porte de Mata de
Tabuleiros da Mata Atlântica na região leste
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do Brasil, com inúmeras espécies da fauna e
da flora deste ecossistema, muitas delas
ameaçadas de extinção.
A Rebio de Sooretama está localizada no
centro leste do Espírito Santo e abrange os
municípios de Sooretama, Linhares, Jaguaré
e Vila Valério. É propícia ao desenvolvimento
de atividades de pesquisa e educação
ambiental e de proteção dos recursos
naturais.
Às margens da Rodovia BR-101 possui um
Centro de Educcação e Divulgação Ambiental,
recebendo um grande número de visitantes
interessados na Mata Atlântica. As visitas
monitoradas têm como atividades educativas
exposição de animais taxidermizados, vídeos
educativos e caminhadas em trilhas.
A área da floresta não é aberta para visitação
do público, a entrada é permitida somente
pelo IBAMA, para pesquisas específicas.
A Rodovia BR-101 Norte, que corta a unidade
no sentido sul/norte, representa um impacto
muito forte sobre a Unidade de Conservação ,
além
de
problemas
com
caçadores,
traficantes
de
animais,
incêndios
e
principalmente pela falta de conscientização
da parte da população, que é conivente com
a prática de crimes ambientais mantendo
animais em cativeiro e consumindo carne de
caça.
Observações complementares:

Telefax: (27) 3763-2380.
Telefone: (27) 9984-1673 e (27) 3763-2557.
E-mail: rebiosooretama@hotmail.com
Linha Verde: 0800 618080.
Referências/Documentos consultados:
in loco.
4.1.2 – Flora
Nome do atrativo:
Flora
Localização: em todo o município.
Acesso
ao
atrativo:
parcialmente
pavimentado,
regular e não sinalizado.

rodoviário,
em
estado

Transporte para o atrativo: rodoviário,
regular, de boa qualidade e não adaptado.
Estado de conservação: bom.
Visitação:
diariamente,
sem
horário
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito
e sem autorização prévia.
Acessibilidade do atrativo: permanente.
Tempo necessário para usufruir o
atrativo: algumas horas em cada localidade.
Equipamentos, instalações e serviços no
atrativo: os disponíveis nas localidades
específicas.

Atividades
ocorrentes
contemplação e pesquisa.

no

atrativo:

Integra roteiro turístico comercializado? Não.
Origem dos visitantes: local e municipal.
Fluxo de visitação, constante.
Descrição do atrativo: especialmente na área
do Reserva Biológica, o município apresenta
vegetação do tipo Floresta Tropical Fluvial, mais
conhecida como Floresta de Tabuleiros e está
enquadrada no Bioma Mata Atlântica.
Apesar da ocupação desordenada deste
Bioma, o bom estado de conservação ora
apresentado pela floresta da Reserva
Biológica
pode
ser
comprovado
pela
frequencia de exemplares de grande porte de
espécies com potencial madeireiro, podendose exemplificar por aqueles listados na Lista
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Oficial de Espécies de Flora Ameaçadas de
Extinção: Jacarandá-da-Bahia, Gonçalo Alves,
Braúna, Quixabeira, Jequitibá, Ipê e Canelas.
Outras espécies de vegetais são as
bromélias,
orquídeas,
begôneas
e
samambaias. Muitas delas ocorrem apenas
neste ecossistema.
A Reserva Biológica de Sooretama compõe o
último maciço florestal de grande importância
ecológica no Espírito Santo, por abrigar
espécies da fauna e da flora da Mata
AtlÂntica, muitas ameaçadas de extinção.
Referências/Documentos consultados:
Reserva Biológica de Sooretama.

Descrição do atrativo: a diversidade de
espécies vegetais, associada a outras
variáveis ambientais, fornecem
condições
para que a fauna seja abundante tanto em
número de indivíduos como de espécies.

Transporte para o atrativo: rodoviário,
regular, de boa qualidade e não adaptado.
Estado de conservação: bom.
Visitação:
diariamente,
sem
horário
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito
e, sem autorização prévia.

4.1.3 – Fauna
Nome do atrativo:
Fauna
Localização: em todo o município, urbana e
não urbana.
Acesso
ao
atrativo:
parcialmente
pavimentado,
regular e não sinalizado.

Origem dos visitantes: local e municipal.
Fluxo de visitação constante.

rodoviário,
em
estado

Acessibilidade do atrativo: permanente.
Tempo necessário para usufruir o
atrativo: algumas horas em cada localidade.
Equipamentos, instalações e serviços no
atrativo: os disponíveis nas localidades
específicas.
Atividades
ocorrentes
contemplação e pesquisa.

no

atrativo:

Integra roteiro turístico comercializado?
Não.

Sobre as aves, uma das que mais
representam os exemplares da avifauna local
e
brasileira
é
o
mutum-do-sudeste.
Encontramos ainda: macuco, papagaiochauá, tiriba, jacu, araponga, tucano, araçari,
várias espécies de gaviões, bacurau entre
outros. Os insetos são sem dúvida os mais
numerosos componentes da fauna, tais como
bicho-pau, Louva Deus, percevejos, cigarras,
besouros, formigas, borboletas e outros.
Entre os mamíferos destacam-se a onça
pintada, onça parda, jaguatirica, tatucanastra, macacos guigó e barbado, gato
maracajá e a preguiça, todos integrantes da
Lista Oficial das Espécies da Fauna Brasileira
Ameaçada de Extinção, que convivem com
caxinguelês, porcos-do-mato, quatis, veados,
pacas, cutias e antas. As serpentes também
têm seus representantes como a surucucupico-de-jaca, coral verdadeira e falsa,
caninana e jararaca.
Referências/Documentos consultados:
Reserva Biológica de Sooretama.
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Nome do atrativo:
Artesanato de Sooretama.
4.2 - ATRATIVOS CULTURAIS

Localização: em todo o município. Área
urbana e não urbana.

4.2.1 – Gastronomia Típica
4.2.1.1 – Pratos Típicos

Localidade mais próxima do atrativo:
Sede.

Nome do atrativo:
Feijoada.

Distância da localidade mais próxima:
1km.

Origem cultural: negra.

Distância da Sede do município: 1km.
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não
adaptado, rodoviário parcialmente adaptado,
em estado regular.

Composição básica:
 feijão,
 paio,
 carne seca,
 miúdos de porco,
 cebola,
 e sal.

