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O TURISMO EM RORAIMA

Roraima é um Estado com vocação para o ecoturismo e o Inventário nos possibilitará a
definição de prioridades para os recursos de incentivo ao turismo sustentável. O estudo
apresenta um levantamento detalhado desde as características geográficas até as tecnológicas
de cada localidade, com ênfase para a identificação de todos os equipamentos, infraestrutura,
meios de acesso e serviços de apoio prestados na região, com identificação de seus atrativos.
O turismo como atividade econômica necessita de amadurecimento, precisa cumprir
etapas de um processo de ordenamento e o Inventário da Oferta Turística versa sobre um
diagnóstico estratégico acerca das necessidades estaduais para uma melhor estruturação da
atividade. Este trabalho é resultado de um alicerce que vem sendo construído lá atrás.
Sabemos que Roraima ainda tem muito a expandir no que diz respeito ao setor turístico,
no entanto, mais um passo foi dado, pois acreditamos que o turismo pode ser a saída para muitas
dificuldades que encontramos pelo caminho, como por exemplo, o turismo em terras indígenas,
somos a quarta região do Brasil a oferecer esta atividade. Além de promover os atrativos que
retratam a cultura indígena e a preservação do meio ambiente, isso também tem nos possibilitado
avanços econômicos, com geração de emprego e renda.

Esta é a missão do governo, desenvolver Roraima e explorar de forma positiva os
atrativos turísticos do nosso Estado!

GOVERNADOR ANTÔNIO DENARIUM

INVENTARIAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

A inventariação turística facilitará o mapeamento e a identificação das regiões
com potencialidades ainda não reconhecidas, ao mesmo tempo que reforça a vocação das
regiões com espaços históricos e culturais consagrados. Uma ferramenta para o
planejamento.
O Estado de Roraima, por meio da Seplan (Secretaria do Planejamento e
Desenvolvimento), consagrou a origem do primeiro Inventário da Oferta Turística
Estadual. Um documento basilar, sobretudo, objetivo e substancial para a consulta de
gestores públicos, empresários, pesquisadores, profissionais da área e estudantes, que
oferece dados confiáveis sobre a oferta turística de um destino, bem como permite uma
análise econômica e seu efeito multiplicador no âmbito do desenvolvimento de Roraima.
Em síntese, é um diagnóstico real do potencial turístico do Estado, seus atrativos
e características, e também das suas deficiências, pontos críticos e gargalos, permitindo a
gestão pública intervir nos aspectos chaves e assim promover ajustes necessários ao
desenvolvimento socioeconômico local.

EMERSON CARLOS BAÚ

APRESENTAÇÃO

Conhecer as potencialidades turísticas de um estado é um desafio digno da elaboração de
um amplo planejamento, metodologia e sistematização de informações necessárias à estruturação
da inteligência turística.
Os desafios são numerosos: são serras, lavrado, rios e matas que abrigam um produto
turístico genuinamente voltado para a fruição do lazer na natureza. Para se chegar até essas
localidades foram necessárias diversas incursões para se extrair as informações necessárias,
registros fotográficos e observação in loco que levaram a produção deste estudo.
Superados estes desafios surge, então, o INVENTÁRIO ESTRATÉGICO DA OFERTA
TURÍSTICA DE RORAIMA - INVENTURR, um levantamento sistemático atualizado pelo
GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA, por meio da Secretaria de Estado do Planejamento e
Desenvolvimento – Departamento de Turismo, em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas de Roraima – SEBRAE e todas as quinze prefeituras municipais de Roraima.
O objetivo deste INVENTURR é de apresentar todo numeroso rol de atrativos, produtos,
serviços e estruturação turística em todos os municípios roraimenses, servindo-se duplamente
como importante ferramenta de mensuração da oferta turística estadual e farol de referência para
o desenvolvimento regional. Nele estão contidas as três regiões turísticas do estado (EXTREMO
NORTE DO BRASIL; RORAIMA, A SAVANA AMAZÔNICA; ÁGUAS E FLORESTAS DA
LINHA DO EQUADOR) e, em cada uma delas, os respectivos municípios turísticos.
Para construção deste estudo foram trilhados os seguintes caminhos metodológicos:
Pesquisa documental no último inventário turístico de Roraima, feito em 2001, e em alguma
relatórios datados de 2007 e 2012; Pesquisa hemerográfica em veículos de comunicação presentes
na internet; Estruturação de uma agenda de visitas técnicas em todos os municípios e regiões
turísticas do Estado de Roraima; Registro iconográfico de todos os atrativos visitados;
Georreferenciamento dos atrativos, produtos e serviços turísticos; Aplicação de um questionário
estruturado para registro de todos os dados necessários à inventariação.
O resultado obtido segue para apreciação de empreendedores, pesquisadores, docentes e
discentes em Turismo e das diversas áreas afins, de modo a subsidiar dados de referência além de
futuros estudos na área.
Boa leitura!
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REGIÃO TURÍSTICA EXTREMO NORTE DO BRASIL
AMAJARÍ
Acesso
A distância em linha reta entre Boa Vista e Amajari é 120.96 km, mas a distância de condução é 151 km,
aproximadamente 2h para ir de Boa Vista a Amajari.
Área
Área total de Amajari - 28 472,3 km².
População
12 796 habitantes no último censo.
Clima
O município possui clima equatorial quente e úmido, com chuvas no verão e inverno seco.
Temperatura
A temperatura média anual é de 26º C e a precipitação pluviométrica de 2.000 mm.
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Mapa dos principais atrativos turísticos
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Histórico
O município de Amajarí originou-se de um núcleo populacional que se formou em torno de um empório
localizado às margens do Rio Amajarí, na estrada que liga Boa Vista à região da Serra do Tepequém e do
Trairão, vila localizada às margens do Alto Uraricoera. O lugarejo, que ficou conhecido como Vila Brasil, foi
alçado à condição de município em 1995, com o desmembramento de terras do município de Boa Vista,
passando a se chamar Amajari. Atualmente, decadentes nos tempos do garimpo esses núcleos tiveram uma
importância relativa maior do que a própria Vila Brasil.
O município teve a sua formação com a união de várias vilas, entre estas escolheu-se a Vila Brasil como sede
municipal, sendo elevada à categoria de cidade. O acesso a ela dá-se parte pela BR-174, parte pela rodovia
estadual RR-203, ambas asfaltadas, a segunda em mal estado de conservação, totalizando 158 km da capital
Boa Vista.
O município de Amajari possui uma região que tem 8 Terras Indígenas, totalizando 19 comunidades indígenas.
As etnias presentes atualmente são do povo Macuxi, Wapichana, Sapará e Taurepang. A região tem como as
Terras Indígenas: TI Araçá, TI Ouro, TI Anaro, TI Ponta da Serra, TI Aningal, TI Garagem, TI Santa Inês e
TI Ananás. As comunidades indígenas que localiza na região são: Araçá, Mutamba, Mangueira, Três Corações,
Guariba, Anaro, Ponta da Serra, Urucuri, Juraci, Nova União, Ouro, São Francisco, Cajueiro, Garagem,
Ananás, Leão de Ouro, Santa Inês, Aningal e Vida Nova.

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE
Social
Agricultura
A base agrícola de Amajari está na produção de milho, arroz, feijão, mandioca, laranja, abacaxi e banana,
culturas desenvolvidas em geral pelos agricultores familiares. A cultura do arroz no município é realizada por
grandes produtores de rizicultura, produção que tem o primeiro lugar na produtividade agrícola do município.
A mandioca apresenta o segundo maior nível de produtividade das culturas agrícolas do município,
constituindo a base de produção e de alimentação das comunidades indígenas.

Pecuária
A pecuária bovina é a atividade autônoma de maior peso na economia do município e se dá de maneira
extensiva em caráter de corte, caracterizando a área como grande latifúndio. A produção abastece a sede do
município e o excedente é exportado para a capital de Roraima e para o Amazonas. Os agricultores familiares
possuem em geral algumas cabeças de gado e animais de pequeno porte.
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Psicultura
No município também se desenvolve a piscicultura e a espécie manejada é o tambaqui. Essa espécie tem grande
adaptação ao ambiente local que apresenta boa iluminação, temperatura adequada, recursos hídricos em
abundância e grande aceitação no mercado local, estadual e interestadual. A maior parte da produção é
destinada para a exportação para o vizinho Estado do Amazonas e os demais da federação.
Vale ressaltar que a piscicultura no município se iniciou na Serra do Tepequém, com um projeto desenvolvido
na comunidade, com assessoria do SEBRAE, para o aproveitamento dos açudes deixados na área após a
atividade garimpeira para a extração de diamante na década 80; porém, a produção nessa área não atingiu as
expectativas esperadas.
Extrativismo vegetal
Como a região do município em sua maior extensão tem uma vegetação de savana, a extração de madeira
limita-se à de lenha para a fabricação de carvão para uso de subsistência. Essa atividade em geral é realizada
pelos indígenas.
Mineração
Na sub-região hidrográfica do rio Uraricoera já houve grande exploração do garimpo de diamante. Mesmo
estando o garimpo “inativo”, parte da população local ainda realiza a garimpagem de diamante, de forma
artesanal, pois é a única fonte de renda que eles têm.
Essa atividade causou grande impacto ambiental e, cerca de quinze anos depois da desativação do garimpo, a
área ainda se encontra com alto grau de impacto ambiental negativo. A Serra do Tepequém, local onde
acontecia a maior pressão em busca do minério, tem sua vegetação totalmente alterada, o solo está desprotegido
e exposto à erosão, pois a cobertura vegetal foi removida, os igarapés apresentam grande grau de assoreamento
já que a garimpagem requer bastante água e, em algumas partes, esses igarapés foram dinamitados. O saldo
final é uma área degradada que compromete totalmente a sobrevivência da comunidade local, tendo em vista
que a atividade econômica era a extração do minério.
Comércio
A sede do município do Amajari conta com alguns pequenos comércios entre eles lanchonetes, mercados de
secos e molhados, panificadora, açougue, farmácia, bares e restaurantes e hotéis, mas tudo com estrutura
simples e sem grande movimentação econômica. Em geral, a população local desloca-se para a capital do
estado para prover suas necessidades alimentares e outras diversas, em virtude do preço elevado, da pouca
variedade e baixa qualidade dos produtos vendidos no comércio local. De acordo com os dados de 2004 do
IBGE o comércio do Amajarí contribuiu com 0,44 em milhões de reais para o PIB de Roraima em percentual
de 0,27%.
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Renda
A renda tem base na pecuária extensiva, na agricultura familiar e no funcionalismo público. A renda nominal
não tem uma distribuição aproximada de nível de renda real entre os trabalhadores. Em geral, os trabalhadores
da área rural, a maior parte da população recebe um salário-mínimo por mês e uma grande parte desses
trabalhadores completa sua renda com a bolsa- família, programa social do Governo Federal. O funcionalismo
público recebe algo em torno de cinco salários-mínimos por mês.

Economia formal e informal
A economia formal é constituída pelas atividades agropecuárias, funcionalismo público e pequenos
estabelecimentos comerciais, enquanto a informal é formada por pequenos vendedores de diversos produtos,
muitas vezes trazidos de Boa Vista.

Econômica
O município de Amajari apresenta como base econômica, a agricultura familiar e agropastoril, dependendo
basicamente de repasse de FPM pelo Governo Federal. A pesca é artesanal e os peixes mais pescados são
matrinchã, curimatã e traíra, principalmente para consumo. Os setores que oferecem maiores oportunidades de
emprego são os de produção agrícola e de exploração mineral, desenvolvidas de forma artesanal e por meio de
máquinas na localidade Tepequém, cujo principal minério é o diamante.
Apesar de ter uma economia frágil e dependente de programas de assistência governamentais, verifica-se um
insipiente crescimento devido a exploração do turismo na região do Tepequém e aumento de postos de trabalho
resultado da construção de uma unidade do Instituto Federal de Tecnologia e da implantação de uma unidade
da Universidade Estadual de Roraima.
A implementação da Flona do Parima possibilitará a utilização da mesma pela comunidade, de forma
sustentável, ou seja, aliando a preservação do meio ambiente com a exploração econômica de forma
sustentável, gerando renda para a população local e, dessa forma, promovendo o desenvolvimento da região
inclusive por meio de turismo, e pesquisas locais. Por estar localizada numa região de alto valor paisagístico e
ecológico em Roraima, sua conservação deve ser considerada como primordial pelas instituições
governamentais responsáveis pela gestão territorial e desenvolvimento socioeconômico.
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Ambiental
O município de Amajari tem uma extrema importância para a conservação da biodiversidade brasileira, onde
estão situadas extensas áreas de floresta ombrófilas densas de terras altas, ecossistema da floresta amazônica,
que sustenta altíssima diversidade de espécies da fauna, especialmente peixes, aves e mamíferos, além de
abrigar inúmeras nascentes dos principais rios do Estado de Roraima, tais como: rio Uraricaá, rio Pacu, rio
Amajari, rio Trairão, rio Santa Rosa e rio Parimé, localizados em áreas de grande fragilidade ambiental.

A Serra de Pacaraima é uma formação do relevo brasileiro, localizada no Planalto das Guianas, na fronteira do
Brasil com a Venezuela. Situa-se no extremo norte de Roraima e tratase de um maciço muito antigo. Pertence
às bacias fluviais do Amazonas e do Orinoco a maioria dos rios que banham a região. A formação acidentada
do relevo proporciona grandes saltos d'água. A vegetação é exuberante e sua mais importante formação é a da
floresta tropical amazônica. A fauna é típica do norte brasileiro, com antas, tamanduás, tatus e onças-pardas.

Por outro lado, existem problemas ambientais, no município do Amajari observa-se a presença de lixo em
lugares indevidos e o lugar destinado a receber o lixo urbano está localizado às proximidades da cidade, a céu
aberto, a coleta nem sempre é regular e o lixo acumula-se nas portas e quintais das residências. Alguns
moradores queimam o lixo nos quintais, ou jogam-no às margens dos igarapés para que a correnteza o leve.

A coleta de lixo é realizada somente na sede do município, tendo como destino final o lixão a céu aberto,
localizado às proximidades da área urbana. O lixo é depositado em um buraco cavado pela prefeitura e,
posteriormente, queimado. Os logradouros públicos no centro da cidade são asfaltados, mas não foram
construídos com a preocupação em canalizar as águas das chuvas em um sistema de esgoto. As águas das
chuvas são grandes condutores de resíduos que se espalham pela cidade, demonstrando a inexistência de
saneamento básico. No centro urbano as residências possuem banheiros e fossas sépticas.

Já não é tão comum a antiga prática de se construírem banheiros escavados nos fundos dos quintais. Na área
rural as condições também são preocupantes, não há saneamento básico, o lixo produzido é colocado nos
quintais próximos às casas, ou queimados, ou jogados nos córregos dos igarapés e na correnteza dos rios. Os
banheiros são construções feitas nos fundos dos quintais, às proximidades das casas, escavados em buracos
que medem 60x60, com uma profundidade de aproximadamente 1,50 m, o que compromete o lençol freático.
A água para consumo é recolhida em igarapés ou em poços escavados nos terrenos às proximidades das casas.
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Cultural
São atrativos culturais, os antigos vilarejos de garimpo como a Vila Tepequém e Vila Cabo Sobral. No passado,
estas pequenas vilas, localizadas no topo da Serra do Tepequém, testemunharam o ciclo do garimpo na região
que teve início ainda na década de 1930. Apesar de constituírem pequenas vilas, possuem infraestrutura de
acomodação, principalmente em áreas para camping e serviços de alimentação. Mesmo com limitações para
recepção de grandes grupos de visitantes, a comunidade do Tepequém está qualificada para oferecer serviços
turísticos

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL COM O TURISMO
Desde 2015 a 2021 não existem dados sobre arrecadação da parte do município.

SUPERESTRUTURA TURÍSTICA
MEIOS DE HOSPEDAGEM

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH
Perfil hospede
Restaurante
Responsável

Pousada Manancial
CNPJ: 18420947/0031-17
Telefone: (95) 98411WhatsApp: Telefone: (95) 984113206/99122-5930
3206/99122-5930
Instagram
Facebook: Pousada Manancial
Sim [ X ]
Não [ ]
Single
Duplo: 2
Triplo: 2
Quadruplo: 4
Família e turista do Amazonas
Sim [ ] Quantas mesas?
Não [ X ]
Virgílio Rocha/Francisca Rocha

Identificação
Pousada Tepequém
Contatos
Telefone: (95) 98117-1303
Redes Sociais
Instagram
CADASTUR Sim [ X ]
Single
Duplo
Tipo de UH
Perfil hospede Turista nacional
Sim [ X ] Quantas mesas? 8
Restaurante
mesas
Responsável

CNPJ: 09471267/0001-31
WhatsApp: (95) 98117-1303
Facebook
Não [ ]
Triplo: X Quadruplo
42 leitos
Não [

]

Rita
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Identificação
Pousada Sossego
CNPJ: 04651477/001-98
Contatos
Telefone: (95) 99122-0066
WhatsApp
Redes Sociais
Instagram: @pousadasossego
Facebook: Pousada Sossego
CADASTUR Sim [ X ]
Não [ ]
Tipo de UH
Single
Duplo
Triplo
Quadruplo
Perfil hospede Turista amazonense
Restaurante Sim [ X ] Quantas mesas? 10 mesas
Não [ ]
Responsável
Jaylson dos Anjos Moraes
Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH
Perfil hospede
Restaurante
Responsável

Pousada Platô
Telefone: (95) 8122-2396
Instagram: @pousada_plato

CNPJ:
WhatsApp
Facebook: Pousada platô de
tepequem
Sim [ ]
Não [ ]
Single
Duplo: 7
Triplo: 2
Quadruplo: 2
Turista de natureza, cientista e observadores da fauna e flora. Turista
nacionais.
Sim [ X ] Quantas mesas? 10 mesas
Não [ ]
Francisco Joanir de Freitas Luz.

Identificação
Pousada Estalagem da Serra
CNPJ: 13632718/0002-23
Contatos
Telefone: (95) 98107-2182
WhatsApp
Redes Sociais
Instagram: @estalagemdaserra
Facebook: Estalagem da Serra
CADASTUR Sim [ X ] Renovação? Obs: Venceu em Janeiro
Não [ ]
Tipo de UH
Single
Duplo: 6
Triplo: 3
Quadruplo: 1
Perfil hospede Turista regional e nacional
Restaurante Sim [ ] Quantas mesas?
Não [ X ]
Responsável
Irene Werleng.

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH
Perfil hospede
Restaurante
Responsável

Camping Picuá
Telefone: (95) 99122-3185
Instagram: @campingpicua

270272984/0001-16
WhatsApp: (95) 99122-3185
Facebook: Picuá Camping
Tepequem
Sim [ X ]
Não [ ]
Obs: Área de
Duplo:
Obs: Área de
Camping e redário.
Tipo de UH
Camping e
redário.
Turistas Nacionais e Grupos de Estudantes.
Sim [ ] Quantas mesas?
Não [ X ]
Iolanda Pereira da Silva.
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ALIMENTOS E BEBIDAS

Identificação
Contatos
Redes Sociais

Razão Social: Bar Platô 2112
Telefone: (95) 99142-6888/ (95)
98122-2396
Instagram: @pousada_plato

CNPJ:
WhatsApp: 95 99142-6888
Facebook: Pousada platô de
tepequem
Não [ ]
Lanchonete
Pizzaria: X

CADASTUR Sim [ ] Renovação?
Tipo de serviço
Self Service
Sob encomenda
Perfil turista Turistas diversos e moradores locais.
Estrutura Quantidade de mesas: 10 mesas
Banheiro: 2
Responsável
Francisco Joacir

Identificação Razão Social: Restaurante Nova Opção
CNPJ
Contatos
Telefone: (950 98125-1954
WhatsApp: (95) 98125-1954
Redes Sociais
Instagram
Facebook: Rosangela Silva
CADASTUR Sim [ ]
Não [ ]
Tipo de serviço
Self Service:
Sob encomenda
Lanchonete
Pizzaria
Café, Almoço e
Janta
Perfil turista Turistas de trekking, de Manaus e Boa vista
Estrutura Quantidade de mesas: 15 mesas
Banheiro: 01
Responsável
Rosangela Souza da Silva
Identificação
Razão Social: Irmã Regina
CNPJ: 14725061/0001-20
Contatos
Telefone: (95) 99132-5444
WhatsApp
Redes Sociais
Instagram
Facebook
CADASTUR Sim [ ]
Não [ ]
Tipo de serviço Self Service: PF,
Sob
Lanchonete
Pizzaria
café da manha,
encomenda
lanche da tarde.
Perfil turista Turistas do Estado do Amazonas (Família)
Estrutura Quantidade de mesas: 11 mesas
Banheiro: 2
Responsável
Regina Batista Pereira
Entretenimento
Festejo do Quarto de Bode no Km 100;
TEPEQUÉM UPHILL
Festival de Jazz do Tepequém
Transportadora turística
COOTRAM - COOPERATIVA DE TAXI E TRANSPORTE ALTERNATIVO DE AMAJARÍ
FC TRANSPORTE – F.C. TRANSPORTE LTDA.
NJ TURISMO RORAIMA.
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Agenciamento turístico
Existe agenciamento por parte de empresas operadoras de turismo.
Tem Conselho Municipal de Turismo?

( X ) Sim

( ) Não

Lei n° 117/2016, criou a Lei Municipal de Turismo de Amajarí.
Tem projeto na área de turismo?

( )Sim

( X ) Não.

Demanda profissional qualificado?

( X )Sim

( )Não.

Guiamento e hotelaria
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ATRATIVOS TURÍSTICOS
VILA DO TEPEQUÉM

Fonte: Google, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Natural.
Tipo
Vila Tepequém.
Distância da sede municipal: 100 km.
Acesso/roteiro: Acesso Livre. Cerca de 100 km de estrada asfaltada a partir de Amajarí.
Tipo de propriedade (pública/privada): Pública.
Geolocalização:
Vila Tepequém: N03º46’651” W061º43’940"; Vila Cabo Sobral: N03º48’129” W061º44’242”.
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MIRANTE DO PAIVA

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Atrativo Natural
Tipo: Mirante do Paiva/Trilha
Distância da sede municipal: 100 km da sede municipal
Acesso/roteiro: Acesso Livre
Tipo de propriedade (pública/privada): Pública
Geolocalização: -61.753864,3.7597651,597.0
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MIRANTE DO PLATÔ

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Atrativo Natural.
Tipo: Mirante do Platô.
Distância da sede municipal: 100 km de distância do Município de Amajarí.
Acesso/roteiro: Livre.
Tipo de propriedade (pública/privada): Púbica.
Geolocalização: -61.753242,3.7589228,606.0
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MIRANTE PEDRA MÃO DE DEUS

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Atrativo Natural
Tipo: Mirante Pedra Mão de Deus
Distância da sede municipal: 100 km de distância do Município de Amajarí
Acesso/roteiro: Livre
Tipo de propriedade (pública/privada): Púbica
Geolocalização: -61.753242,3.7589228,606.0.
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CABANA DO GARIMPEIRO

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Atrativo Cultural
Tipo: Cabana de garimpeiro
Distância: 100 km da sede do município de Amajarí
Acesso/roteiro: Livre
Tipo de propriedade (pública/privada): Pública
Geolocalização: 61.755104,3.764577,593.0
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CACHOEIRA DO PAIVA

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Atrativo Natural
Tipo:
Cachoeira do Paiva
Distância da sede municipal:
100 km da sede municipal.
Acesso/roteiro:
Acesso Livre.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Pública.
Geolocalização:
-61.754982,3.762115,550.0
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CACHOEIRA DO PAIVA

Fonte: Acervo DETUR, 2020

CACHOEIRA DO PAIVA

Fonte: Acervo DETUR, 2020
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IGARAPÉ DO PAIVA

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Atrativo Natural
Tipo: Igarapé do Paiva
Distância da sede municipal: 100 km da sede municipal
Acesso/roteiro: Acesso Livre
Tipo de propriedade (pública/privada): Pública
Geolocalização: -61.754982,3.762115,550.0
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CACHOEIRA DA BARATA

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Atrativo Natural.
Tipo: Cachoeira da Barata.
Distância da sede municipal: 100 km da sede municipal.
Acesso/roteiro: Acesso Livre.
Tipo de propriedade (pública/privada): Pública.
Geolocalização: -61.7506,3.7856052,569.0
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CORREDEIRAS DA BARATA

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Atrativo Natural.
Tipo
Corredeiras da Barata
Distância da sede municipal
100 km da sede municipal.
Acesso/roteiro
Acesso Livre.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Pública.
Geolocalização:
-61.7506,3.7856052,569.0
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CACHOEIRA DO FUNIL

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Atrativo Natural.
Tipo
Cachoeira do Funil
Distância da sede municipal
100 km
Acesso/roteiro
Livre
Tipo de propriedade (pública/privada)
Pública
Geolocalização:
-61.744812,3.8011024,583.0
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CACHOEIRA DA LAGE VERDE

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Atrativo Natural.
Tipo:
Cachoeira da Lage Verde
Distância da sede municipal:
100 km
Acesso/roteiro:
Livre.
Tipo de propriedade (pública/privada):
Pública.
Geolocalização:
-61.757034,3.7618752,501.0
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CORREDEIRA DO CABO SOBRAL

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Atrativo Natural.
Tipo:
Corredeira do Cabo Sobral, Tepequém.
Distância da sede municipal:
100 km da sede municipal.
Acesso/roteiro:
Livre
Tipo de propriedade (pública/privada):
Pública
Geolocalização:
-61.743202, 3.8041751,572.0
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Passível para investimento comercial.

Melhor época para visitação (semestre/mês)?
Na estação chuvosa, que vai de Abril a Agosto. Mesmo a caminhada sendo um pouco mais
exigente devido às chuvas mais densas, além das trilhas ficarem mais vazias, possibilita visitar
melhor as cachoeiras podendo assim presenciar o espetáculo das cachoeiras que se formam apenas
nessa época. Porém existem outros atrativos que são os festivais na estação e eventos esportivos
como é o caso de Tepequém UPhill que acontece no mês de setembro, atraindo turistas de várias
partes do Brasil e do mundo.
O atrativo turístico está em um Núcleo Turístico?

( X )Sim ( )Não.

Já existem instalações ou serviços turísticos oferecidos no município. Exemplo: Serra do
Tepequém.

Dispõe de Condutor Local credenciado?

( X )Sim ( )Não.

Foi elaborado junto à comunidade de Tepequém cursos de capacitação de condutor local.

ROTEIRO
Apto a integrar uma rota ou roteiro?

( X )Sim ( )Não.

O Município de Amajari está apto a integrar pelo potencial turístico representado, por
exemplo, pela Serra do Tepequém que apresenta uma beleza cênica exuberante, própria para o
ecoturismo. Lá também se encontra a estação ecológica do SESC, uma Reserva Particular de
Patrimônio Natural, que oferece uma pousada com uma ótima estrutura de hospedagem, visitas
turísticas às cachoeiras, turismo de aventura, passeios a cavalo, entre outras atividades. No platô
da serra encontra-se a comunidade local, estabelecida em uma vila de moradores que se propõem
a trabalhar com o ecoturismo. Alguns já se encontram capacitados para ser guias turísticos. Quem
vai ao Tepequém pode contratar os serviços desses profissionais, bem como utilizar os serviços
de hotelaria de uma pequena estrutura de pousadas, com restaurantes que servem comida típica.

A arquitetura do local constitui-se de pequenas casas de madeira ou alvenaria em
construções simples, sem muito detalhamento arquitetônico. As atrações naturais da serra do
Tepequém são as cachoeiras do Paiva, Sobral, Barata, Funil. O acesso é feito pela BR-174 até o
Km 100, seguindo depois pela RR 203 (asfaltada) até o trevo do Trairão. Dali em diante são 4
Km serra acima. No município de Amajarí, há também outras cachoeiras como as dos rios Ereu,
Amajarí, Santa Rosa e Pacu.
Integra o CALENDÁRIO DE EVENTOS ESTADUAL?

( X )Sim

( )Não.
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Os eventos que ocorrem na Vila de Tepequém são conhecidos pelos atrativos de grandes portes.
Ex: Tepequém UPhill. Evento que atrai atletas, visitantes de todas as partes do Brasil e exterior.
O evento está no calendário estadual.
Dispõe de legislação municipal sobre o turismo?

( )Sim

( X )Não.

Agências de Boa Vista/Manaus operam no local?

( )Sim

( X ) Não

Existem roteiros locais comercializados no mercado?

( X )Sim

( )Não.

É comercializado pelas agências do trade turístico de Roraima.

REDE DE PARCEIROS MUNICIPAIS – RPM
CONSELHO DE TURISMO DO TEPEQUEM
COOTRAM - COOPERATIVA DE TAXI E TRANSPORTE ALTERNATIVO DEAMAJARÍ
FC TRANSPORTE – F.C. TRANSPORTE LTDA.
NJ TURISMO RORAIMA.
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PACARAÍMA
CARACTERIZAÇÃO GERAL:
Acesso:
BR 174.
Área:
8.028,428 km²
População:
17.401 hab.
Clima:
O clima do Município é tropical chuvoso com pequeno período seco.
Temperatura:
A temperatura média anual no Município é de 26ºC e a precipitação pluviométrica é da
ordem de 1.750mm.
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Mapa do município e atrativos turísticos
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Histórico

O município encontra-se às margens da rodovia BR-174, na fronteira com a Venezuela,
sendo o primeiro ponto de visita para quem entra pela rodovia no Brasil pela região norte.
Foi criado em 17 de outubro de 1995 (Lei nº 096).

Composta pela vegetação de savana estépica (parque e arbórea densa). A bacia
hidrográfica é formada pelos rios Surumu, Cotingo e Parimé. O relevo apresenta
superfície plana, ondulado e elevações isoladas.

Limita-se ao norte com a Venezuela; ao sul com Boa Vista e Amajarí; a leste com
Normandia e Uiramutã e a oeste com o município de Amajarí. Distante de Boa Vista a
214,8 km pela rodovia BR-174. Sua área territorial é de 8.028,43km2. Predomina o clima
tropical chuvoso com pequeno período seco e a temperatura média anual é de 22ºC e a
precipitação pluviométrica é de 1.750 mm. O gentílico é pacaraimense. As etnias de maior
predominância na região são os Macuxi, Wapixana e Taurepang, onde a Prefeitura
Municipal mantém exposição permanente com material artesanal da cultura desses índios.

Pacaraima está inserido na Reserva Indígena de São Marcos e Raposa Serra do Sol, na
primeira encontra a Pedra Pintada, no Vale do Parimé, uma pedra com 60m de diâmetro,
por 30 a 40m de altura. Seu mural com inscrições de arte rupestre, ainda hoje não
decifradas, retoma os primórdios do homem caribenho. Na região, também, se encontram
os cavalos selvagens de Roraima, no Lavrado do Maruai, tidos como os últimos grandes
selvagens da terra.

Os atrativos naturais do município estão a Trilha da Nova Esperança, a trilha do Bananal
e Boca da Mata onde pode ver e curtir diversos tipos de pássaros, macacos, onças, cuatás
e pinturas rupestres, diversos tipos de orquídeas e algumas corredeiras. Possuindo outros
Sítios Arqueológicos, localizados dentro das fazendas Tarame e Pedra Pintada, a saber:
Pedra do Tabaco III, Pedra da Serrinha e Pedra do Urubu, ambos possuem inscrições
rupestres. O acesso aos Sítios Arqueológico é feito pela BR-174, sentido Boa
Vista/Pacaraima e pela BR 433.
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INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE

Social
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi desenvolvido e calculado pelo
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O Índice de
Desenvolvimento

Humano

Municipal

(IDH-M)

originou-se

do

Índice

de

Desenvolvimento Humano (IDH) criado pela Organização das Nações Unidas e
concebido para comparar o nível de desenvolvimento humano dos países. A metodologia
de cálculo do IDH-M envolve a transformação de três dimensões (Educação,
Longevidade e Renda) em índices que variam entre 0 (zero) pior e 1 (um) melhor e a
combinação destes índices em um indicador síntese. Os municípios com IDH-M até 0,499
têm desenvolvimento humano considerado baixo; os municípios com índices entre 0,500
e 0,799 são considerados de médio desenvolvimento humano; municípios com IDH-M
maior que 0,800 têm desenvolvimento humano considerado alto.