4.2.1.2 – Iguarias Regionais,
Doces e Salgados.

Modo de apresentação: acompanha arroz e
couve cortada em tiras finas e refogada no alho e
óleo.

Composição básica: mamão verde com
açúcar. Cozinhar e acrescentar o gengibre.

Referências/Documentos consultados:
in loco.

Nome do atrativo:
Doce de Mamão com Gengibre.
Origem cultural: multiracial.

Modo de apresentação: em pedaços.
Referências/Documentos consultados:
in loco

4.2.2 – Artesanato
4.2.2.1 – Outros

Transporte para o atrativo: rodoviário,
intermunicipal regular, em bom estado e não
sinalizado.
Legislação
ou
registro/patente
realização: não há.

da

Estado de conservação: bom.
Entrada do atrativo: não há entrada definida.
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas,
sem autorização previa, sem ingresso.
Acessibilidade do atrativo: permanente.
Tempo necessário para
atrativo: algumas horas.

usufruir

o
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Observações
complementares:
no
SEBRAE/ES há banco de dados com nome,
endereço e tipo de trabalho de todos os
artesãos do município.
Referências/Documentos consultados:
Prefeitura Municipal de Sooretama.

Entrada do atrativo: depende do local da
apresentação.
Visitação:
em
eventos
previamente
marcados, sem visitas guiadas, acesso
gratuito e sem autorização prévia.
Acessibilidade do atrativo: temporária.
Tempo necessário
atrativo: horas.

Equipamentos e serviços no atrativo:
todos os disponíveis nas localidades de cada
artesão.
Atividades
ocorrentes
no
comercialização de artesanatos.
Integra
roteiros
comercializados? não.

atrativo:
turísticos

Origem dos visitantes: local e municipal.
Descrição do atrativo: o artesanato em
Sooretama é produzido com materiais
diversos, utilizando, em sua maior parte,
matéria-prima disponível na natureza.
Além das fibras, o artesanato local utiliza
conchas, mosaicos de pastilhas de cerâmica,
objetos de cerâmica, pinturas em tecidos e
objetos, material para bordados, escultura
em cimento e bijuterias.

4.2.3.1 – Folguedos

Atividades
ocorrentes
manifestação popular.

Nome do atrativo:
Tocadores de Concertina.
do

Acesso ao atrativo: não sinalizado, não
adaptado,
rodoviário,
parcialmente
pavimentado e em bom estado.
Transporte para o atrativo: rodoviário,
intermunicipal regular, em bom estado e não
adaptado.
Legislação
ou
registro/patente
realização: não há.
Estado de conservação: bom;

usufruir

o

Equipamentos e serviços no atrativo: os
disponíveis no local da apresentação.

4.2.3 – Música e Dança

Localização:
diversas
localidades
Município. Área Urbana e não urbana.

para

da

Integra
roteiros
comercializados? Não.

no

atrativo:
turísticos

Origem dos visitantes: local, municipal e
do entorno regional. Maior fluxo de visitação
no período das festas.
Descrição do atrativo: trazida pelos
imigrantes, a concertina é o instrumnto
musical que mais toca o coração e a alma do
pomerano, ela está presente em todas as
festas e atividades coletivas.
No silêncio de sua casa, junto a sua família, é
que o tocador começa a aprender o
instrumento e a ensaiar as músicas que
posteriormente
serão
utilizadas
nos
encontros comunitários, como festas de
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ajuntamento, casamentos, forrós e festas nas
comunidades.
Referências/Documentos consultados:
in loco.

em cada propriedade.
Visitação: diariamente, com visitas guiadas,
ingresso gratuito e com autorização prévia.
Acessibilidade do atrativo: permanente.
Tempo necessário
atrativo: três dias.

4.3 - ATIVIDADES ECONÔMICAS

usufruir

o

Equipamentos e serviços no atrativo:
serviço de limpeza e instalações sanitárias
não adaptadas.

4.3.1 - Agropecuária
4.3.1.1 - Agricultura

Atividades
ocorrentes
no
atrativo:
produção e comercialização de café.

Nome do atrativo:
Agricultura Local
Localização: em todo o município, urbana e
não urbana.
Acesso
ao
atrativo:
parcialmente
pavimentado,
regular e não sinalizado.

para

rodoviário,
em
estado

Transporte para o atrativo: rodoviário,
regular intermunicipal ou contratado, em
bom estado e não adaptado.
Legislação
ou
registro/patente
realização: não há.

da

Estado de conservação: bom.
Entrada do atrativo: porteira não adaptada,

Integra
roteiros
comercializados? não.

turísticos

Descrição do atrativo: segundo o Incaper,
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, pimentado-reino e graviola.
Do ponto de vista do valor bruto da
produção, o grande destaque fica com o café,
gerando 74% da renda total. A segunda
atividade de maior importância é a
citricultura, com 10% da renda. A cultura do
café está passando por uma grande

renovação de lavouras, com inovações
tecnológicas, tais como: introdução de mudas
melhoradas, irrigação, adubação e 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 boa
qualidade.
Existe
no
município
uma
fazenda
experimental
da
Emcapa
que
realiza
pesquisas na área do café, pimenta-do-reino
e mamão.
No que se refere à distribuição fundiária do
município, predominam os mini (0-10ha) e
pequenos produtores (10-50ha), com poucos
médios e grandes. A forma predominante de
gestão das propriedades é a agricultura
familiar.
Referências/Documentos consultados:
http://www.sebraees.com.br/municipios/tel_
mos_mun_agro.asp?codigo=4514&codigo_ca
tegoria=

4.3.2 - Indústria
4.3.2.1 - Outras
Nome do atrativo:
Usina de Beneficiamento de Látex
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Localização: em todo o município. Área
urbana e não urbana.
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não
adaptado,
rodoviário,
parcialmente
pavimentado e em estado regular.
Transporte para o atrativo: rodoviário,
intermunicipal regular, em bom estado e não
adaptado.
Visitação: somente com agendamento
prévio, com visitas guiadas, acesso gratuito e
com autorização prévia.
Acessibilidade do atrativo: temporária.
Tempo necessário para
atrativo: algumas horas.

usufruir

o

Equipamentos e serviços no atrativo:
serviço de limpeza, serviço de segurança e
instalações sanitárias não adaptadas.