Os índices específicos, que compõem o IDH-M, são calculados em cada uma das três
dimensões analisadas: IDHM-E, para Educação; IDHM-L, para Longevidade e IDHMR, para Renda. A dimensão Educação é composta pela taxa de alfabetização de pessoas
acima de 15 anos de idade e pela taxa bruta de frequência à escola. A dimensão
Longevidade é dada pelo indicador esperança de vida ao nascer. A dimensão Renda é
dada pela renda municipal per capita.

Econômico
Abarca questões relativas aos setores primário, secundários e terciários e sua repercussão
do PIB da cidade. Analisa-se o peso da economia pública do contracheque e repasses
governamentais. Evidencia-se o fato do recolhimento próximo de zero em relação aos
tributos. A economia da cidade é considerada, também evidenciando o turismo e a relação
com a fronteira além da atuação das cooperativas de taxistas e do comércio local e a
produção de orgânico. Nas comunidades indígenas o potencial produtivo concentra-se na
produção de gado de corte e na agricultura baseia-se nos produtos de subsistência.
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Ambiental
Hidrografia - O município de Pacaraima apresenta a hidrografia composta pelos rios
Surumu, Cotingo e Parimé (Ministério da Defesa, 2004).

Geomorfologia - Quanto aos aspectos geomorfológicos, o município encontra-se em área
de topografia plana (50%), com elevações isoladas (10%) e áreas com relevo ondulado
(40%). (Ministério da Defesa, 2004).

Cultural
Nas práticas sociais as notícias ligadas aos aspectos culturais são as mais que se destacam.
Cidade além do elo Brasil e Venezuela, abriga uma enorme diversidade marcada pela
cultura indígena das diversas etnias e ainda a forte influencia de migrantes de várias
regiões do Brasil que vivem ali. Esses contextos das práticas sócio/espaciais movimentam
o turismo. Um dos elementos que mais ocorreu na dimensão dessa prática na revisão
integrativa.

O movimento turístico abrange movimentos entre os dois países, festas tradicionais como
a “Micaraima” e a festa de São José, além de movimentos pendulares de férias e
veraneios.
ARRECADAÇÃO MUNICIPAL COM O TURISMO
O município não dispõe de arrecadação municipal voltada para o turismo.
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SUPERESTRUTURA TURÍSTICA
MEIOS DE HOSPEDAGEM
Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH
Perfil hospede
Restaurante
Responsável

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH
Perfil hospede
Restaurante
Responsável

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH
Perfil hospede
Restaurante
Responsável

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH
Perfil hospede
Restaurante
Responsável

Hotel Pacaraima
CNPJ 27114548/0001-19
Telefone: (95) 3592-1279
Whatsap
Instagram
Facebook: Hotel Pacaraima
Sim [ X ]
Não [ ]
Single: X
Duplo: X
Triplo: X
Quadruplo: X
Visitantes dos seguimentos de Turismo de Aventura, Turismo de
Estudos e Intercâmbio, Turismo de Negócios e Eventos.
Sim [X] Quantas mesas? 05
Não [ ]
Ubirajara Riz Rodrigues

Hotel Amazônia
CNPJ 14436323/0001-37
Telefone: (95) 3592-1475
Whatsap
Instagram
Facebook
Sim [ X ]
Não [ ]
Single: X
Duplo: X
Triplo: X
Quadruplo
Visitantes dos seguimentos de Turismo de Aventura, Turismo de
Estudos e Intercâmbio, Turismo de Negócios e Eventos.
Sim [ ] Quantas mesas?
Não [ X ]
Francisco Rogério Gomes de Aragão

Pousada do Sossego
CNPJ 22901847/001-80
Telefone: (95) 99158-6513
Whatsap: (95) 99158-6513
Instagram
Facebook
Sim [ X ] Renovação?
Não [ ]
Single: 6
Duplo: 2
Triplo
Quadruplo
Visitantes dos seguimentos de Turismo de Aventura, Turismo de
Estudos e Intercâmbio, Turismo de Negócios e Eventos.
Sim [ ] Quantas mesas?
Não [ X ]
Duci Miriam Barro Ferreira

Hotel Maciel
CNPJ 36017471/001-50
Telefone
Whatsap
Instagram
Facebook
Sim [ ] Renovação?
Não [ X ]
Single: X
Duplo: X
Triplo
Quadruplo
Visitantes dos seguimentos de Turismo de Aventura, Turismo de
Estudos e Intercâmbio, Turismo de Negócios e Eventos.
Sim [ ] Quantas mesas?
Não [ X ]
Deuzimar Maciel Lima
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Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH
Perfil hospede
Restaurante
Responsável

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH
Perfil hospede
Restaurante
Responsável

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH
Perfil hospede
Restaurante
Responsável

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH
Perfil hospede
Restaurante
Responsável

Ângela Quirino dos Santos
CNPJ 03521026/0001-10
Telefone:
Whatsap
Instagram
Facebook
Sim [ ] Renovação?
Não [ X ]
Single: X
Duplo: X
Triplo
Quadruplo
Visitantes dos seguimentos de Turismo de Aventura, Turismo de
Estudos e Intercâmbio, Turismo de Negócios e Eventos.
Sim [ ] Quantas mesas?
Não [ X ]
Cândida Quirino dos Santos

Hotel Funchal
CNPJ 14269245/001-03
Telefone:
Whats:
Instagram
Facebook
Sim [ ] Renovação?
Não [ X ]
Single: X
Duplo: X
Triplo
Quadruplo
Visitantes dos seguimentos de Turismo de Aventura, Turismo de
Estudos e Intercâmbio, Turismo de Negócios e Eventos.
Sim [ ] Quantas mesas?
Não [ X ]
Beatriz Helena Rodrigues

Hotel Macunaima
CNPJ 10736504/001-09
Telefone: (95) 99119-0632
Whatsap: (95) 99119-0632
Instagram
Facebook
Sim [ ] Renovação?
Não [ X ]
Single: X
Duplo: X
Triplo
Quadruplo
Visitantes dos seguimentos de Turismo de Aventura, Turismo de
Estudos e Intercâmbio, Turismo de Negócios e Eventos.
Sim [ ] Quantas mesas?
Não [ X ]
Rodrigo Cosme M. dos Santos

Pousada Belo Monte
CNPJ: 26554036/0001-00
Telefone: (95) 99115-8723
Whatsap: (95) 9911-58723
Instagram
Facebook
Sim [
] Renovação?
Não [ X ]
Single: X
Duplo: X
Triplo
Quadruplo
Visitantes dos seguimentos de Turismo de Aventura, Turismo de
Estudos e Intercâmbio, Turismo de Negócios e Eventos.
Sim [ ] Quantas mesas?
Não [ X ]
Arteniza Nascimento da Silva
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ALIMENTOS E BEBIDAS
Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

Restaurante Rua da Pedra
Ainda não formalizado
Telefone: (95) 99147-1431
Whatsap: (95) 99147-1431
Instragram:
Facebook
Sim [ ] Renovação?
Não [ X ]
Self Service
Turista de compras e de aventura e público local.
05 mesas
02 Banheiro
Beatriz Lisboa

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

Churrascaria do Negão
CNPJ: 30444229/001-86
Telefone: (95) 99119-3450
Whatsap: (95) 99119-3450
Instagram
Facebook
Sim [ ] Renovação?
Não [ X ]
Self Service
Sob encomenda
Turista de compras e de aventura e público local.
Quantidade de mesas 10
02 Banheiro
João Batista Soares

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

Leonardo Gomes Lira
CNPJ: Não formalizado
Telefone: (95) 99145-0413
Whatsap: (95) 99145-0413
Instagram: @SuperLanche
Super Lanche.com
Sim [ ] Renovação?
Não [ X ]
Lanchonete
Turista de compras e de aventura e público local.
Quantidade de mesas 10
02 Banheiro
Leonardo Gomes Lira

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

Restaurante Toinho Azevedo
Ainda não formalizado
Telefone:
Whatsap:
Instagram:
Facebook:
Sim [ ] Renovação?
Não [ X ]
Self Service
Sob encomenda
Turista de compras e de aventura e público local.
Quantidade de mesas 10
02 Banheiro
Antônio Azevedo

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

Soverteria Saci
Ainda não formalizado
Telefone:
Whatsap:
Instagram:
Facebook:
Sim [ ] Renovação?
Não [ X ]
Lanchonete
Turista de compras e de aventura e público local.
Quantidade de mesas 07
01 Banheiro
Cleudilene dos Santos de Souza
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Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

Restaurante Bom Gosto
CNPJ: 19687186/0001-27
Telefone: (95) 99110-7331
Whats: (95)99110-7331
Instagram
Facebook
Sim [ ] Renovação?
Não [ X ]
Self Service
Sob encomenda
Turista de compras e de aventura e público local.
Quantidade de mesas 10
02 Banheiro
Jacilene Doroteia Silva

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

Restaurante do Ronaldo
Ainda não formalizado
Telefone: (95) 99158-6531
Whatsap: (95) 99158-6531
Instagram
Facebook
Sim [ ] Renovação?
Não [ X ]
Self Service
Turista de compras e de aventura e público local.
Quantidade de mesas 10
01 Banheiro
Iolanda Campos Magalhães

Entretenimento
Datas Festivas e Históricas

Festejo de Micaraima - 15 e 16 de fevereiro.
Festa de carnaval fora de época. A proposição do evento é gerar a identidade cultural e
proporcionar o fomento do turismo na fronteira.

Festejo de São José - 17 a 21 de março.
Os festejos de São José ocorrem desde 1946, trazido por migrantes nordestinos onde se
comemora 19 de março o dia de São José.

Aniversário do Município - 17 de outubro.
A data celebra da criação da cidade, a sua importância como espaço Aglutinador de
interesses e conflitos da região.
Yamix – meses de outubro e novembro.
É um evento da Universidade Estadual de Roraima – UERR, que reúne poesias, músicas,
danças, artes plásticas e audiovisuais.
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Festejo Evangélico - 2° sábado do mês de novembro.
Festival de talentos evangélicos, criado por meio da Lei 183/2011.
Transportadora turística
NJ Turismo.
Asatur.
Eucatur.
Cooperativa de Taxista.
Agenciamento turístico.
Não existe.
Tem Conselho Municipal de Turismo?

( X ) Sim ( ) Não.

Lei nº. 278/2018 Pacaraima – RR, 27 de junho de 2018, cria o CONSELHO MUNICIPAL
DE TURISMO, de Pacaraima e dá outra providencias.
O Conselho Municipal Turismo de Pacaraima se compõe por 16 membros, sendo: 08
titulares e 08 suplentes indicados pelos órgãos e entidades a seguir relacionadas, dentre
aquelas pertencentes ao seu quadro na seguinte proporção:
I – 5 (cinco) representantes do Poder Público Municipal sendo:
II – 01 (um) representante da Secretaria de Assuntos Indígena.
Tem Plano Municipal de Turismo?

( ) Sim ( X ) Não.

Tem projeto na área de turismo?

( X ) Sim ( ) Não.

Possivelmente entrarão para o circuito turístico 3 (Três) comunidades indígenas que já
estão com o Plano de Visitação Turística em andamento.
Demanda profissional qualificado?
Somente no setor hoteleiro.

( X ) Sim ( ) Não.
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ATRATIVOS TURÍSTICOS
IGREJA CATÓLICA NOSSA SENHORA DE SUAPÍ

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Cultural.

Tipo: Igreja Católica Nossa Senhora de Suapí.

Distância da sede municipal:
Localizado na sede/Bairro Suapí.

Acesso/roteiro:
Restrito.

Tipo de propriedade (pública/privada):
Privada.

Geolocalização:
Latitude: -61.132713, Longitude: 4.4907866,936.0
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CAPELA DE SÃO FRANCISCO

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Cultural.

Tipo: Capela de São Francisco. Igreja católica visitada pelos fiéis local, regional e
nacional.

Distância da sede municipal:
Localizado na sede.

Acesso/roteiro:
Restrito.

Tipo de propriedade (pública/privada): Privada.

Geolocalização: Latitude: -61.14707, Longitude: 4.478053,910.0
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IGREJA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Cultural

Tipo: Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Local de visitação turística no período de
festividade religiosa.

Distância da sede municipal: Localizado na sede.

Acesso/roteiro: Restrito.

Tipo de propriedade (pública/privada): Privada.

Geolocalização: -61.140274, 4.4835663,902.0.
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HORTA DE PRODUÇÃO DE ORGÂNICOS.

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Cultural.

Tipo: Horta de produção de orgânicos.
Local que tem como atividade agroindustrial de pequena escala, voltada para produção
de hortaliças, flores ornamentais medicinais entre outras que fazem parte dessa
modalidade de cultura. Atrai turistas, alunos das escolas da região, pesquisadores,
biólogos e agrônomos.

Distância da sede municipal: Localizado no bairro Suapí/Pacaraima.

Acesso/roteiro: Restrito.

Tipo de propriedade (pública/privada): Privada.

Geolocalização: -61.130997, 4.4901023,927.0
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CENTRO TURÍSTICO E COMERCIAL

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Cultural.

Tipo
Centro turístico e comercial de Pacaraima Comércio na rua Suapi, a principal de
Pacaraima.

Distância da sede municipal:
Localizado no centro.

Acesso/roteiro:
Público.

Tipo de propriedade (pública/privada):
Pública.

Geolocalização: -61.14774, 4.478532,918.0
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COMUNIDADE INDÍGENA NOVA ESPERANÇA

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Cultural.
Tipo:
Comunidade indígena Nova Esperança. Comunidade Indígena que tem sua singularidade
nas trilhas ecológicas e cultural. Obs: Atualmente elaborando o Plano de Visitação
Turística para desenvolver atividades voltadas para o ecoturismo e etnoturismo.

Distância da sede municipal: 5 km.

Acesso/roteiro: Restrito.

Tipo de propriedade (pública/privada): Pública.
Geolocalização: N04°26.657’, W061º07.482’
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COMUNIDADE INDÍGENA BANANAL.

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Cultural.

Tipo:
Comunidade Indígena que tem sua singularidade nas trilhas ecológicas e cultural.
Obs: Atualmente elaborando o Plano de Visitação Turística para desenvolver atividades
voltadas para o ecoturismo e etnoturismo.

Distância da sede municipal:
30 km.

Acesso/roteiro:
Restrito.

Tipo de propriedade (pública/privada):
Pública.

Geolocalização: - 61.219315, 4.4287934,443.0.
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COMUNIDADE INDÍGENA BOCA DA MATA.

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Cultural.

Tipo:
Comunidade Indígena que tem sua singularidade pelas suas belezas natural e cultural.
Obs: Atualmente elaborando o Plano de Visitação Turística para desenvolver atividades
voltadas para o ecoturismo e etnoturismo.

Distância da sede municipal: 30 km.

Acesso/roteiro: Restrito.

Tipo de propriedade (pública/privada): Pública.

Geolocalização: -61.142284, 4.349227,433.0
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FEIRA DE SOROCAIMA

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Cultural.

Tipo:
Feira localizada no centro da Comunidade Indígena Sorocaima I, que tem sua
singularidade pelo uso das populações como ponto de vendas da produção agrícola e
artesanatos. Está localizada nas margens da BR 174.

Distância da sede municipal: 20 km.

Acesso/roteiro: Livre.

Tipo de propriedade (pública/privada): Pública.

Geolocalização: -61.157295, 4.419845,454.0
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Vocação (natural/passível de investimentos)
O município de Pacaraima é passível de investimento para comércios, lojas, hotéis,
pousadas e restaurantes.

Melhor época para visitação (semestre/mês)?
Alta temporada dos meses de férias que começa em dezembro a fevereiro. E de junho a
agosto. Pois existem tempos sazonais por Pacaraima estar num corredor de viagens
internacional que agrega.

O atrativo turístico está em um Núcleo Turístico?

( X ) Sim ( ) Não.

Os atrativos estão no Polo Turístico do município que podem ser passíveis ao
investimento.

Dispõe de Condutor Local credenciado?

( ) Sim ( X ) Não.
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ROTEIRO
Apto a integrar uma rota ou roteiro?

(X) Sim

( ) Não.

Roteiro para Monte Roraima.
Roteiro para as comunidades de Bananal e Nova Esperança.
Roteiro das Festividades.
Integra o CALENDÁRIO DE EVENTOS ESTADUAL? (X) Sim

( ) Não.

Sim, pois existem Roteiros internacional e festividades local.

Dispõe de legislação municipal sobre o turismo.

( ) Sim

( X ) Não.

Agências de Boa Vista/Manaus operam no local?

(X)Sim

( ) Não.

( ) Sim

( X ) Não.

EUCATUR
Existem roteiros locais comercializados no mercado?

REDE DE PARCEIROS MUNICIPAIS – RPM

Cooperativas de Taxistas.
EUCATUR
NJ TURISMO
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UIRAMUTÃ

Acesso:
A malha rodoviária de jurisdição Federal, Estadual e Municipal, é composta pela BR-174 com
157 km asfaltado; BR - 433 com 59 km de terra; RR-171 com 78 km de terra e RR-407 com 25
km de terra. Totalizando 294 km de boa vista até Uiramutã.
Área:
8 065,5 km².
População:
10.789 habitantes.
Clima:
De acordo com a classificação de Koppen, predomina no Município o clima tropical com
pequeno período seco (AWI) e tropical chuvoso sem estação seca (AJI).
Temperatura:
A temperatura varia entre 28ºC e 38ºC, com alta densidade de precipitação pluviométrica é de
1.500 milímetros de chuva ao ano.
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Mapa do município e atrativos turísticos
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Histórico

Criado pela lei nº 098 de 17 de outubro de 1995, com terras desmembradas dos municípios de
Normandia, onde se localiza a sede municipal, e da capital do Estado, o município do Uiramutã
é o ponto mais setentrional do Brasil.

O seu nome designa 'local de espera de aves'.

Conta-se que o seu primeiro habitante foi Severino Pereira da Silva, conhecido como Severino
Mineiro, que ergueu ali a primeira casa. Paraibano de nascimento, explorou muitos garimpos
em Roraima, o que lhe originou o apelido.

Em 1911, expulsou a tiros colonos britânicos interessados no ouro. Na luta, perdeu seu filho,
Vítor. Era também um sonhador, tocava viola e violão, e fabricava sapatos e roupas para uso
da família.

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE

Social
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi desenvolvido e calculado pelo Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal (IDH-M) originou-se do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) criado pela
Organização das Nações Unidas e concebido para comparar o nível de desenvolvimento
humano dos países. A metodologia de cálculo do IDH-M envolve a transformação de três
dimensões (Educação, Longevidade e Renda) em índices que variam entre 0 (zero) pior e 1
(um) melhor e a combinação destes índices em um indicador síntese.

Os municípios com IDH-M até 0,499 têm desenvolvimento humano considerado baixo; os
municípios com índices entre 0,500 e 0,799 são considerados de médio desenvolvimento
humano; municípios com IDH-M maior que 0,800 têm desenvolvimento humano considerado
alto.
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Os índices específicos, que compõem o IDH-M, são calculados em cada uma das três dimensões
analisadas: IDHM-E, para Educação; IDHM-L, para Longevidade e IDHM-R, para Renda. A
dimensão Educação é composta pela taxa de alfabetização de pessoas acima de 15 anos de idade
e pela taxa bruta de frequência à escola. A dimensão Longevidade é dada pelo indicador
esperança de vida ao nascer. A dimensão Renda é dada pela renda municipal per capita.

Econômico
O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos num período (mês, semestre, ano) numa
determinada região (país, estado, cidade, continente). O PIB é expresso em valores monetários
(no caso do Brasil em Reais). Ele é um importante indicador da atividade econômica de uma
região, representando o crescimento econômico. PIB do município de Uiramutã ocupa o 15º
lugar no ranking do PIB dos municípios do Estado de Roraima. Já a participação da
Administração Pública no PIB do município foi de 79,58% no ano de 2008, o que corresponde
a aproximadamente R$ 46,8 milhões.

Ambiental
Os espaços que objetivam proteger e manter a diversidade biológica, os recursos naturais e
culturais, através de instrumentos legais ou outros meios institucionais específicos são criados
e geridos nos diversos níveis da administração pública, seja federal, estadual ou municipal.
Aqui consideraremos as áreas protegidas em Unidades de Conservação (Lei 9.985 de 18 de
julho de 2000) e Terras Indígenas (TIs).

Cultural
A formação cultural de Uiramutã é quase toda ligada à presença indígena macuxi e ingarikó,
com suas danças e comidas típicas.
Existe o Festejo de Uiramutã que acontece em todos os anos que reúnem visitantes de várias
regiões.
ARRECADAÇÃO MUNICIPAL COM O TURISMO
O município não dispõe de arrecadação municipal voltada para o turismo.
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SUPERESTRUTURA TURÍSTICA
MEIOS DE HOSPEDAGEM
Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH
Perfil hospede
Restaurante
Responsável

Razão Social: S/Nome. É um apartamento
CNPJ
Telefone: (95) 98422-7445
Whatsap
Instagram
Facebook:
Sim [ ] Renovação?
Não [ ]
Single:
Duplo:
Triplo:
Quadruplo:
Sim [ ] Quantas mesas?
João de Deus da Silva

Não [ X ]

Identificação
Contatos

Razão Social: Monte Caburaí
CNPJ 22324116/0001-19
Telefone: (95) 98410-0648/ (95) 98404Whatsap
6761
Redes Sociais
Instagram
Facebook
CADASTUR Sim [ ] Renovação?
Não [ ]
Tipo de UH
Single:
Duplo:
Triplo:
Quadruplo
Perfil hospede
Restaurante Sim [ X ] Quantas mesas?
Não [ ]
Responsável
Francisco Ferreira dos Santos

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH
Perfil hospede
Restaurante
Responsável

Razão Social: Hotel Uiramutã
CNPJ 38302929/0001-48
Telefone: (95) 98405-6745
Whatsap:
Instagram
Facebook
Sim [ ] Renovação?
Não [ ]
Single:
Duplo:
Triplo
Quadruplo
Sim [

] Quantas mesas?
Kenedy Rodrigo Souza

Não [ ]

Identificação
Razão Social: Pousada Casa Verde
CNPJ 09087201/0001-42
Contatos
Telefone:
Whatsap:
Redes Sociais
Instagram
Facebook
CADASTUR Sim [ ] Renovação?
Não [ ]
Tipo de UH
Single:
Duplo:
Triplo
Quadruplo
Perfil hospede
Restaurante Sim [ ] Quantas mesas?
Não [ X ]
Responsável
Maria das Neves Lima da Silva
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Identificação
Razão Social: Pousada Uiramutã
CNPJ: 03720830/0001-81
Contatos Telefone: (95) 98403-9628/ (95) 98405Whatsap:
2109
Redes Sociais
Instagram: @pousadauiramutã
Facebook: Pousada Uiramutã
CADASTUR
Sim [ ] Renovação?
Não [ ]
Tipo de UH
Single:
Duplo:
Triplo
Quadruplo
Perfil hospede
Restaurante
Sim [ ] Quantas mesas?
Não [ ]
Responsável
Santilho Pereira de Souza
ALIMENTOS E BEBIDAS
Identificação Razão Social: Bar e Restaurante Liras.
CNPJ 30667213/0001-32
Contatos
Telefone: (95) 98407-3520
Whatsap:
Redes Sociais
Instragram:
Facebook
CADASTUR
Sim [ ] Renovação?
Não [ X ]
Tipo de serviço Self Service: X Sob encomenda Lanchonete
Pizzaria
Perfil turista
Estrutura Quantidade de mesa: 06 mesas
Banheiro: 02
Responsável
Herberte de Lima Costa

Entretenimento: Festejo de Uiramutã.
Transportadora turística
Ônibus intermunicipal com a Empresa Uiramutã transportes.
Dias de saídas:
Ida de Boa Vista /Uiramutã: Terça, Quinta, Sábado e Domingo.
Local saída: Rodoviária de BV – 7h e Dois90 – 7h40
Local de chegada: Rodoviária do Uiramutã – 16h

Volta do Uiramutã/Boa Vista: Segunda, Quarta, Sexta e Domingo.
Local saída: Rodoviária do Uiramutã – 7h
Local de chegada: Rodoviária de BV – 16h15 e Dois90 – 16h.
Valor da passagem ida e volta: R$ 170,00, R$ 85,00 o trecho (valor informado no ano de 2020).
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Agenciamento turístico.
Não existe.

Tem Conselho Municipal de Turismo?

( X ) Sim

( ) Não.

Tem Plano Municipal de Turismo?

( ) Sim

( X ) Não.

Tem projeto na área de turismo?

( X ) Sim

( ) Não.

Possivelmente entrarão para o circuito turístico 3 (Três) comunidades indígenas que já estão
com o Plano de Visitação Turística em andamento.
Demanda profissional qualificado?

( X ) Sim

( ) Não.

Somente no setor hoteleiro.
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ATRATIVOS TURÍSTICOS
SEDE DO UIRAMUTÃ

Fonte: Folha de São Paulo, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Cultural.

Tipo
Cidade de Uiramutã.

Distância da sede municipal:
Sede de Uiramutã.

Acesso/roteiro:
Livre.

Tipo de propriedade (pública/privada):
Pública.
Geolocalização: 4° 35′ 45″ N, 60° 10′ 4″ W.
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CACHOEIRA DE URUCÁ

Fonte: Jorge Macedo, 2017

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Natural.

Tipo: Cachoeira
O nome Urucá possui o seguinte significado: Rio do Ouro, onde para chegar é preciso
descer através de uma trilha um pouco acidentada, onde os veículos não conseguem
chegar, pois eles precisam ficar na beira da estrada. Se aumentar um pouco o percurso, é
possível chegar até as corredeiras

Distância da sede municipal: 7 km.
Acesso/roteiro: Livre com guiamento.
Tipo de propriedade (pública/privada): Por estar dentro da Terra Indígena Raposa Serra
do Sol, tem que ter autorização das comunidades do Centro Flexal.

Geolocalização: -60.245026, 4.5853653,713.0.
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CACHOEIRA DE SETE QUEDAS

Fonte: Turismo Uiramutã, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Natural.

Tipo
Essa cachoeira já é bem diferente da Paiuá, o caminho é bem acidentado. A localização
dela é dentro de um vale, onde o acesso é ainda mais radical. O veículo utilizado para
chegar até o local indicado, tem que ser deixado na parte de cima da serra e a partir a
descida é feita através de uma trilha bem complicada, bastante acidentada. Seu nome já
indica a quantidade de quedas da região, onde dependendo do condicionamento físico, é
possível conhecer todas elas.

Distância da sede municipal: 8 km.
Acesso/roteiro: Livre com guiamento.

Tipo de propriedade (pública/privada): Por estar dentro da Terra Indígena Raposa Serra
do Sol, tem que ter autorização das comunidades do Centro Flexal.

Geolocalização: -61.14707, 4.478053,910.0.
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CACHOEIRA DO PAIUÁ

Fonte: Vanessa Lima/G1, 2019

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Natural.

Tipo: Corredeira do Paiuá. A cachoeira atrai a maioria dos visitantes. Existem diversas
quedas espalhadas pela região, mas Corredeiras do Paiuá. Chega-se de carro até bem
perto do local.

Distância da sede municipal: 8km.

Acesso/roteiro: Livre com guiamento.

Tipo de propriedade (pública/privada):
Por estar dentro da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, tem que ter autorização das
comunidades do Centro Flexal.

Geolocalização: -60.2099, 4.589113,605.0
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Vocação (natural/passível de investimentos)
O município de Uiramutã é passível de investimento para comércios, lojas, hotéis,
pousadas e restaurantes.

Melhor época para visitação (semestre/mês)?
A melhor época é de junho a agosto.

O atrativo turístico está em um Núcleo Turístico?

( ) Sim

( X) Não.

Dispõe de Condutor Local credenciado?

( )Sim

( X)Não.

(X) Sim

( ) Não.

ROTEIRO
Apto a integrar uma rota ou roteiro?

Roteiros para as cachoeiras e comunidades indígena de Flexal e Água Fria.

Integra o CALENDÁRIO DE EVENTOS ESTADUAL? ( ) Sim

( X )Não.

Dispõe de legislação municipal sobre o turismo?

( ) Sim

( X ) Não.

Agências de Boa Vista/Manaus operam no local?

( ) Sim

( X ) Não.

Existem roteiros locais comercializados no mercado?

( ) Sim

( X ) Não.

REDE DE PARCEIROS MUNICIPAIS – RPM
Ônibus intermunicipal com a Empresa Uiramutã transportes.
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NORMANDIA

CARACTERIZAÇÃO GERAL
Acesso:
BR 401.
Área:
6.966,8 Km2
População:
Estimada à 11.290 habitantes (IBGE,2019).
Clima:
O clima do município é do tipo tropical chuvoso com período seco, apresentando 5 a 6
meses secos (verão) e inverno (chuvoso), com a primeira de outubro a março e a segunda
de abril a setembro.
Temperatura:
A temperatura média e de 26°C e as precipitações pluviométricas está em torno de
1.500mm (Ministério da defesa,2004)
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Mapa do município e atrativos turísticos
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Histórico

O nome é uma homenagem à cidade região francesa da Normandia, terra de Pappillon,
que fixou residência naquele povoado depois de fugir da Ilha do Diabo. Em 1º de julho
de 1982 foi elevado à condição de município.

Formação Administrativa

Elevado à categoria de município e distrito com a denominação de Normandia, pela Lei
Federal n.º 7.009, de 01-07-1982, desmembrado do município de Boa Vista. Sede no atual
distrito de Normandia (ex-povoado). Constituído do distrito sede. Instalado em 13-071982.
Em divisão territorial datada de 1988, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009.

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE

Social
Na dimensão social o desenvolvimento sustentável corresponde, especialmente, aos
objetivos ligados à satisfação das necessidades humanas, melhoria da qualidade de vida
e justiça social.

Os indicadores incluídos nesta dimensão abrangem os temas população, trabalho e
rendimento, saúde, educação, habitação e segurança, e procuram retratar o nível
educacional.

O município tem uma população estimada em 11,290, a maioria tem como renda
programas sociais, trabalhos em empresa pública e privadas. O município possui postos
de saúde na sede e comunidades, onde são atendidas as três esferas federal, estadual e
municipal.
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A educação no município é atendida em comunidades e sede no ensino
básico/fundamental, e o Estado com o ensino fundamental e media. Normandia possui
habitação cultural (casas de palha e adubo) em comunidades indígenas e habitações com
ovenarias. A segurança no município é mantida pela Policia Civil, Policia Militar e 2°
Pelotão especial de fronteira.

Econômico
A dimensão econômica trata do desempenho financeiro do município dos impactos no
consumo de recursos materiais, na produção e gerenciamento de resíduos e uso de
energia.

Os indicadores econômicos no município são agricultura (produção de melancia, arroz,
milho, mandioca, feijão, abobora, banana, entre outros) e pecuária (gado de corte, porcos,
galinhas, carneiros entre outros), comércios varejistas, são os padrões de produção e
consumo.

Ambiental
A dimensão ambiental diz respeito ao uso dos recursos naturais e à degradação ambiental,
e está relacionada aos objetivos de preservação e conservação do meio ambiente,
considerados fundamentais ao benefício das gerações futuras.

Os indicadores relacionados a essa dimensão no município possui: 30% de abastecimento
de água, esgotamento sanitário (fossa séptica), coleta e destino de lixo (Aterro Sanitário
Municipal)

Cultural
Visa o equilíbrio entre a tradição e a inovação e a autoconfiança da população, em
Normandia existe tradições que são preservadas como festivais culturais e artesanais.