Borracha Natural, instalada em maio de
1995, está localizada na Fazenda Agrobor,
em Córrego Alegre, a 8km de Sooretama. O
local fabrica o chamado granulado escuro
brasileiro (gebe 1), próprio para a fabricação
de pneus. Apesar de ter homologação para
atender
no
mercado
internacional,
atualmente atende os estados de São Paulo,
Rio Grande do Sul e Bahia, fornecendo para
grandes empresas como Goody Year,
Firestone e Pirelli.

Localidade mais próxima do atrativo:
Centro.

A origem do látex beneficiado é de 30% de
seringal próprio, numa área plantada de 500
hectares, e outros 70% são comprados de
seringais de terceiros nos estados do Espírito
Santo, Bahia e Minas Gerais.

Descrição do acesso utilizado: passando
pelo Centro, em direção ao bairro São
Salvador.

Referências/Documentos consultados:
Prefeitura Municipal de Sooretama.

Legislação
ou
registro/patente
realização: não se aplica.

4.4 - REALIZAÇÕES
TÉCNICAS, CIENTÍFICAS
E ARTÍSTICA.

Integra
roteiros
comercializados? Não.

4.4.1 – Viveiro

Origem dos visitantes: local, municipal e
do entorno regional.
Descrição do atrativo: a Usina de
Beneficiamento de Látex de Seringueira e

Distância da Sede do município: Sede.
Acesso ao atrativo: sinalizado, não
adaptado,
rodoviário,
parcialmente
pavimentado e em bom estado.

Transporte para o atrativo: contratado.
da

Estado de conservação: bom.

Atividades
ocorrentes
no
atrativo:
beneficiamento de látex de seringueira e
borracha natural.
turísticos

Distância da localidade mais próxima:
2km.

Nome do atrativo:
Fundação Bionativa
Localização: Sede, Bairro São Salvador,
urbana.

Entrada do atrativo: portaria principal,
parcialmente adaptada.
Visitação: diariamente, há visitas guiadas,
ingresso gratuito, sem autorização prévia.
Acessibilidade do atrativo: permanente.
Tempo necessário
atrativo: horas.

para

usufruir

o

Equipamentos e serviços no atrativo:
limpeza, segurança e instalações sanitárias
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não adaptadas.
Atividades
ocorrentes
no
reflorestamento de mudas e
nativas.
Integra
roteiros
comercializados? Não.

atrativo:
essências
turísticos

Origem dos visitantes: local, municipal e
do entorno regional.
Descrição do atrativo: a Fundação
Bionativa é um Núcleo de Apoio ao Uso
Sustentado das Plantas Nativas, criada em
julho de 1998. Está localizada em uma área
de 25ha, com uma área florestada que hoje
forma o Bioparque, adquirida pela Prefeitura
e doada à Bionativa, a fim de configurar o
Centro de Treinamento.
Possui um viveiro para produção de mudas
de essências nativas, que permite multiplicar
o capital natural da floresta, como também
difundir tecnologias de reflorestamento
heterogêneo de agricultores. Em outra
vertente, direciona-se para a educação
formal de jovens rurais através da criação
presente de uma escola municipal de
orientação Agro-Florestal, que constituirá um
instrumento facilitador e um pólo de
irradiação dos benefícios diretos e indiretos
da biodiversidade, contribuindo para a
sustentabilidade ambiental, econômica, social
e cultural na região da Floresta de Tabuleiros.

Possui parceiros como Ministério do Meio
Ambiente, Governo do Estado do Espírito
Santo, Sindicatos dos Trabalhadores Rurais e
dos
Produtores
Rurais,
Universidades,
Prefeitura Municipal de Sooretama e outros,
integrando pesquisa, ensino e extensão.
Referências/Documentos consultados:
Prefeitura Municipal de Sooretama.

Descrição do acesso utilizado: principais
ruas do Centro.
Transporte regular para o atrativo:
regular. Tipo intermunicipal, freqüência
regular, qualidade regular e não-adaptado.
Legislação
ou
registro/patente
realização: não há.

da

Estado de conservação: bom.
4.5 - EVENTOS PROGRAMADOS.

Entrada do atrativo: portaria principal,
parcialmente adaptado.

4.5.1 – Realizações Diversas

Visitação: durante o evento, em 31 de março.

4.5.1.1 – Artísticas/ Culturais

Acessibilidade do
durante o evento

Nome do atrativo:
Festa de Emancipação do Município
Localização: Sede, Centro da cidade, urbana.
Localidade mais próxima do atrativo:
Sede.
Distância da localidade mais próxima:
Sede.
Distância da Sede do município: Sede.
Acesso ao atrativo: não sinalizado, nãoadaptado.
Meio
rodoviário,
totalmente
pavimentado e bom.

atrativo:

temporária,

Tempo necessário para usufruir o
atrativo: 1 dia ou mais (depende da
programação).
Equipamentos e serviços no atrativo:
instalações
sanitárias
não-adaptadas,
limpeza, segurança, lazer e entretenimento
parcialmente
adaptados,
locais
para
alimentação parcialmente adaptados e locais
para estacionamento.
Atividades ocorrentes no atrativo: shows,
rodeio, parque de diversões e outros.
Integra

roteiros

turísticos
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comercializados? Não.

regular, qualidade regular e não-adaptado.

Origem dos visitantes: local, municipal e
do entorno regional. Maior visitação durante
o evento.

Legislação
ou
registro/patente
realização: não há.

Descrição do atrativo: há programação
variada, durante o dia e a noite, incluindo
rodeios, shows musicais, atividades religiosas
e outras. Acesso gratuito.
Referências/Documentos consultados:
Prefeitura Municipal de Sooretama.
4.5.1.2 – Religiosas/ de Fé
Nome do atrativo:
Festa de Corpus Christ
Localização: Sede, Centro da cidade, urbana.
Localidade mais próxima do atrativo: Sede.
Distância da localidade mais próxima: Sede.
Distância da Sede do município: Sede.
Acesso ao atrativo: não sinalizado, nãoadaptado.
Meio
rodoviário,
totalmente
pavimentado e bom.
Descrição do acesso utilizado: principais
ruas da cidade.
Transporte regular para o atrativo:
regular. Tipo intermunicipal, freqüência

desenhos.
da

Estado de conservação: bom.
Entrada do atrativo: não há entrada definida.
Visitação: durante o evento, em Corpus
Christ.
Acessibilidade do atrativo: temporária,
durante o evento
Tempo necessário para usufruir o
atrativo: horas.
Equipamentos e serviços no atrativo:
instalações
sanitárias
não-adaptadas,
limpeza,
locais
para
alimentação
parcialmente adaptados e locais para
estacionamento.
Atividades
ocorrentes
atividades religiosas.
Integra
roteiros
comercializados? Não.