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL COM O TURISMO
A arrecadação do município especificamente ao turismo, neste momento é imensurável.
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SUPERESTRUTURA TURÍSTICA
MEIOS DE HOSPEDAGEM
Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH
Perfil hospede
Restaurante
Responsável

Francisca das Chagas Rosas de
CNPJ 13991555/0001-94
Figueiredo- ME
(95) 3628-7993
(95) 98107-3806/ 98409-1905
Instagram
Facebook
Sim [ x ] Renovação?
Não [ ]
Single
Duplo
Triplo
Quadruplo
Casais, Grandes Grupos, Mochileiros, viagem a negócios.
Sim [ x ] Quantas mesas? 10
Não [ ]
Francisca das Chagas Rosas de Figueiredo

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH
Perfil hospede
Restaurante
Responsável

Ventura serviços LTDA
CNPJ 16748021/0001-20
(95) 3624-6021
(95) 98101-0722
Instagram
Facebook
Sim [ ] Renovação?
Não [ X ]
Single
Duplo
Triplo
Quadruplo
Casais, Grandes Grupos, Mochileiros, viagem a negócios.
Sim [ ] Quantas mesas?
Não [ X ]
Manoel Ventura Macedo

ALIMENTOS E BEBIDAS

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

Ana Maria Pereira da Silva
CNPJ: 16.113,302/0001-06
Telefone
(95) 98408-0166
Instagram
Facebook
Sim [ ] Renovação?
Não [ x ]
Restaurante
Sob encomenda
Bar
Grandes grupos, mochileiros, casais, familiar..
Quantidade de mesa 12
Banheiro, 02
Ana Maria Pereira da Silva
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Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável
Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável
Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

Charles Richil 32278179268

CNPJ: 17523662/000149
Telefone
(95) 98102-1492
Instagram
Facebook
Sim [ ] Renovação?
Não [ X ]
Prato Feito: Sob encomenda Lanchonte
Pizzaria
X
Grandes grupos, mochileiros, casais, familiar..
Quantidade de mesas 08
Banheiro 02
Charles Richil
SA & AS LTDA
CNPJ: 37902306/0001-43
Telefone
(95) 98405 3446
Instagram:@cantinhodelicia.rr
Facebook
Sim [ ] Renovação?
Não [ X ]
Self Service
Sob
Lanchonete
Pizzaria
encomenda
Grandes grupos, mochileiros, casais, familiar..
Quantidade de mesas 15
Banheiro 02
André Freitas Sá
Manoel Raimundo da Costa
CNPJ 17763744/0001-60
Ramos
Telefone
(95) 98408 6467
Instagram
Facebook
Sim [ ] Renovação?
Não [ x ]
Self service:
Sob
Lanchonete
bebidas
X
encomenda
Grandes grupos, mochileiros, casais, familiar..
Quantidade de mesas 10
Banheiro 02
Manoel Raimundo da Costa Ramos

Entretenimento
Na sede municipal assim como nas comunidades indígenas existem festividades que
atraem visitantes nacional e internacional.

Vejamos aqui uma lista de festividades em seus respectivos locais.
- Festejo de São Sebastião na comunidade da Xumina – (Mês 02)
- Festival da Melancia-sede- entre (mês 04 e 05)
- Festejo da Nossa Senhora da Consolata-sede-(Mês 06)
- Aniversario do município- (01/07)
- Festejo cultural da comunidade indígena araçá da serra- (mês 09)
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- Festejo do Milho da Comunidade Indígena Santa Maria- (mês 09)
- Festejo do Caxiri-FECAR Comunidade da Raposa l- (mês 09)
- Festejo do Círio de Nazaré festa religiosa- sede- (mês 10)
- Festival da panela de Barro fica localizado na Comunidade da Raposa- (mês 11)
- Feira Regional das Comunidades Indígenas no lago Caracaranã- (mês 11)
- Festejo do Caju- FECARJ da Comunidade Indígena do Camará- (mês 12).
Transportadora turística
Amatur e Cooperativa dos taxistas do município de Normandia.
Agenciamento turístico
Não dispõe de agências registradas no município.
Tem Conselho Municipal de Turismo?

(X) Sim ( ) Não

Lei Municipal n° 237/2017 cria dispõe da política Municipal de Meio Ambiente do
município de Normandia e dá de outras providências.
Artigo 24 - Fica criado no Âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo
de Normandia – COMMAT.
Parágrafo Único – O COMMAT é um órgão colegiado, consultivo de assessoramento ao
Poder Executivo Municipal deliberativo no âmbito de sua competência, sobre as questões
ambientais e turísticas proposta nesta e demais leis correlatas ao Município de
Normandia.
Tem Plano Municipal de Turismo?

( ) Sim

( X ) Não.

No momento não, porém a Secretaria está buscando todos os dados e estudos para a
elaboração do plano municipal de turismo.
Tem projeto na área de turismo?

( ) Sim

(X) Não.

Demanda profissional qualificado?
Só na rede hoteleira.

(X)Sim

( )Não.
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ATRATIVOS TURÍSTICOS
SERRA DA MEMÓRIA (MORRO DO CRUZEIRO)

Fonte: Arlene Firmino, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL):Natural.
Tipo
Local visitado pelos moradores do município e turistas que visitam vindos de outras
regiões durante as festividades. O local é conhecido por ter uma vista panorâmica da
região e que também atrai visitantes para ver o nascer e o pôr do sol.

Distância da sede municipal:

1 km.

Acesso/roteiro: Livre com guiamento.

Tipo de propriedade (pública/privada): Pública.
Geolocalização: N03º53’29.2” W05937’19.1”.
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PARQUE DE EXPOSIÇÃO VALMIR OLIVEIRA

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Cultural.
Parque de exposição Valmir Oliveira.
Trata-se de um local onde acontecem as exposições durante as festividades local que atrai
turistas e expositores de várias regiões do Estado de Roraima.
Distância da Sede Municipal: 1,8 km.

Acesso/roteiro:
Livre com guiamento.

Tipo de propriedade (pública/privada):
Pública.
Geolocalização: N03º52’28.1” W059º38’50.7”.
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PRAÇA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Fonte: Rodrigo Otávio, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL):
Atrativo Cultural.
Tipo:
Praça Nossa de Nazaré. Local onde é comemorado o festejo do padroeiro do município,
atraindo visitantes de várias partes da região e também da Guiana.

Distância da sede Municipal: Centro.

Acesso/roteiro: Livre com guiamento.

Tipo de propriedade (pública/privada): Pública.
Geolocalização: N03º5300.0” W059º37’18.4”.
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BALNEÁRIO DO MIGUEL

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Natural

Tipo:
Trata-se de um balneário utilizado pela população local onde grupos de famílias se
reúnem para fazer piquenique e fazer o turismo de pesca tucunaré. No local, existem
espaços para camping. Há interesse, por parte da prefeitura, de estruturar o local para
recepção de visitantes. Infraestrutura: Não há infraestrutura de apoio. Capacidade de
recepção: O atrativo não se encontra estruturado para receber turistas. No entanto, uma
estimativa em função das atividades que podem ser desenvolvidas no local aponta para
uma capacidade acima de 50 pessoas, simultaneamente. Estado de conservação: Regular.

Distância da sede municipal: entre 2 e 5 km.
Acesso/roteiro: Livre com guiamento.
Tipo de propriedade (pública/privada):Pública.
Geolocalização: N0351’22.6”W059º35’11.8”.
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COMUNIDADE INDÍGENA RAPOSA I (TIRSS)

Fonte: COORDCOM/UFRR, 2018

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Cultural
Tipo:
Trata-se de uma Comunidade indígena localizada na Terra Indígena Raposa Serra do Sol
que teve o seu Plano de Visitação Turística aprovado pela Funai. Com o Plano de
visitação aprovado, a comunidade pode desenvolver iniciativa de turismo em seu
território.

Distância da sede municipal: 175 km.

Acesso/roteiro:
Por se tratar terra indígena o guiamento é feito pelo coordenador de turismo responsável
pelas as atividades turísticas na comunidade.

Tipo de propriedade (pública/privada): Pública.
Geolocalização: N 3º 48’ 43,1” , - 60,0898º ou O 5’ 23’4”
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Vocação (natural/passível de investimentos).
O município possui um grande potencial para investimentos no Ecoturismo (Trilhas off
road), onde inclui atividades na natureza que o caracterizam e permitem a integração do
turista com o ambiente natural. Investimento em pesque e pague, no âmbito do município,
pesca esportiva. Em área rural, investimento em camping para aproveitar ao máximo a
proximidade de cachoeiras, rios. A oferta turística no município tem grande importância
para o Turismo, no entanto investimento em hospedagem, transporte, restaurantes,
agencia guiamento e condução, torna-se promissor ao desenvolvimento do município.

Melhor época para visitação (semestre/mês)
Existem tempos sazonais - Período de Inverno e Verão. É impossível visitação em período
de chuva entre os meses de maio a agosto. As visitações começam nos meses de setembro
a abril, período de verão. Obs.: Para os atrativos turísticos Naturais se utiliza os dois
semestres do ano.
O atrativo turístico está em um Núcleo Turístico?

(X) Sim

(

) Não

Sim, em parte. Os atrativos turísticos naturais e culturais que o município compõe, grande
parte fica em áreas indígenas mais distantes da sede.
Dispõe de Condutor Local credenciado?

( ) Sim

( X )Não.

( x ) Sim

( ) Não.

ROTEIRO
Apto a integrar uma rota ou roteiro?

Sim, Normandia está no roteiro turístico, porém, ainda falta pessoal qualificado para
trabalhar na área.
Integra o Calendário de Eventos Estadual?

( x ) Sim

( ) Não.

Dispõe de legislação municipal sobre o turismo?
Sim, Lei 237/2017.

( x )Sim

( )Não.

Agências de Boa Vista/Manaus operam no local?
AMATUR.

( X )Sim

( )Não.

Existem roteiros locais comercializados no mercado?

( ) Sim

( X )Não.
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REDE DE PARCEIROS MUNICIPAIS – RPM

A Amatur Turismo é uma empresa de ônibus (transporte terrestre) que está presente no
município, transportando moradores, visitantes e turistas.
Coopertaxi - cooperativa dos taxistas do município de Normandia.
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BONFIM
CARACTERIZAÇÃO GERAL
Acesso:
BR-401.
Área:
8.095,319 km²
População:
12.409 habitantes.
Clima:
O clima é do tipo quente e semiúmido, com cinco a seis meses secos e duas estações bem distintas:
verão (época seca) e inverno (época de chuva), com a primeira de outubro a março e a segunda de
abril a setembro.
Temperatura:
A média da temperatura anual é de 27,5 C e a precipitação pluviométrica anual é de 1.500 a 2.000
mm.
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Mapa do município e dos atrativos turísticos
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Histórico

O município nasceu de um sítio religioso estadunidense. É comum se ouvir um diálogo nos dois
idiomas falados na fronteira, o português e inglês. Atualmente, metade da população da sede do
município é guianense ou descendente.

O município foi criado pela Lei Federal Nº 7.009 de 1 de julho de 1982, com terras desmembradas
do município da capital do estado. Já foi governado por 8 prefeitos.

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE

Social
Bonfim é um município do estado brasileiro de Roraima, sendo o oitavo maior em população segundo
a estimativa de 2017 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A sede do município faz
fronteira com a cidade de Lethem, capital da região 9 na Guiana.

A sede de Bonfim encontra-se ainda conurbada à cidade guianense de Lethem, constituindo uma
aglomeração urbana transnacional. As duas manchas urbanas encontram-se separadas apenas pelo rio
Tacutu, sobre o qual passa a ponte Brasil-Guiana, numa extensão da BR-401.

Bairros
A zona urbana de Bonfim possui seis bairros:

* Getúlio Vargas
* São Francisco
* Cidade Nova
* Primeiro de Julho
* 13 de Maio
* Centro
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Localidades principais:
Segue uma relação das principais localidades não-indígenas do município e suas respectivas
populações segundo o Censo de 2010.

3.711 habitantes - Bonfim (sede)
454 habitantes - Vila São Francisco
251 habitantes - Vila Nova Esperança
520 habitantes - Vila Vilena

Economia
A agropecuária é a principal atividade econômica do município, destacando-se a produção de
mandioca, banana, caju, gado de corte, arroz irrigado e [milho], manga e um dos principais produtores
de melancia do estado etc.

Infraestrutura
Na saúde, existe um hospital público estadual com 25 leitos e vários postos de saúde no interior. Nas
comunidades indígenas, a saúde é administrada pela SESAI (Secretaria Especial de Saúde Indígena).
Há um pelotão especial de fronteiras subordinado à Brigada de Infantaria de Selva (situada em Boa
Vista) que protege Bonfim. Conta com um sistema de distribuição de água, energia elétrica, agência
dos correios, agência do Banco Bradesco, agência do Banco do Brasil (ainda em implantação), e rede
telefônica.

Existem no município 19 escolas de ensino fundamental e 01 de ensino médio. Uma biblioteca
municipal, 1 mercado público e um estádio de futebol. O município possui um pequeno aeroporto
ainda não reconhecido pela ANAC, e uma estação rodoviária. Texto retirado do site com algumas
modificações: https://pt.wikipedia.org/wiki/Bonfim_(Roraima).

Econômico
Os dados econômicos de Bonfim, de acordo com levantamento da SEPLAN-RR, 2001 (Secretaria de
Planejamento de Roraima), apresentaram 29 unidades empresariais locais com CNPJ, 19 unidades
locais com uma a quatro pessoas ocupadas e duas unidades locais com quatro ou mais pessoas
ocupadas. Os estabelecimentos agropecuários eram 362 e o pessoal ocupado no setor 2.524, sendo
que o valor da produção animal e vegetal foi de R$ 3.684.000,00.
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Ambiental
Bonfim possui um relevo com pequenas ondulações e algumas serras mais elevadas. A cobertura
vegetal predominante é de campos naturais, com manchas de floresta densa.

Cultural
Bonfim é um município representado por várias culturas. Dentre elas estão: culturas indígenas, que
apresentam seus artesanatos, culinárias e línguas Macuxi e Wapichana.

Por ser um município de fronteira, a língua inglesa faz parte do cotidiano do povo da fronteira.

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL COM O TURISMO
O município não dispõe de arrecadação municipal voltada para o turismo.
SUPERESTRUTURA TURÍSTICA

MEIOS DE HOSPEDAGEM

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH
Perfil hospede
Restaurante
Responsável

Hotel Tacutu
CNPJ: 15033636-0001/07
Telefone:
(95) 98111-4868
Instagram
Facebook
Sim [ ] Renovação?
Não [ X\ ]
Single
Duplo X
Triplo X
Quadruplo X
Turista de Compras
Sim [ ] Quantas mesas?
Não [ X ]
Rabelo Júnior

Identificação
Pousada Fronteira
CNPJ: 0175865/0001-80
Contatos
Telefone
(95) 98122-9867
Redes Sociais
Instagram
Facebook
CADASTUR Sim [ ] Renovação?
Não [ ]
Tipo de UH
Single X
Duplo X
Triplo X
Quadruplo X
Perfil hospede Turista de Compra
Restaurante Sim [ X ] Quantas mesas? 30 mesas
Não [ ]
Responsável
José Carlos Amazonas
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ALIMENTOS E BEBIDAS
Identificação
Mercadinho do Povo
CNPJ
Contatos
Telefone
(95) 98408-0448
Redes Sociais
Instagram
Facebook
CADASTUR Sim [ ] Renovação?
Não [ X ]
Tipo de serviço Self Service Sob encomenda X
Lanchonete
Pizzaria
Perfil turista Turista de Compra
Estrutura Quantidade de mesas: 4 mesas
Banheiro
Responsável
Michael Vieira
Identificação
Mercearia e Açougue São José
CNPJ
Contatos
Telefone
(95) 98407-0854
Redes Sociais
Instagram
Facebook: Mercearia São José
CADASTUR Sim [ ] Renovação?
Não [ X ]
Tipo de serviço
Self Service
Sob encomenda Lanchonete: X
Pizzaria: X
Perfil turista Turista de Compra
Estrutura Quantidade de mesas: 05 mesas
Banheiro: 01
Responsável
Francinete de Souza
Identificação
L.L Celso
CNPJ
Contatos
Telefone
(95) 98412-4165
Redes Sociais
Instagram
Facebook: Celso Manduca
CADASTUR Sim [ ] Renovação?
Não [ X ]
Tipo de serviço Self Service: X Sob encomenda: X Lanchonete
Pizzaria
Perfil turista Turista de Compras
Estrutura Quantidade de mesas: 10
Banheiro: X
Responsável
Celso Manduca e Fátima Brito
Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

Cantu’s Restaurantes
CNPJ
Telefone
(95) 99155-9409
Instagram
Facebook
Sim [ ] Renovação?
Não [ X ]
Self Service: X Sob encomenda
Lanchonete
Pizzaria
Turista de Compra
Quantidade de mesas: 05
Banheiro: 01
Noelza Lagos

Entretenimento
Buritizal Grosso.
Festejo da Vaquejada.
Transportadora turística
Amatur e Cooperativa de taxista.
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Agenciamento turístico
No momento sem este recurso de trabalho.
Tem Conselho Municipal de Turismo?

(X) Sim ( ) Não

Lei Municipal n° 215/2015 cria o Conselho Municipal de Turismo – COMTUR e o fundo Municipal
de Turismo – FUMTUR, e dá outras providências. O COMTUR é composto de forma partidária por
representantes do poder público e de organizações privadas que tem por finalidade a promoção e o
desenvolvimento do turismo.

OBS: Está passando por uma atualização de seus Membros.
Tem Plano Municipal de Turismo?

( ) Sim

( X )Não.

Tem projeto na área de turismo?

(X) Sim

( ) Não.

- Implantações de Praças com academia aberta para a população.
- BR 401 pavimentada.
Demanda profissional qualificado?

( X )Sim

( ) Não.

Somente no setor Hoteleiro.
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ATRATIVOS TURÍSTICOS
FAZENDA BURITIZAL GROSSO

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Atrativo Natural.

Tipo:
Hotel Fazenda. Trata-se de uma propriedade privada utilizada pela população local como
balneário e local de piquenique. Oferece infraestrutura de apoio com alojamentos e que
oferece refeições diária. O atrativo se encontra estruturado para receber turistas. No
entanto, uma estimativa em função das atividades que podem ser desenvolvidas no local
aponta para uma capacidade acima de 100 pessoas, simultaneamente.

Estado de conservação: Regular.
Distância da sede municipal: 06 (seis) Km.
Acesso/roteiro: Acesso pela BR 401, estrada de piçarra a direita para quem vai para Boa
Vista e a esquerda para quem vem de Boa Vista.
Tipo de propriedade (pública/privada): Privada.
Geolocalização: N059.85884, W03.3826892,79.0”.
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BALNEÁRIO IGARAPÉ DA VACA

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Atrativo Natural.
Tipo: Balneário Igarapé da Vaca. Utilizado pela população local como balneário local de
piquenique pela população do município e também do país vizinho.
Infraestrutura: Há infraestrutura de apoio.
Capacidade de recepção: O atrativo se encontra estruturado para receber turistas. No
entanto, uma estimativa em função das atividades que podem ser desenvolvidas no local
aponta para uma capacidade acima de 100 pessoas, simultaneamente.
Estado de conservação: Regular.
Distância da sede municipal: Cerca de 10 minutos em estrada de terra, utilizando estradas
vicinais.
Acesso/roteiro: Condições Boas. Livre.
Tipo de propriedade (pública/privada): Privada.
Geolocalização: N 059.839127, W03.3499575,75.0”.
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RANCHO PARAÍBA

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Atrativo Natural.

Tipo.
Balneário Igarapé da Vaca. Utilizado pela população local como balneário local de
piquenique pela população do município e também do país vizinho/Guiana.
Infraestrutura: Há infraestrutura de apoio.
Capacidade de recepção: O atrativo se encontra estruturado para receber turistas. No
entanto, uma estimativa em função das atividades que podem ser desenvolvidas no local
aponta para uma capacidade acima de 100 pessoas, simultaneamente.
Estado de conservação: Regular.
Distância da sede municipal:
Cerca de 15 minutos em estrada de terra, utilizando estradas vicinais.
Acesso/roteiro: Condições Boas. Livre.
Tipo de propriedade (pública/privada): Privada.
Geolocalização: N059.839127, W03.3499575,75.0”.
102

LAGO DO BICHO

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Atrativo Natural.
Tipo:
Balneário. Utilizado pela população local como balneário e local de piquenique. É
possível também para a pesca do tucunaré. Há interesse, por parte da Prefeitura, de
estruturar o local para recepção de visitantes.
Infraestrutura: Não há infraestrutura de apoio.
Capacidade de recepção: O atrativo não se encontra estruturado para receber turistas. No
entanto, uma estimativa em função das atividades que podem ser desenvolvidas no local
aponta para uma capacidade acima de 100 pessoas, simultaneamente.
Estado de conservação: Regular.
Distância da sede municipal:
Cerca de 10 minutos em estrada de terra, utilizando estradas vicinais.
Acesso/roteiro: Condições Boas. Livre.
Tipo de propriedade (pública/privada): A área pertence à prefeitura municipal.
Geolocalização: N03º20.666’, W059º50.005”.
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IGREJA SÃO SEBASTIÃO

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Atrativo Cultural.

Tipo:
Igreja. Festividades comemoradas durante na semana do padroeiro da igreja onde atrai
fiéis de toda região do município.

Distância da sede municipal:
Localizada na sede.

Acesso/roteiro:
Condições Boas. Ruas asfaltadas.

Tipo de propriedade (pública/privada):
Privada.
Geolocalização: N059.83322, W03.357633,66.0”.
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PARQUE DE EXPOSIÇÃO OLAVO BRASIL

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização: Atrativo Cultural.
Tipo:
Parque de Exposição Olavo Brasil.
Este espaço é o local onde são festejadas vaquejadas que atrai turistas de vários
municípios do estado de Roraima, assim, como de outros estados e do país
vizinho/Guiana.
Distância da sede municipal:
Localizado na sede.
Acesso/roteiro:
Livre (Só abre no dia do evento).
Tipo de propriedade (pública/privada): Pública.
Geolocalização: N059.839127, W03.3499575,75.0”.
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AÇAÍ DO SR. ANTÔNIO

Fonte: Acervo FSDESIGNBV, 2020

Caracterização: Atrativo Cultural.

Tipo:
Açaí do Sr. Antônio. Espaço comercial que fica localizado na margem da BR 401. O local
atrai turistas e viajantes locais dos municípios de Normandia e Bonfim.

Distância da sede municipal: 65 km.

Acesso/roteiro: Livre.

Tipo de propriedade (pública/privada): Privada.
Geolocalização: -60.338375, 3.0992446,90.0”.
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Vocação (natural/passível de investimentos):
Passível de investimento comercial.
Melhor época para visitação (semestre/mês)?
A visita acontece anualmente em período de verão, que ocorre entre os meses de
setembro a abril.
O atrativo turístico está em um Núcleo Turístico?

Dispõe de Condutor Local credenciado?

( ) Sim ( X ) Não.

( ) Sim ( X) Não.

ROTEIRO

Aptidão para integrar uma rota ou roteiro?

(X) Sim ( ) Não

O município de Bonfim está na rota internacional na fronteira com a República
Cooperativista da Guiana, tendo seus públicos turistas brasileiros atraídos pelo
movimento turístico de compras e lazer nas áreas naturais.
Integra o CALENDÁRIO DE EVENTOS ESTADUAL? ( ) Sim ( X)Não.
Dispõe de legislação municipal sobre o turismo?

( ) Sim (X)Não.

Agências de Boa Vista/Manaus operam no local?

(X) Sim ( ) Não.

AMATUR
Existem roteiros locais comercializados no mercado?

( ) Sim (X) Não.

REDE DE PARCEIROS MUNICIPAIS – RPM
* Meio de Hospedagem;
* Organizadores de Eventos;
* Transportadoras;
* Guias de Turismo;
* Agências de Viagens.
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REGIÃO TURÍSTICA RORAIMA, A SAVANA AMAZÔNICA
ALTO ALEGRE
CARACTERIZAÇÃO GERAL
Acesso:
O município de Alto Alegre, está localizado no centro-oeste do Estado de Roraima, na mesorregião
Norte, microrregião Boa Vista, situado nas coordenadas geográficas 61º 18' 16" de longitude Oeste e
02º 59' 16" de latitude Norte, com uma altitude de 72 metros em relação ao nível do mar. Limita-se ao
norte com o município de Amajarí; ao sul com o município de Mucajaí, Iracema e República Bolivariana
da Venezuela; a leste com o município de Boa Vista e a oeste com a República Bolivariana da Venezuela
(Ministério da Defesa, 2004).
As distâncias rodoviárias de Alto Alegre às sedes municipais mais próximas são: Amajarí 243 km,
Mucajaí 141 km, Iracema 181 km e Boa Vista 89 km (Ministério da Defesa, 2004) este último com
acesso pela RR-205.

Área:
O município de Alto Alegre possui uma área territorial de 25.566,845 km 2 que corresponde a 11,40%
do território de Roraima.

População:
15.380 pessoas (ESTIMATIVA IBGE 2020).

Clima:
Na região - predomina o clima tropical quente semiúmido, com 5 a 6 meses secos (época verão) de
outubro a março e na Região Florestal - predomina o tropical quente e úmido, com 5 a 6 meses úmido
(inverno - época de chuva) de abril a setembro.

Temperatura:
A média de temperatura anual na região é de 27,5ºC e com relação às precipitações pluviométricas, o
município apresenta uma distribuição irregular ao longo de todo o ano, a precipitação média situa- se
entre 1.750 a 2.000 mm (Ministério da Defesa, 2004).
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Mapa do município e atrativos turísticos
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Histórico

O Município surgiu em 1953 com a Colônia Agrícola Coronel Mota. Santos (2010) ressalta que a
política de Getúlio Vargas (1930-1945) incentivou a distribuição de terras na Amazônia e estava ligada
a um projeto de segurança nacional voltado principalmente para os recém-criados Territórios Federais,
resultando na criação dos primeiros projetos de colonização de Roraima. Esses projetos culminaram na
instalação de três importantes colônias, a colônia Fernando Costa, criada em 1944, a colônia Brás Dias
de Aguiar criada em 1951, a colônia Coronel Mota no ano de 1955. Ambas enfrentaram dificuldades na
sua implantação, chegando a funcionar anos depois de sua criação, como a colônia Fernando Costa que
realmente funcionou a partir de 1951 (atualmente corresponde ao município de Mucajaí).
A colônia Brás Dias de Aguiar (atualmente município de Cantá), a colônia Coronel Motta, (município
de Alto Alegre). Os projetos políticos econômicos da década de 1950 que culminaram posteriormente
na criação de novos municípios no Estado de Roraima e colônias.
O nome Alto Alegre foi escolhido por Matteus Costa e seus companheiros, recém-chegados do
Maranhão, o qual, ao buscar áreas agricultáveis no interior do atual município para trabalhar, encontrou
nas na Mata geral, local que começa na margem esquerda do Rio Mucajaí.
As primeiras ocupações realizadas por não-índios na região datam dos anos 1950, quando colonos
japoneses foram motivados a trabalhar com agricultura, formando a Colônia Agrícola Coronel Mota,
onde atualmente localiza-se a vila do Taiano.
A área que viria a se tornar a sede do município de alto alegre só começou a ser ocupada em 1970,
quando um grupo de 18 migrantes nordestinos, vindos do Maranhão e liderados pelo agricultor Pedro
Costa, que viria a ser o primeiro prefeito do município, decidiu reunir-se para plantar arroz nas áreas
pertencente à região.
Em 1977, foi emancipado à vila e, em 1º de julho de 1982 (Lei n 7.009), passou a município,
desmembrando-se de Boa Vista, tendo base populacional entre indígenas e nordestinos vindos
principalmente do Maranhão.
A atual população não-indígena é formada, em sua maioria, por maranhenses. A colônia se transformou
em município pela Lei Federal Nº 7.009, de 1º julho de 1982, tendo o território do município de Alto
Alegre se desmembrado do município da Capital do Estado.
Apresenta áreas de terra indígena e grupos indígenas respectivamente: Anta, Barata/Livramento,
Boqueirão, Raimundão, Truaru (Macuxi/Wapixana); Mangueira, Pium, Sucuba (Macuxi); Yanomami
(Yanomami). O gentílico do município é alto alegrense.
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INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE

Social
No ano de 2020, de acordo com dados do IBGE a população estimada no município de Alto Alegre é
de 15.380 pessoas habitantes, com densidade demográfica de 0,64 hab/km². O número de eleitores, em
2019, era de 9.671. Os dados referentes à educação 2019, revelam que 13% frequentam a educação
infantil, 69% frequentam o ensino fundamental; 11% frequentam o ensino médio e 6 % frequentam o
ensino para jovens e adultos (EJA), destes ao que refere-se e educação infantil 51% estão matriculados
na área urbana e 49% na zona rural; no ensino fundamental 31% estão matriculados na área urbana e
69% na área rural; já no ensino médio 54% na área urbana e 46% na área rural e aos alunos do EJA 48%
na área urbana e 52% na área rural. Foram contados, em Alto Alegre, 9 estabelecimentos de ensino
médio e 34 de ensino fundamental. Com relação à saúde, Alto Alegre tem a taxa de mortalidade infantil
média de 34.22 para 1.000 nascidos vivos. As internações devido a diarreias são de 4.3 para cada 1.000
habitantes.

Econômico
O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos num determinado período (mês, semestre,
ano) numa determinada região (país, estado, cidade, continente). O PIB é expresso em valores
monetários (no caso do Brasil em Reais). Ele é um importante indicador da atividade econômica de uma
região, representando o crescimento econômico. O PIB do município de Alto Alegre ocupa o 4º lugar
no ranking do PIB dos municípios do Estado de Roraima em 2008. Já a participação da Administração
Pública no PIB do município foi de 57,31% no mesmo ano, o que corresponde a aproximadamente R$
130 milhões.

O setor agropecuário do município de Alto Alegre apresenta um importante componente da economia
local, tendo como destaque a produção de soja, mandioca, milho e banana. Na pecuária o destaque vai
para o rebanho de bovinos, aves, suínos, eqüinos e caprinos. Para os produtos de origem animal destacase a produção de mel leite e ovos. Também possui relevância os produtos do extrativismo vegetal, tais
como madeira em tora, lenha e carvão vegetal.

Ambiental
Alto Alegre é banhado pelo alto curso dos Rios Uraricoera e Mucajaí, propiciando inúmeras quedas
d’água e corredeiras, favorecendo a prática de esportes de natureza como o rafting e a pesca esportiva.
A cobertura vegetal predominante é composta por floresta densa e savana.
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A região é dividida em Unidades de Conservação abrangidos e bioma do Estado de Roraima. Há Terras
indígenas com população indígena (estimada) e municípios abrangidos. Segundo o ZEE-2002, o
município apresenta ocorrência dos seguintes minerais: Nióbio/Tantalita, Manganês e Rocha
Ornamental.

Cultural

Festa do Padroeiro do Município - 15 de maio
Aniversário do Município - 01 de julho
Forró Alegre - Setembro
Louvor Alegre - Setembro

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL COM O TURISMO

No momento não existe arrecadação municipal específica para os serviços de apoio e/ou turístico.

SUPERESTRUTURA TURÍSTICA

MEIOS DE HOSPEDAGEM
Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH
Perfil hospede
Restaurante
Responsável

Hotel Aratu
CNPJ
(95) 98405-8266 / 98402-6802
Whatsapp
Instagram
Facebook
Sim [ ] Renovação?
Não [ X ]
Single 5
Duplo 5
Triplo 0
Quadruplo 0
Pessoas que vem de Boa Vista e Interiores.
Sim [ ] Quantas mesas?
Não [ X ]
Anderson Cunha Reis
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Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH
Perfil hospede
Restaurante
Responsável

Pousada do Sono
CNPJ: 07195793/0001-90
(95) 98402-6802
WhatsApp
Instagram
Facebook
Sim [ ] Renovação?
Não [X]
Single 0
Duplo 2
Triplo 3
Quadruplo 0
Moradores e pessoas á trabalho.
Sim [ X ]. Quantas mesas? 12 mesas
Não [ ]
Lucimar Santos Souza

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH
Perfil hospede
Restaurante
Responsável

Hotel Paraná
CNPJ: 28110941/0001-05
(95) 98411-3105 / 98408-4697
WhatsApp
Instagram
Facebook
Sim [ ] Renovação?
Não [ X ]
Single 0
Duplo 2
Triplo 0
Quadruplo 0
Pessoas de firmas, vendedores e entregadores.
Sim [ X ]. Quantas mesas? 10 mesas /40 cadeiras
Não [ ]
Alessandro Pedroso Cortes

ALIMENTOS E BEBIDAS
Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

CNPJ: 07195793/0001-90
Restaurante e Pizzaria Casa Gourmet
(95) 98402-6802
WhatsApp
Instagram
Facebook
Sim [ ] Renovação?
Não [ X ]
Self Service
Sob encomenda
Lanchonete [x]
Pizzaria [x]
Moradores e pessoas vindas de Boa Vista e vicinais.