no

atrativo:
turísticos

Origem dos visitantes: local e municipal.
Maior visitação durante o evento.
Descrição do atrativo: a comunidade
mostra empenho na organização dos
tradicionais tapetes de Corpus Christ,
caracterizados pela diversidade de cores e

Referências/Documentos consultados:
Prefeitura Municipal de Sooretama.
Nome do atrativo:
Festa do Padroeiro Cristo Rei
Localização: Sede, Paróquia Cristo Rei, urbana.
Localidade mais próxima do atrativo: Sede.
Distância da localidade mais próxima: Sede.
Distância da Sede do município: Sede.
Acesso ao atrativo: não sinalizado, nãoadaptado.
Meio
rodoviário,
totalmente
pavimentado e bom.
Descrição do acesso utilizado: principais
ruas da cidade.
Transporte regular para o atrativo:
regular. Tipo intermunicipal, freqüência
regular, qualidade regular e não-adaptado.
Legislação
ou
registro/patente
realização: não há.

da

Estado de conservação: bom.
Entrada do atrativo: portaria principal, não
adaptada.
Visitação: durante o evento, que antecede
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ao primeiro domingo do advento, no mês de
novembro.
Acessibilidade do
durante o evento
Tempo necessário
atrativo: horas.

atrativo:
para

temporária,
usufruir

o

Equipamentos e serviços no atrativo:
instalações
sanitárias
não-adaptadas,
limpeza,
locais
para
alimentação
parcialmente adaptados e locais para
estacionamento.
Atividades
ocorrentes
atividades religiosas.
Integra
roteiros
comercializados? Não.

no

atrativo:
turísticos

Origem dos visitantes: local e municipal.
Maior visitação durante o evento.
Descrição do atrativo: festa celebrada por
todos os fiéis do município, com participação
do Bispo Diocesano. Há missa especial e
procissão pelas ruas do Centro.
Referências/Documentos consultados:
Prefeitura Municipal de Sooretama.
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5 - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
TURÍSTICOS

5.1 - HOSPEDAGEM
5.1.1
Meios
de
Oficialmente Cadastrados.

Formas de pagamento: dinheiro.
Hospedagem

5.1.1.1 - Hotel
Nome da empresa:
Hotel Líder
Natureza da entidade: privada.
Edificação: contemporânea.
Localização: Avenida Angelo Suzano, 458,
Centro.
Telefone: (27) 3273-1200 e (27) 32731639.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 3 funcionários
permanentes.
Período de funcionamento: permanente.
Unidades habitacionais (UH’s): 20 quartos
com banheiro privativo.

Referências/Documentos consultados: in
loco.
Nome da empresa:
Hotel Sooretama.
Natureza da entidade: privada.
Edificação: contemporânea, não tombada.
Localização: Avenida Ângelo Suzano, 712,
Centro.
Telefone: (27) 3273-1958 e (27) 99464074.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 3 funcionários
permanentes.
Período de funcionamento: permanente.
Unidades habitacionais (UH’s): 16 quartos
com banheiro privativo e 5 quartos sem
banheiro privativo.

Facilidades nas unidades habitacionais:
10 unidades com tv, ar-condicionado,
ventilador e frigobar e 10 unidades com tv e
ventilador.

Facilidades nas unidades habitacionais:
televisão, ar-condicionado e ventilador.

Tipo de diária: inclui café da manhã.

Formas de pagamento: dinheiro.

Tipo de diária: inclui café da manhã.
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Referências/Documentos consultados:
in loco.

Tipos de
caseira).

cozinha:

brasileira

(comida

Referências/Documentos consultados:
in loco.

5.2 - ALIMENTAÇÃO
5.2.1 - Restaurantes

Nome da empresa:
Bar Bem Brasil
Natureza da entidade: privada.

Nome da empresa:
Restaurante Iguaria do Rei

Nome da empresa:
Restaurante São Rafael

Edificação: contemporânea, não tombada.

Natureza da entidade: privada.

Localização:
Centro.

Natureza da entidade: privada.

Edificação: contemporânea, não tombada.

Edificação: contemporânea, não tombada.

Localização: Rua Frederico Esponfledener
Filho, Centro.

Localização: Rodovia BR-101, km 124,5,
Centro.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 8 funcionários
permanentes.

5.2.2 - Bares/Cafés/Lanchonetes

Gerências: geral.
Número de funcionários: 6 funcionários
permanentes.

Rua

Nova

Esperança,

Gerências: geral.
Número de funcionários: 3 funcionários
permanentes.
Funcionamento: permanente, das 8h às
18h.

Funcionamento: permanente, das 11h à 0h.

Capacidade
cadeiras.

do

Funcionamento: permanente, das 6h às
22h.

Capacidade
cadeiras.

Formas
dinheiro.

pagamento:

Capacidade
cadeiras.

Formas de pagamento: dinheiro.

Formas
dinheiro.

de

do

empreendimento:

pagamento:

cheque

52
e/ou

Equipamentos e serviços: atendimento self
service e prato feito.

do

empreendimento:

40

Equipamentos e serviços: atendimento a la
carte e prato feito.
Tipos de cozinha: brasileira (comida caseira).
Referências/Documentos consultados: in
loco.

334,

de

empreendimento:
cheque

15
e/ou

Equipamentos e serviços: serve pestiscos,
bebidas e salgados.
Tipos de cozinha: brasileira e regional.
Referências/Documentos consultados:
in loco.
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Nome da empresa:
Ki Bar

5.2.3 - Casa de Chá/ Confeitarias

Nome da empresa:
Padaria do Supermercado Zampirolli

Natureza da entidade: privada.

Nome da empresa:
Padaria e Confeitaria Cristo Rei

Edificação: contemporânea, não tombada.

Natureza da entidade: privada.

Edificação: contemporânea, não tombada.

Localização:
Centro.

Edificação: contemporânea, não tombada.

Localização:
Centro.

Avenida Vista Alegre, 262,

Localização: Avenida Vista Alegre, Centro.