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

Lanche e Bar Paraná
CNPJ: 02002762/0002-33
(95) 98411-3105 / 98408-4697
WhatsApp
Instagram
Facebook
Sim [ ] Renovação?
Não [ X ]
Self Service
Sob encomenda
Lanchonete x
Pizzaria
Moradores e pessoas oriundas de Boa Vista e vicinais.
Quantidade de mesas - 10 mesas e 40 cadeiras.
Banheiro (1)
Alessandro Pedroso Cortes

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

Sorveteria e Lanchonete Quente e Frio
CPF: 563.876.012-15
(95) 98406-0905
WhatsApp
Instagram
Facebook
Sim [ ] Renovação?
Não [ x ]
Self Service
Sob Encomenda
Lanchonete x
Pizzaria
Moradores da cidade
Quantidade de mesas - 8 mesas
Banheiro (1)
José da Conceição

Quantidade de mesas 9 mesas /4 lugares/ 4 mesas - 4 lugares

01 banheiro.

Lucimar Santos Souza
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Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

Lanchonete e Restaurante da Família
CNPJ
(95) 98408-0889
WhatsApp
Instagram
Facebook
Sim [ ] Renovação?
Não [ x ]
Self Service
Sob encomenda
Lanchonete [x]
Pizzaria
Moradores e pessoas vindas de vicinais e Boa Vista.
Quantidade de mesas - 10 mesas de 4 cadeiras.
Banheiro (1)
Antônia Galdino da Costa Saraiva

Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

Pastelaria e Caldo de Cana Zé
CNPJ: 27550461/0001-94
Doca
(95) 98406-1864
WhatsApp
Instagram: @pastelariazedoca
Facebook
Sim [ ] Renovação?
Não [ x ]
Self Service
Sob encomenda
Lanchonete x
Pizzaria
Moradores e pessoas oriundas de Boa Vista e vicinais e de Manaus.
Quantidade de mesas - 4 mesas de 4 cadeiras.
Não há Banheiro
Ronaldo Cunha de Andrade

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

Lanche MK
CNPJ
(95) 98411-0734
WhatsApp
Instagram
Facebook
Sim [ ] Renovação?
Não [ x ]
Self Service
Sob encomenda
Lanchonete x
Pizzaria
Moradores e pessoas oriundas de Boa Vista e vicinais.
Quantidade de mesas - 5 mesas 19 cadeiras.
Banheiro (1)
Albya Borges de Sousa

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

Pizzaria e Lanchonete HI
CNPJ
(95) 98415-4269
WhatsApp
Instagram: @pizzaria1_hi
Facebook
Sim [ ] Renovação?
Não [x]
Self Service
Sob encomenda
Lanchonete [x]
Pizzaria [x]
Moradores e pessoas oriundas de Boa Vista e vicinais.
Quantidade de mesas - (12 mesas e 6 cadeiras.)
Banheiro (1)
Igor de Oliveira Pereira

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

Lanche Sonho Meu
CNPJ: 19678228/0001-63
(95) 99406-0216
WhatsApp
Instagram
Facebook
Sim [ ] Renovação?
Não [ x ]
Self Service
Sob encomenda
Lanchonete [x]
Pizzaria
Moradores e pessoas oriundas de Boa Vista e vicinais.
Quantidade de mesas - (5 mesas e 20 cadeiras.)
Banheiro (1)
Izenilde Ribeiro

Identificação
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Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

Pizzaria Ki- Delícia
CNPJ
(95) 98400-5062
WhatsApp
Instagram
Facebook
Sim [ ] Renovação?
Não [ x ]
Self Service
Sob encomenda
Lanchonete
Pizzaria [x]
Moradores e pessoas oriundas de Boa Vista e vicinais.
Quantidade de mesas - (12 mesas)
Banheiro (1)
Rubenita Pereira dos Santos

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

Lanchonete Buteco do Padeiro
CNPJ
(95) 98402-6251
WhatsApp
Instagram - @butecodopadeiro
Facebook
Sim [ ] Renovação?
Não [ x ]
Self Service
Sob encomenda
Lanchonete [ x ]
Pizzaria
Moradores e pessoas oriundas de Boa Vista e vicinais.
Quantidade de mesas - (12 mesas)
Banheiro (1)
José Francisco Monteiro Santos

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

Sorveteira e Pizzaria Delizza
CNPJ: 17770121/0001-15
(95) 98410-0633
WhatsApp
Instagram Facebook Sim [ ] Renovação?
Não [ x ]
Self Service
Sob encomenda
Lanchonete [ x]
Pizzaria
Moradores e pessoas oriundas de Boa Vista e vicinais.
Quantidade de mesas - (10 mesas)
Banheiro (1)
Pedro Pereira da Silva

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

Frangão Sabor da Gente
CNPJ
(95) 98406-8351
WhatsApp
Instagram
Facebook
Sim [ ] Renovação?
Não [ x ]
Self Service
Sob encomenda
Lanchonete
Pizzaria
Moradores e pessoas oriundas de Boa Vista e vicinais.
Quantidade de mesas - 5 mesas
Banheiro (1)
Sara Costa de Freitas
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Entretenimento.
Não há empreendimentos voltados para este segmento no município.
Transportadora Turística.
Cooperativa de Transporte Alternativo e Fretamento do Estado de Roraima - COOTAF
CONTATO (95) 3263-1991
Cooperativa de Van Paredão.
Cooperativa de Van Taiano.
Viação Pai & Filho.
Agenciamento Turístico.
Não há agências registradas no município.
Conselho Municipal de Turismo
O Conselho Municipal de Turismo é constituído da seguinte maneira:
REPRESETANTES DO PODER PÚBLICO
-Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo;
-Secretaria Municipal de Saúde;

REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS
-Associação de Micro e Pequenas Empresas do Município;
-Cooperativa de Taxista Intermunicipal de Alto Alegre;
-Associação da Vila Recrear.
Plano Municipal de Turismo
O município não dispõe de um plano municipal de turismo.
Projeto na área de Turismo
Não há projetos na área do turismo no município.
Demanda por Profissional Qualificado
-Condutores Locais;
-Atendimento ao Turista.
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ATRATIVOS TURÍSTICOS

LAGO AZUL

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Atrativo natural.

O lago de água doce possui águas cristalinas, transparentes e temperatura agradável em todas as horas do dia.
O local proporciona ao visitante um ambiente de sossego e tranquilidade, o espaço é uma ótima opção para
aqueles que comtemplam está em contato com a natureza.

Tipo: Lago.

Distância da sede municipal: sem informação

Acesso/roteiro: Pela RR-205, sentido Alto Alegre.

Tipo de propriedade (pública/privada): Pública.
Geolocalização: N02º59’06.7” W061º19’20.0”.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Vocação natural. O atrativo possui uma vasta área de lago de água doce e por isso possui vocação para o
desenvolver o ecoturismo e turismo sustentável. Porém não oferta nenhum tipo de infraestrutura, tais como
meios de hospedagem e restaurantes.

Melhor época para visitação
De setembro a março.

Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O município não dispõe de um núcleo turístico.

Oferta de Condutor Local credenciado
O município não possui condutores locais credenciados.

122

IGREJA MENINO JESUS

FONTE: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Ambiente Cultural. Igreja Católica.

Tipo
Patrimônio Histórico Cultural.

Distância da sede municipal
Centro da cidade.

Acesso/roteiro
RR - 205, sentido Alto Alegre.

Tipo de propriedade (pública/privada)
Pública.
Geolocalização: N02°59’02.6” W061°18’26.6.
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PRAÇA GONÇALVES DIAS

FONTE: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Ambiente Cultural.
Trata-se de um espaço arborizado, voltado para o lazer, cultura e entretenimento dos moradores locais e
também para aos visitantes do município. O espaço proporciona um ambiente tranquilo e agradável e além
disso também possui algumas opções de quiosques que oferecem serviços de alimentação.

Tipo: Praça.

Distância da sede municipal: Centro da cidade.

Acesso/roteiro
RR-205, sentido Alto Alegre.
Avenida Treze de setembro, 210-266 -– Alto Alegre.
Tipo de propriedade (pública/privada): Pública.
Geolocalização: N02º59’30.4” W061º18’38.7”.

124

Vocação (natural/passível de investimentos)
Vocação cultural. O atrativo por ser considerado um meio de lazer, propicia a população e também aos
visitantes um local para o entretenimento, e também um ambiente que contribua para a melhoria da
qualidade de vida.

O espaço também favorece a sociabilização e integração da comunidade. O atrativo é passível de
investimentos na melhoria da infraestrutura do espaço, bem como melhoria da iluminação, revitalização dos
quiosques que oferecem serviços de alimentação e mais investimento na arborização do ambiente.

Melhor época para visitação
Durante o ano todo.

Situação do (s) atrativo (s) quanto a um Núcleo Turístico
O município não dispõe de um núcleo turístico.

Oferta de Condutor Local credenciado
O município não possui condutores locais credenciados.
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IGREJA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

FONTE: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Atrativo Cultural. Igreja Católica.

Tipo
Patrimônio Histórico Cultural.

Distância da sede municipal
Centro da cidade.

Acesso/roteiro
RR-205, sentido Alto Alegre.

Tipo de propriedade (pública/privada)
Pública.
Geolocalização: N02°59’29.3” W061° 18’33.3”.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Vocação inexistente.

Melhor época para visitação
Durante o ano todo.

Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O município não dispõe de um núcleo turístico.

Oferta de Condutor Local credenciado
O município não possui condutores locais credenciados.
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BANHO DO AUAU

FONTE: https://www.boradetrip.com.br/, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Atrativo natural. Ambiente natural com uma área repleta de árvores, o que torna o local uma ótima opção de
entretenimento nos dias com as temperaturas mais elevadas. As águas do igarapé Au Au são cristalinas e
transparentes. O espaço é ideal para aqueles que estão à procura de um lugar tranquilo para aproveitar com a
família e amigos e com privacidade. Para ter acesso ao atrativo é necessário que se pague uma taxa por
automóvel sendo no valor de R$ 10,00 para motocicleta e R$ 15,00 para carro. No atrativo também são
ofertados serviços de alimentação, onde o visitante pode usufruir de pratos regionais, como a galinha caipira.
Esse serviço só é ofertado aos domingos, porém também é permitido que o visitante leve sua própria comida
e bebida. O local também dispõe de área de camping.
Tipo: Lago.
Distância da sede municipal
50 km de distância da capital Boa Vista.
Acesso/roteiro: Via de acesso RR-205, sentido Alto alegre.
Tipo de propriedade (pública/privada): Particular.
Geolocalização: N02º 56’07.5” W061° 02’56.3”.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Vocação natural. O atrativo por possuir uma área de lago possui vocação para desenvolver atividades
complementares ao ecoturismo e turismo sustentável. O espaço é passível de investimentos em infraestruturas,
tais como, ofertar uma estrutura de restaurante e meio de hospedagem.

Melhor época para visitação
De setembro a março.

Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O município não dispõe de um núcleo turístico.

Oferta de Condutor Local credenciado
O município não possui condutores locais credenciados.
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CORREDEIRA DO PAREDÃO

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Atrativo Natural. A corredeira pertence a parte do Rio Mucajaí que possui cachoeiras e corredeiras propícias
à prática da canoagem. O local situa-se na divisa com o município de Mucajaí. O espaço é rico em belezas
naturais, com uma vasta área arborizada o que o torna uma ótima opção para um belo banho de rio. O local
possui um ótimo potencial para o turismo.

Tipo: Corredeira.
Distância da sede municipal.
55 km da sede de Alto Alegre – via RR-205
43 km da sede de Alto Alegre – via vicinal 4.
Acesso/roteiro
Há dois acessos para o atrativo via Alto Alegre, vicinal 4 são 43km entre 10km de estrada pela vicinal 4, depois
segue pela RR-205 mais 24km no asfalto e depois segue 9 km de estrada até o rio Mucajaí. Pega-se um barco
para travessia, no valor de R$10,00 por pessoa. E faz uma trilha de 5 minutos dentro da mata fechada até
chegar as corredeiras do Paredão. Pela RR-205 são 46 km de asfalto, depois 9km de estrada, estrada até o rio
Mucajaí. Pega-se um barco para travessia, no valor de R$10,00 por pessoa. E faz uma trilha de 5 minutos
dentro da mata fechada até chegar as corredeiras do Paredão. Nos 9km de estrada, faz-se necessário ir com
carro 4x4 tracionado.

Tipo de propriedade (pública/privada)
Floresta Nacional de Roraima (Flona) – Pública.
Geolocalização: N 02º 56’ 45.5” W061º 35’ 10.1”.

Vocação (natural/passível de investimentos)
Vocação natural. O atrativo possui vocação para desenvolver o ecoturismo e atividades complementares ao
turismo de aventura, bem como a prática da canoagem, rafting, observação de aves e observação de orquídeas.

Melhor época para visitação
De setembro a março.
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Situação do (s) atrativo (s) quanto a um Núcleo Turístico
O município não dispõe de um núcleo turístico.

Oferta de Condutor Local credenciado
O município não possui condutores locais credenciados.
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ESTAÇÃO ECOLÓGICA ILHA DE MARACÁ

FONTE: https://www.icmbio.gov.br/, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Atrativo Natural.

Tipo: Estação Ecológica.

Distância da sede municipal: 135 Km (saindo de Boa Vista até a estação)

Acesso/roteiro
Pela RR-205, sentido Alto Alegre.
A sede da Esec Maracá fica na Ilha de Maracá, médio rio Uraricoera, norte de Roraima, nos municípios do
Amajari e Alto Alegre. São 135 km de Boa Vista até lá.

Tipo de propriedade (pública/privada)
Estação Ecológica de Maracá - (Área Protegida). Pública.

Geolocalização: 03º 21' 48,3''N/ 61º 26' 02,3''
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Vocação natural. Preservar o ambiente natural da terceira maior ilha fluvial do Brasil, que integra um
arquipélago em uma zona de transição lavrado e floresta.

Melhor época para visitação
Durante o ano todo.

Situação do (s) atrativo (s) quanto a um Núcleo Turístico
O município não dispõe de um núcleo turístico.

Oferta de Condutor Local credenciado
O município não possui condutores locais credenciados.

ROTEIRIZAÇÃO

Aptidão para integrar uma rota ou roteiro.

O município possui potencial turístico para integrar uma Rota ou Roteiro que atendam aos turistas para
diversos segmentos turísticos existentes no município como o turismo rural ou agroturismo, turismo de
aventura, turismo de eventos entre outros segmentos. De fato, o município ainda precisa melhorar quanto a
infraestrutura turística e de apoio, como pavimentação nas vilas que dão acesso aos principais atrativos
turísticos, iluminação pública e saneamento básico, além de sinalização turística. Sobre as potencialidades para
empreendimentos alimentícios e de hospedagem nota-se que existe vocação para novos negócios.

Calendário municipal de eventos
Festa do Padroeiro do Município – 15 de maio
Aniversário do Município – 01 de julho
Forró Alegre – Setembro
Louvor Alegre – Setembro.

Legislação municipal voltada ao turismo
Não há uma legislação municipal voltada ao turismo.
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Operações de agenciamento no município
Não há operações de agenciamento no município.

Roteiros locais comercializados no mercado
Não há roteiros pertencentes ao município sendo comercializados no mercado.

REDE DE PARCEIROS MUNICIPAIS - RPM
Relação de atores locais envolvidos com o turismo:

-Departamento Estadual de Turismo de Roraima - DETUR
-Associação de Micro e Pequenas Empresas do Município;
-Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE
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BOA VISTA
CARACTERIZAÇÃO GERAL:
Acesso:
Via rodovia:
BR-174 – Pela Venezuela ou Amazonas
BR 401 – Pela República Cooperativa da Guiana.