Gerências: geral.
Número de funcionários: 4 funcionários
permanentes.
Funcionamento: permanente, das 8h às 20h.
Capacidade do
mesas 40 cadeiras.
Formas
dinheiro.

de

Natureza da entidade: privada.

empreendimento:

pagamento:

cheque

10
e/ou

Equipamentos e serviços serve P.F.
(prato feito).
Referências/Documentos consultados:
in loco.

Avenida Vista Alegre, 455,

Telefone: (27) 9959-6671.

Telefone: (27) 3273-1267 e (27) 32731159.

Gerências: geral.

Gerências: geral.

Número de funcionários: 3 funcionários
permanentes.

Número de funcionários: 30 funcionários
permanentes.

Funcionamento: permanente, das 5h às
20h.

Funcionamento: permanente, das 6h às
19h.

Capacidade do empreendimento: balcão
para 4 pessoas.

Capacidade do empreendimento: não há
mesas.

Formas
cheque.

de

pagamento:

Equipamentos e serviços:
atendimento e de refrigeração.

dinheiro

ou

Formas de pagamento: dinheiro, cheque
ou cartão de crédito.

balcão

de

Equipamentos
e
serviços:
supermercado e lanchonete.

Referências/Documentos consultados:
in loco.

padaria,

Referências/Documentos consultados:
in loco.
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Nome da empresa:
Padaria e Confeitaria Zuqui
Natureza da entidade: privada.
Edificação: contemporânea, não tombada.
Localização:
Centro.

Avenida Vista Alegre, 170,

Telefone: (27) 3273-1265 e (27) 99471677.

5.3 - TRANSPORTES

5.4 - EVENTOS

5.3.1 - Táxis

5.4.1 - Auditórios / Salões / Salas

Nome da empresa:
Ponto de Táxi Municipal

Nome:
Auditório José Pedro Dias

Integra rede de transportes: regional e local.

Localização:
Centro.

Endereço: Avenida Vista Alegre, esquina
com a Avenida Ângelo Suzano, Centro.

Gerências: geral.

Telefone: o contato é realizado no próprio
ponto.

Número de funcionários: 9 funcionários
permanentes.

Gerências: cada taxista administra o seu
serviço.

Funcionamento: permanente, das 5h às
20h.

Período de atendimento: 24h.

Capacidade do empreendimento: não há
mesas.
Formas
cheque.

de

pagamento:

dinheiro

Equipamentos e serviços: padaria
confeitaria com balcão de atendimento.
Referências/Documentos consultados:
in loco.

ou
e

Formas de ingresso/pagamento: cheque
ou dinheiro.
Tipos de transporte: rodoviário.
Características do veículo/frota:
própria de 3 veículos semi-novos.

frota

Abrangência do atendimento: local e regional.
Equipamentos e serviços existentes no
interior do transporte: música ambiente e
ar-condicionado, em alguns veículos.
Referências/Documentos consultados:
in loco.

Avenida

Ângelo

Suzano,

CEP: 29280-000
Telefone: (27) 3273-1314.
Gerências: Câmara Municipal.
Número de funcionários: 1 funcionário
permanente.
Formas de pagamento do uso
equipamentos/serviços: gratuito.

de

Características
gerais:
funciona
segunda a sexta, mediante agendamento.

de

Espaço físico: capacidade para 150 pessoas.
Equipamentos e serviços de apoio:
instalações sanitárias, serviço de limpeza,
iluminação e sonorização.
Descrição
e
observações
complementares: localizado na área interna
da Câmara Municipal de Vereadores.
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5.5 - LAZER E ENTRETENIMENTO

Gerências: Escola
Ingresso gratuito.

5.5.1 - Parques, Jardins e Praças

Localização: Centro, Avenida Vista Alegre.
Prefeitura

Municipal

Neves

Funcionamento: de acordo
atividades realizadas na escola.

Nome:
Praça da Bílbia

Gerências:
Sooretama.

João

de

Funcionamento: segunda a domingo, 24h.
Equipamentos, instalações e serviços:
locais de alimentação no entorno, serviço de
limpeza, bancos, iluminação e jardins.

Principais
atividades
atividades esportivas e lazer.

Descrição
e
observações
complementares: principal praça da cidade.

Nome:
Clube Castro

Referências/Documentos consultados:
in loco.

Localização: Centro da cidade.

Localização: Centro.

as

ocorrentes:

Referências/Documentos consultados:
in loco

5.5.3 - Casas de Dança

Nome:
Quadra da Escola João Neves Pereira

com

Equipamentos, instalações e serviços:
quadra poliesportiva com arquibancadas,
sanitários e serviço de limpeza.

Principais atividades ocorrentes: passeio.

5.5.2 - Estádios, Ginásios e Quadras

Pereira.

Gerências: geral. Ingresso pago.
Funcionamento: nos finais de semana, a
partir das 20h.
Equipamentos, instalações e serviços:
instalações sanitárias não adaptadas, locais
para alimentação parcialmente adaptados,
serviço de limpeza, estacionamento no
entorno e salão de dança.
Principais atividades ocorrentes: bailes

dançantes e shows musicais.
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6 - INFRA-ESTRUTURA DE APOIO
TURÍSTICO

6.1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS DO MUNICÍPIO
6.1.1 - Características Gerais

Distritos: Sede.

6.1.1.1 - Políticas

Povoados: Comendador Rafael, Chumbado, Juncado,
Joeirana A, Joeirana B e Córrego do Rodrigues.

Nome do Município:
Sooretama
Endereço da prefeitura:
Bobbio, 281, Centro.

Leste – Linhares.
Oeste – Vila Valério e Rio Bananal.

Rua

Vitório

Cep: 29927-000.
Telefone: (27) 3273-1634, (27) 3273-1282
e (27) 3273-1289.
E-mail: pmsooretama@ig.com.br

Temperatura: a temperatura média anual
oscila entre 29° e 39°C.
Clima: tropical.
Altitude média: 50m.
Referências/Documentos consultados:
Prefeitura Municipal de Sooretama.

Registro estadual: CNPJ 01.612.155/0001-41.

6.1.1.3 - Econômicas

Referências/Documentos consultados:
Prefeitura Municipal de Sooretama.

Principais atividades econômicas:

Agricultura;

Fruticultura e

Silvicultura.

6.1.1.2 - Geográficas
Localização:
Latitude (s) 20o 41’ 12”.
Longitude (w) 41º 49’ 17”
Área total do município: 587,3 km2.
Município limítrofes:
Norte – Jaguaré.
Sul – Linhares.

Referências/Documentos consultados:
Prefeitura Municipal de Sooretama.
6.1.2 - Aspectos Históricos
Na década de 40, começou a surgir um
pequeno povoado ao norte do município de
Linhares. Os primeiros moradores de que se
tem notícia foram os senhores Passos Costa e
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Manoel Crescêncio dos Santos. Um tempo
depois, chegou a família do Sr. Manoel Alves
(seu Zizi). Com o passar do tempo, este
referido povoado ficou conhecido como
Córrego Manoel Alves. Em 1950, houve uma
grande estiagem que atingiu toda a região
norte do estado, onde quase todos os
córregos estavam secos, menos o Córrego
Manoel Alves, por seu rico manancial que
abastecia a localidade. Foi a partir daí que
surgiu o nome Córrego D’água, distrito de
Linhares, com uma mata ainda virgem a ser
desbravada.
Passados alguns anos, já na década de 80,
surgiram os primeiros rumores de uma possível
emancipação. Só em 1990 um pequeno grupo
reuniu-se para formar uma comissão e dar início ao
processo de emancipação. O primeiro plebiscito foi
realizado em 18/03/1990, mas foi derrotado, com
comparecimento insuficiente dos eleitores para a
votação. Ao mesmo tempo, foi confirmado o
segundo plebiscito, para menos de um mês antes
do primeiro, e novamente o povo não compareceu
às urnas.
Como o grupo organizador era insistente,
esperou a modificação na lei, de modo que o
próximo
plebiscito
não
dependesse
da
porcentagem do comparecimento dos eleitores,
mas sim do número de votos “sim” e “não”,
acreditando que a emancipaçao de Córrego
D’água de Linhares traria benefícios ao novo
município. A população então se mobilizou e
trabalhou a frase “Eu quero Sooretama, quero
SIM”.

Então no dia 13/03/1996 foi realizado o
terceito plebiscito, que por uma manifestação
democrática fez-se história. No dia 31 de
março de 1994, através da Lei Estadual
nº4.69, sancionada pelo governador o Exmº
Sr. Albuíno Azeredo, nasce o município de
Sooretama, desmembrado de Linhares.
Em 3 de outubro de 1996 foi realizada a
primeira eleição para prefeito, sendo eleito o
Sr. Esmael Nunes Loureiro para prefeito e o
Sr. Antônio Maximiliano dos Santos para
vice-prefeito,
juntamente
com
nove
vereadores.
O nome Sooretama originou-se da Reserva
Biológica de Sooretama, que passou a
pertencer ao território do novo município.
Sooretama é uma expressão da língua Tupi
Guarani que em português significa “Habitat
de Animais Silvestres”.
Referências/Documentos consultados:
Prefeitura Municipal de Sooretama.

6.1.3 - Administração Municipal
6.1.3.1 - Estrutura Administrativa
Nome do Prefeito: Esmael Nunez Loreiro.
Número de secretarias, departamentos e outros:
 Secretaria Municipal de Educação,

 Secretaria Municipal de Cultura e
Esportes,
 Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Urbanos,
 Secretaria Municipal de Administração
e Finanças e
 Secretaria Municipal de Saúde e Ação
Social.
Referências/Documentos consultados:
Prefeitura Municipal de Sooretama.
6.1.3.2 - Gestão do Turismo
Órgão oficial de turismo: Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e Esporte.
Titular do órgão: Samuel Nogueira de
Almeida.
Referências/Documentos consultados:
SEDETUR
6.1.4 - Legislação Municipal
Lei Orgânica do Município: Lei nº4.893, de
30/03/1994, com instalação em 01/01/1997.
Município de origem: Linhares.
Legislação de proteção ambiental:
Decreto nº87.588, de 20/09/1982, referente
à criação da Reserva Biológica de Sooretama.
Lei nº250/01 – cria Conselho Municipal de
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Meio Ambiente.
Lei nº251/01 – cria o Fundo Municipal de
Meio Ambiente.
Referências/Documentos consultados:
IPES.
6.1.5 - Feriados e Datas
Comemorativas Municipais
31 de março - Emancipação do Município.
6.1.6 - Serviços Públicos
Domicílios particulares
4.573 domicílios.

permanentes:

6.1.6.1 - Abastecimento de Água
Empresa responsável: CESAN - Companhia
Espirito Santense de Saneamento.
Forma de abastecimento de água dos
domicílios particulares permanentes e
número de domicílios dos atendidos (%):
 rede geral – 66,2%;
 poço ou nascente – 32,7%
 outra – 1,1%.
Referências/Documentos consultados:
IPES. Disponível em: <
<http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mu
nicipios/71/Habitacao/tab06.pdf>. Acesso

em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE.
Microdados do Censo 2000.

icipios/71/Habitacao/tab08.pdf>. Acesso
em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE.
Microdados do Censo 2000.

6.1.6.2 - Serviços de Esgoto
Empresa
responsável:
CESAN
Companhia
Espirito
Santense
Saneamento.

de

Forma de esgotamento sanitário dos
domicílios particulares permanentes e
número dos atendidos (%):
 fossa rudimentar – 70,4%;
 fossa séptica – 6,7%;
 outro escoadouro – 0,6%;
 rede geral de esgoto ou pluvial –
14,9%;
 rio, lago ou mar – 0,4%;
 vala – 2,1% e
 nenhuma – 5,0%.
Forma de esgotamento sanitário dos
domicílios
particulares
permanentes
urbanos e número de ligações (%):
 fossa rudimentar – 61,8%;
 fossa séptica – 7,2%;
 rede geral de esgoto ou pluvial –
23,4%;
 rio, lago ou mar – 0,4%;
 vala – 2,4% e
 nenhuma – 4,8.
Referências/Documentos consultados:
IPES. Disponível em: <
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun

6.1.6.3 - Serviços de Energia
Tipo de abastecimento de energia: elétrica.
Empresa responsável: ESCELSA -Espírito
Santo Centrais Elétricas.
Número de consumidores:
Residencial – 3.341;
Comercial – 248;
Industrial – 64 e
Rural – 1.110.
Referências/Documentos consultados:
ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas.
www.sebraees.com.br.
6.1.6.4 - Serviços de Coleta de Lixo
Tipo de coleta de lixo e número de
domicílios atendidos(%):






coletado – 58,6%;
jogado em rio, lago ou mar – 0,1%;
jogado terreno baldio ou logradouro – 11,4%;
queimado ou enterrado – 29,2% e
tem outro destino – 0,6%.

Empresa responsável: Prefeitura Municipal
de Sooretama.
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Referências/Documentos consultados:
IPES. Disponível em:
<http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mu
nicipios/71/Habitacao/tab09.pdf p>.
Acesso em jan. 2005. Fonte dos dados:
IBGE. Microdados do Censo 2000.
6.1.6.5 - Outros Serviços
Telefones Públicos: 1.360 (Abr/2003).
Terminais Telefônicos Existentes: 1.461
(Abr/2003).
Referências/Documentos consultados:
Disponível
em:
<http://www.sebraees.com.br/municipios/tel
_mos_mun_5.asp?codigo=842&codigo_categ
oria=983>. Acesso em: dez. 2004.
6.1.7 - Outras Informações
Distância da Sede à Capital do Estado:
159km.

Atrativos mais visitados: Reserva Biológica
de Sooretama (para pesquisas).
Referências/Documentos
consultados:
Prefeitura Municipal de Sooretama.
6.2 - MEIOS DE ACESSO AO MUNICÍPIO

6.3 - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO

6.2.1 - Terrestres.

Nome da empresa:
Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos

6.2.1.1 - Terminais/ Estações
Rodoviárias e Serviços
Rodoviários
Rodovias:
Federal – Rodovia BR-101, pavimentada em
bom estado de conservação.
Estadual – não há.
Municipal – estradas vicinais.
Equipamentos, serviços e facilidades nos
equipamentos
e
vias
de
acesso:
instalações sanitárias, locais de alimentação,
serviço de limpeza, locais de embarque e
desembarque,
vendas
de
passagens,
estacionamento, telefone público e postos de
abastecimento.

6.3.1 - Agências Postais

Localização:
Centro.

Avenida Vista Alegre, 176,

Funcionamento: de segunda a sexta, das
9h às 16h.
Serviços Prestados: serviços postais em
geral e banco postal Bradesco.
Descrição
e
observações
complementares: Banco Postal Bradesco.
Referencias/Documentos consultados:
in loco.

Taxa de urbanização: 62,5 (2000).

Acessos para capital do Estado: Rodovia
BR-101.

6.3.2 - Postos Telefônicos/
Telefonia Celular.

Densidade demográfica: 31,1 (2000) e
34,7 (2004).

Acesso para outras capitais: Rodovia BR101.

Nome/Entidade:
Operadoras VIVO, TIM, CLARO e OI

População residente: urbana – 11.419,
rural – 6.850, total – 18.269 (IBGE 2000).

Acesso para outras municípios: Rodovia
BR-101.

Localização: cobertura em toda a área
urbana e parte da zona rural.
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Website:
www.vivo.com.br,
www.claro.com.br,
www.tim.com.br e
www.oi.com.br.

realização dos procedimentos médicos.
6.5 - SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR
6.5.1 - Clínicas Médicas

Serviços Prestados:

clínica geral e

vacinas.

Equipamentos: torres de transmissão.

Nome:
Clínica Sooremed

Referências/Documentos consultados:
in loco.

Serviços prestados: telefonia celular.

Localização: Avenida Vista Alegre, 51, Centro.

Funcionamento: cobertura 24 horas.

Telefone: (27) 3273-2540.
6.4 - SISTEMA DE SEGURANÇA

Funcionamento: de segunda a sexta, das
8h às 17h.

6.4.1 - Delegacias e Postos de Polícia

Serviços Prestados: consultas em clínica
geral e odontologia.

Nome/entidade:
Polícia Civil – Delegacia de
Polícia Sooretama

Referências/Documentos consultados:
in loco.

Localização: Rua Boa Esperança, Centro.

6.5.2 - Postos de Saúde

Telefone: (27) 3273-1388.

Equipamentos:
viaturas e todos
necessários aos serviços prestados.

os

Serviços Prestados: ocorrências policiais,
apreensões e atendimento ao público.

Telefone: (27) 3273-1015.
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h30 às 17h.
os

necessários

Telefone: (27) 3273-1014.
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h30
às 17h.
Equipamentos:
os
necessários
realização dos procedimentos médicos.

para

Referências/Documentos consultados:
in loco.

Localização: Rua Manassés dos Reis, Centro.

Equipamentos:

Localização: Rua Vitório Bobbio, Centro.

Serviços Prestados:

clínica geral e
vacinas.


Nome/entidade:
Pronto Atendimento Médico

Funcionamento: 24h.

Nome/entidade:
Posto de Saúde Dalécio Society

para
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6.5.3 - Farmácias
Nome:
Farmácia Magnalo
Localização:
Centro.

Avenida Vista Alegre, 256,

Telefone: (27) 3273-1125.
Funcionamento: de segunda a sexta, das
6h às 18h e sábado, das 6h às 12h.
Serviços Prestados: primeiros socorros,
comercialização de medicamentos e artigos
de perfumaria.
Referências/Documentos consultados:
in loco.
Nome:
Farmácia Sooretama
Localização:
Centro.

Serviços Prestados: primeiros socorros,
comercialização de medicamentos e artigos
de perfumaria.
Descrição
e
observações
complementares: disk remédios 08002839013.

Telefone: (27) 3273-2540.

Referências/Documentos consultados:
in loco.

Referências/Documentos consultados:
in loco.

Nome:
Farmácia Bioformula

6.6 - SISTEMA EDUCACIONAL.

Localização: Avenida Vista Alegre 393, Centro.

Taxa de alfabetização de adultos: 78,96 %.

Telefone: (27) 3273-2573.

Taxa bruta de freqüência escolar: 26,79%
(0-6 anos), 92,63% (7-14 anos) e 53,20%
(15-17 anos).

Funcionamento: de segunda a sexta, das
8h às 18h e sábado, das 8h às 12h.
Serviços
Prestados:
manipulação e drogaria.

farmácia

Referências/Documentos consultados:
in loco.

Avenida Vista Alegre, 180,

Telefone: (27) 3273-2454 e (27) 3273-1213.
Funcionamento: de segunda a sexta, das
8h às 18h e sábado, das 8h às 12h. Plantão
24h a cada 40 dias.

6.5.4 – Clinicas Odontológicas
Nome:
Clínica Sooremed
Localização: Avenida Vista Alegre, 51, Centro.

de

Funcionamento: de segunda a sexta, das
8h às 17h.
Serviços
Prestados:
atendimento
odontológico em geral.

População de 10 a 14 anos alfabetizada:
1.966 pessoas em 2000.
População de 10 a 14 anos
alfabetizada: 130 pessoas em 2000.

não

Número de matrículas realizadas:

Ensino Fundamental – 4.174

Ensino Médio – 846
Número de estabelecimentos de ensino:
 Rede Pública Federal – não há;
 Rede Pública Estadual – 12 escolas;
 Rede Pública Municipal – 13 escolas,
 Rede Privada – não há.
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Referências/Documentos consultados:
1.
In loco.
2.
ES em Dados. Governo do
Estado do Espírito Santo. 2003/2006.
3.
SEDU/2004.
4.
IBGE, Microdados do Censo,
1998/2000.

Localização:
Centro.

6.7 - OUTROS SERVIÇOS E
EQUIPAMENTOS DE APOIO

Referencias/Documentos consultados:
in loco.

6.7.1 - Agências Bancárias e de Câmbio
Nome/Entidade:
Banestes S/A
Localização: Rua Vitório
Centro. Cep: 29927-000.

Bobbio,

s/nº,

Avenida

Ângelo

Suzano,

Telefone: (27) 3273-1200.
Funcionamento: de segunda a segunda, das
7h às 17h30.
Serviços Prestados: serviços mecânicos e
manutenção de caminhões Mercedes.

Nome da empresa:
Auto Elétrica Triângulo
Localização: Avenida Ângelo Suzano, Centro.
Telefone: (27) 3273-1009.

Funcionamento: de segunda a sexta, das
11h às 16h.

Funcionamento: de segunda a segunda, das
8h às 18h.

Serviços Prestados: auto atendimento das
6h às 22h.

Serviços Prestados: serviços elétricos em geral.

Referencias/Documentos consultados:
in loco.
6.7.2 - Serviços Mecânicos
Nome da empresa:
Sooretama Diesel

Referencias/Documentos consultados:
in loco.
6.7.3 - Postos de Abastecimento
Nome da empresa:
Posto Catavento
Localização: Avenida Ângelo Suzano, Centro.

Telefone: (27) 3273-1200.
Funcionamento: de segunda a segunda, das
6h às 22h.
Serviços Prestados: troca
abastecimento e lava-jato.

de

óleo,

Referencias/Documentos consultados:
in loco.

6.7.4 - Locais e Templos
de Manifestações de Fé
Nome da empresa:
Primeira Igreja Batista em Sooretama
Localização: Avenida Vista Alegre, s/n, Centro.
Telefone: (27) 3273-1145.
Funcionamento: culto domingo, às 8h e às 19h30.
Serviços Prestados: atividades religiosas.
Referencias/Documentos consultados:
in loco.
Nome da empresa:
Segunda Igreja Batista em Sooretama
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Localização: Avenida Cristo Rei, s/n, Centro.

Serviços Prestados: atividades religiosas.

Telefone: (27) 3273-1194.

Referencias/Documentos consultados:
in loco.

Funcionamento: culto domingo às 8h e às
19h30.
Serviços Prestados: atividades religiosas.
Referencias/Documentos consultados:
in loco.
Nome da empresa:
Paróquia Cristo Rei
Localização: Rua Henrique Alves Paixão,
s/n, Centro.
Telefone: (27) 3273-1263.
Funcionamento: missa domingo, às 19h.
Serviços Prestados: atividades religiosas.
Referencias/Documentos consultados:
in loco.
Nome da empresa:
Igreja Presbiteriana
Localização: Rua Boa Esperança, s/n, Centro.
Funcionamento: culto domingo, às 9h e às 19h30.
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7 – GLOSSÁRIO

Estado de conservação:
Análise qualitativa dos atrativos quanto às
manifestações culturais, análise realizada
quanto à fidelidade à origem histórica e/ou
grau de conservação.
Indicativos quanto ao estado de conservação
em relação às transformações ocorridas,
causando descaracterização do atrativo,
classificados da seguinte forma:
Bom – Atrativo com as características
originais, bem conservadas e/ou restauradas,
em condições de uso.
Regular – Atrativo parcialmente alterado,
necessitando
de
pequenas
obras
de
conservação e/ou restauração (pintura etc.) e
em condições de uso.
Ruim – Atrativo alterado, com a estrutura
ameaçada, sem condições de descrição de
suas características originais.
Deteriorado – Atrativo desmoronado que
não apresenta mais condições de descrição
de suas características originais.
Acesso ao atrativo:
Bom – pavimentado ou não que, em função
do seu estado, permita aos visitantes
chegarem ao atrativo em qualquer época do
ano.

Regular – pavimentado ou não que, em
função do seu estado de conservação,
restrinja o uso aos visitantes em determinado
período do ano.
Precário – não pavimentado e que dificulte o
acesso dos visitantes ao atrativo (exemplo:
caminhos, atalhos etc.).
Meios de hospedagem:
Bom - Se o grau de satisfação do cliente for
satisfatório.
Regular – Se o grau de satisfação do cliente
não for satisfatório.
Ruim – Inviável.
Adaptado e não-adaptado – Se é ou não
adaptado para pessoas com necessidades
especiais.
Acessibilidade ao atrativo - Refere-se aos
períodos
de
visitação
ao
atrativo,
determinando por diversidades climáticas ou
outras restrições de horários e de leis. No
caso de ser temporário, utiliza-se o critério
de mencionar os meses/dias, quando
necessário.
Maior fluxo – Maior número de visitantes.
Demanda – Procura turística.
Descrição

dos

UH´s

(unidades
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habitacionais) – Indica o número total de
uh’s por tipo, a saber: suítes, apartamentos,
quartos com e sem banheiro privativo, chalés
e também se há camas extras no
estabelecimento. Caso o apartamento, suíte
ou chalé não esteja descrito, considerar para
todos, o seguinte critério: nos apartamentos
há banheiro privativo e nas suítes e chalés há
banheiro privativo e salas de estar.
Origem dos visitantes – Indica a origem
dos visitantes: se intermunicipal, do entorno
regional, de outros estados e outros países.
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