Boa Vista, a capital de Estado mais setentrional do país, situa-se na margem direita do Rio Branco,
alguns quilômetros abaixo da confluência dos Rios Tacutu e Uraricoera, que formam este rio.
Encontra-se a uma distância de 658 quilômetros de Manaus, a 214 quilômetros da fronteira com a
Venezuela e, 125 quilômetros da cidade de Lethem, na fronteira com a Guiana, sendo que todos os
acessos são pavimentados. O município faz divisa, ao norte, com os municípios de Amajari,
Pacaraima e Normandia; ao sul, com os municípios de Mucajaí e Cantá; a leste, com os municípios
de Cantá e Bonfim; e a oeste, com o município de Alto Alegre.
Área:
Boa Vista, capital do Estado de Roraima, é a única capital brasileira localizada acima da Linha do
Equador. Com extensão territorial de 5.687,037 km². [IBGE 2019].
População:
419.652 pessoas [ESTIMATIVA IBGE 2020].
Clima:
Segundo Koeppen, o clima de Boa Vista encontra-se na Zona Climática Tropical, sem que haja
estação extremamente seca nem temperatura média mensal inferior a 18ºC. Trata-se de um clima
tropical úmido do tipo "A", do subtipo AW: clima tropical chuvoso com predomínio de savanas. É
quente e úmido, com estação chuvosa no verão. O mês mais seco apresenta precipitação inferior a 60
milímetros. A precipitação média é de 1.750 milímetros anuais.
Temperatura:
A temperatura média anual é de 27,4º C. O intervalo de variação anual das temperaturas médias
mensais situa-se entre 23,4ºC e 32,4º C. A amplitude de temperatura absoluta oscila entre a mínima
de 21,0º C (julho) e a máxima de 36,6º C (março e dezembro). A média da umidade relativa do ar é
de 75 %. A variação média mensal durante o ano situa-se entre 66 % (fevereiro) e 86 % (maio).
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Mapa do município e dos atrativos turísticos
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Histórico
A cidade de Boa Vista se originou da sede de uma fazenda estabelecida no local no século XIX. Em
torno da sede da fazenda, chamada Boa Vista do Rio Branco, surgiu um pequeno povoado, a
Freguesia de Nossa Senhora do Carmo, que durante um bom tempo foi o único povoado em toda a
região do alto Rio Branco.

O povoado foi elevado à categoria de vila com a denominação de Vila de Boa Vista do Rio Branco,
pelo Decreto Estadual 49, de 09/07/1890, com território desmembrado da vila de Moura. Instalado
em 25/07/1890. Boa Vista do Rio Branco figura entre os municípios amazonenses relacionados pela
Lei Estadual 33, de 04/11/1892.

Em divisão administrativa referente ano de 1911, a vila é constituída do distrito sede. Elevado à
condição de cidade com a denominação de Boa Vista do Rio Branco, pela Lei Estadual 1.262, de
27/08/1926.

Em divisão administrativa referente ano de 1933, o município é constituído do distrito sede. Assim
permanecendo em divisos territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937. Em 1938, o topônimo
do município e do distrito foi simplificado para Boa Vista.

Pelo Decreto-lei Federal 5.812, de 13/09/1943, retificado pelo de n° 5.839, de 21/09/1943, criou-se o
Território Federal do Rio Branco (denominado Roraima a partir de 1962) para o qual foi transferido
o município de Boa Vista, acrescido de parte do de Moura, do Estado do Amazonas.

Em cumprimento ao mesmo Decreto-lei, a cidade de Boa Vista foi elevada à categoria de capital do
novo Território. Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 4 distritos:
Boa Vista, Conceição do Maú, Depósito e Uraricoera.

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1º/01/1979. Pela Lei Federal 7.009, de
1º/07/1982, foram extintos os distritos de Conceição do Maú, Depósito e Uraricoera sendo seus
territórios anexados ao distrito sede do município de Boa Vista.
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Em divisão territorial datada de 1988, o município é constituído do distrito sede. Assim
permanecendo em divisão territorial datada de 2009.

As áreas mais antigas de Boa Vista (localizadas em especial às margens do rio Branco, no baixo
Centro) possuem uma arquitetura característica do estilo do fim do século XIX e início do século XX:
o neoclássico, inspirado nas formas romanas e gregas da antiguidade.

Um exemplo de obra pertencente a este estilo é a Prelazia. Foi construída em 1907 e funcionou como
um hospital assistido por monges beneditinos, entre 1924 e 1944. Na década de 1950 (em 1950)
tornou-se a sede do governo estadual.

Boa Vista é uma cidade planejada, com o Centro disposto em formato radial, na tradição do
urbanismo francês, com ruas voltadas para a grande praça monumental central, centro do poder. O
planejamento da cidade de Boa Vista se deu em função da estratégia governamental de ocupação da
Amazônia em 1943.
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INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE
Social
De acordo com os dados do IBGE, (INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E ESTATISTICA),
em 2020, a população estimada no município de Boa Vista é de 419.652 habitantes, A densidade
demográfica no município é de 49,99 hab/km2. A taxa de urbanização do município de Boa Vista
em 2010 foi de 97,71%, sendo a maior do Estado de Roraima.

Nos dados sobre educação observa-se que 96,6% da população de quatro ou mais anos frequentam a
escola. Os dados sobre educação também revelam que o município possui estabelecimentos de préescola, 162 estabelecimentos de ensino fundamental e 52 estabelecimentos de ensino médio.

No Município de Boa Vista o total de eleitores aptos a votarem em 2020 foi de 217.477, possuindo
um total de 657 seções.

Os dados obtidos na área de saúde levantaram que a taxa de mortalidade infantil média na cidade é
de 11.93 para 1.000 nascidos vivos. O município possui 33 unidades básicas de saúde.

Econômico
O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos num período (mês, semestre, ano) numa
determinada região (país, estado, cidade, continente). O PIB do município de Boa Vista é de ocupa o
1º lugar no ranking do PIB dos municípios do Estado de Roraima em 2009.

Os principais bens exportados do município de Boa Vista são produtos madeireiros e seus derivados,
bombas para líquidos, aparelhos para pulverizar, consumo de bordo, combustíveis e lubrificantes para
aeronaves, cabos de madeira para ferramentas, água mineral e falsos tecidos.

O setor agropecuário do município de Boa Vista apresenta um importante componente da economia
local, tendo como destaque a produção de tomate, soja, arroz, milho e mandioca. A pecuária é
composta pelo rebanho de bovinos, aves, suínos, equinos e caprinos e nos produtos de origem animal,
destaca-se a produção de mel, ovos e leite.
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Ambiental
A cidade de Boa Vista está localizada na região de savanas ou lavrado, caracterizado pela baixa
fertilidade natural. Boa Vista está a 85 metros acima do nível do mar e é relativamente plana, tendo
apenas 10% dessa área com uma pequena inclinação.

A hidrografia de Boa Vista é composta pelos Rios Branco, Tacutu, Uraricoera, Amajari e Cauamé.
Com até 15 km do Centro de Boa Vista é possível ter acesso à algumas praias de água doce formadas
pelos rios mencionados acima, como as Praias do Cauamé, da Polar e do Curupira.

O regime hidrográfico da bacia do Rio Branco é divido por um período de cheia, nos meses de março
a setembro, sendo a maior enchente em junho e de um período seco, onde as águas baixam
consideravelmente, impossibilitando, inclusive, a navegação no baixo Rio Branco.
Cultural
A cultura em Boa Vista é predominantemente nordestina e indígena. Esse predomínio vai desde os
gostos musicais (o forró é o gênero mais ouvido) até o artesanato.

Em Boa Vista são tradicionais as festas juninas com arraiais e as disputas das quadrilhas, em que os
grupos, todos vestidos com roupas típicas, apresentam suas danças com coreografia retratando as
festas do interior e histórias que relatam desde a conquista das damas pelo cavalheiro até o casamento,
sempre mostrando o lado humorístico.

Nos arraiais temos as comidas típicas como tacacá, paçoca, tapioca etc., e os jogos e brincadeiras
como subir no pau de sebo e pescarias.

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL COM O TURISMO
O município de Boa Vista dispõe de arrecadação municipal com o turismo.
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SUPERESTRUTURA TURÍSTICA
MEIOS DE HOSPEDAGEM

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH
Perfil hospede
Restaurante
Responsável

HOTEL MARACÁ
CNPJ 08433909/0001-45
Telefone: (95) 3623-7880
WhatsApp
Instagram: @hotel_maraca_
Facebook: Hotel Maracá
Sim [ x ] Renovação 27/08/2022
Não [ ]
Single
Duplo
Triplo
Quadruplo

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH
Perfil hospede
Restaurante
Responsável

HOTEL ITAMARATY
CNPJ 11969643/0001-64
Telefone: (95) 3624-6088
WhatsApp
Instagram
Facebook
Sim [ x ] Renovação 28/04/2022
Não [ ]
Single
Duplo
Triplo
Quadruplo

Identificação
Contatos

HOTEL CANAÃ
CNPJ 05110696/0001-22
(95) 3624-6088/ (95) 98409(95) 98409-6010
6010
@hotelcanaa
@CANAAHOTEL
Sim [ x] Renovação 17/07/2021
Não [ ]
Single
Duplo
Triplo
Quadruplo

Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH
Perfil hospede
Restaurante
Responsável

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH
Perfil hospede
Restaurante
Responsável

Sim [ ] Quantas mesas?
Não [ x ]
ANSELMO DE SOUZA ALMEIDA

Sim [ ]. Quantas mesas?
JUNIOR MARTINS SIQUEIRA

Não [ x ]

Sim [ ]. Quantas mesas?
Não [ x ]
OLENDINA MARIA TRINDADE DE QUEIROZ DOS S.
GOMES

HOTEL PANACHÊ
CNPJ 00564094/0001-21
Telefone: (95) 3624-1472
WhatsApp: Instagram: @panachehotel
Facebook: Hotel Panachê
Sim [ x] Renovação 10/06/2021
Não [ ]
Single
Duplo
Triplo
Quadruplo
Sim [ ]. Quantas mesas?
EZEQUIAS F DA SILVA EIRELI

Não [ x ]
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Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH
Perfil hospede
Restaurante
Responsável

POUSADA TALISMÃ
CNPJ 03623793/0001-93
Telefone: (95) 3625-1584
WhatsApp: (95) 99176-2583
Instagram:
Facebook:
Sim [ x] Renovação 25/03/2022
Não [ ]
Single
Duplo
Triplo
Quadruplo

Identificação
Contatos

AIPANA PLAZA HOTEL
CNPJ 01271789/0001-88
Telefone: (95) 3212WhatsApp: (95) 981170931/(95)3212-0800
0788
Instagram:
Facebook:
@aipana_plaza
@AipanaPlazaOficial
Sim [ x] Renovação 03/04/2022
Não [ ]
Single
Duplo
Triplo
Quadruplo

Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH
Perfil hospede
Restaurante
Responsável

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH
Perfil hospede
Restaurante
Responsável

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH
Perfil hospede
Restaurante
Responsável

Sim [ ]Quantas mesas?
TERTO DA SILVA CASTRO

Sim [ x ]. Quantas mesas?
LIONETE MARIA COUTINHO

Não [ x ]

Não [ ]

HOTEL FARROUPILHA
CNPJ 03633320/0001-77
Telefone: (95) 3224-9499
WhatsApp: Instagram
Facebook
Sim [ x] Renovação 13/12/2021
Não [ ]
Single
Duplo
Triplo
Quadruplo
Sim [ x ]. Quantas mesas?
JOSE DALTON PINHEIRO

Não [ x ]

ACESSO RÁPIDO
Telefone: (95) 99114-4615

CNPJ 21530127/0001-92
WhatsApp: (95) 991144615
Instagram
Facebook
Sim [ x] Renovação 18/03/2022
Não [ ]
Single
Duplo
Triplo
Quadruplo
Sim [ ]. Quantas mesas?
Não [x]
KEVIN MUROOF SALAMI EZEQUIEL
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Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH
Perfil hospede
Restaurante
Responsável

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH
Perfil hospede
Restaurante
Responsável

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH
Perfil hospede
Restaurante
Responsável

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH
Perfil hospede
Restaurante
Responsável

POUSADA TRÊS NAÇÕES
CNPJ 84048107/0001-08
Telefone: (95) 3224-3439
WhatsApp:
Instagram
Facebook
Sim [ x] Renovação 20/07/2022
Não [ ]
Single
Duplo
Triplo
Quadruplo
Sim [ ]. Quantas mesas?
Não [ x]
FRANCISCO EDVALDO DE SOUSA

ECOPARK
CNPJ 07306364/0001-43
Telefone: (95) 3224-9917
WhatsApp: (95) 99137-7602
Instagram: @ecoparkrr
Facebook: @ECOPARKRR
Sim [x] Renovação 04/03/2022
Não [ ]
Single
Duplo
Triplo
Quadruplo
Sim [x]. Quantas mesas?
IOLANDA ROLANDO DIAS

UIRAMUTAM PALACE
HOTEL
Telefone: (95) 3198-0000
Instagram: @hoteluiramutam

Não [x]

CNPJ 10161701/0001-66

WhatsApp:
Facebook: Uiramutam Palace
Hotel
Sim [x] Renovação 20/08/2021
Não [ ]
Single
Duplo
Triplo
Quadruplo
Sim [x]. Quantas mesas?
Não [ ]
CECILIA MARIA DE CASTRO ALVES

HOTEL COLONIAL
CNPJ 05673213/0001-06
Telefone: (95) 3624-1587
WhatsApp:
Instagram:
Facebook:
Sim [ x ] Renovação 09/06/2022
Não [ ]
Single
Duplo
Triplo
Quadruplo
Sim [ ]. Quantas mesas?
Não [ ]
MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS
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Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH
Perfil hospede
Restaurante
Responsável

HOTEL E RESTAURANTE
CNPJ 22903124/0001-10
RODOVIÁRIA
Telefone: (95) 3625-3537
WhatsApp:
Instagram:
Facebook:
Sim [ x ] Renovação 26/12/2020
Não [ ]
Single
Duplo
Triplo
Quadruplo
Sim [x ]. Quantas mesas?
JOSE ALMIR PAULINO DE ARAUJO

Não [ ]

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH
Perfil hospede
Restaurante
Responsável

HOTEL IBIS STYLE BOA VISTA
CNPJ 80732928/0045-10
Telefone: (95) 3194-2150
WhatsApp:
Instagram: @ibisstyleboavista
Facebook: @ibisBoaVista
Sim [ x ] Renovação 07/03/2021
Não [ ]
Single
Duplo
Triplo
Quadruplo

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH
Perfil hospede
Restaurante
Responsável

HOTEL MÃE
CNPJ 28230141/0001-10
Telefone: (95) 8126-7939
WhatsApp: (95) 8126-7939
Instagram:
Facebook:
Sim [ x ] Renovação 19/11/2021
Não [ ]
Single
Duplo
Triplo
Quadruplo

Sim [x]. Quantas mesas?
PAULO ROBERTO CAPUTO

Sim [ ]. Quantas mesas?
AMRAN HOSSAIN

Não [ ]

Não [x]

ALIMENTOS E BEBIDAS

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

AIPANA PLAZA HOTEL
(95) 3212-0931
Instagram: @aipana_plaza

CNPJ 01271789/0001-88
WhatsApp: (95) 98117-0788
Facebook:
@AipanaPlazaOficial
Sim [x] Renovação 27/04/2022
Não [ ]
Self Service
Sob
Lanchonete
Pizzaria
[x]
encomenda
Quantidade de mesas
Banheiro
LIONETE MARIA COUTINHO
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Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável
Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável
Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável
Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

BOA VISTA ECO HOTEL

CNPJ 15417591/000174
(95) 3621-7100
(95) 9970-7551
Instagram: @ecohotel
Facebook: Boa Vista Eco Hotel
Sim [ ] Renovação?
Não [ ]
Self Service
Sob
Lanchonete
Pizzaria
[x]
encomenda
Quantidade de mesas

Banheiro

ECO PARK
CNPJ 07306364/0001-43
(95) 3224-9917
(95) 99137-7602
Instagram: @ecoparkrr
Facebook: Eco Park RR
Sim [ x ] Renovação 04/03/2022
Não [ ]
Self Service
Sob
Lanchonete
Pizzaria
encomenda
Quantidade de mesas

Banheiro

FLUTUAIBV SKY BAR &
CNPJ 25136613/0002-62
LOUNGE
Telefone: (95) 9114-2624
Whatsapp: (95) 9114-2624
Instagram: @flutuaibv
Facebook: @flutuaibv
Sim [x] Renovação?
Não [ ]
Self Service
Sob encomenda Lanchonete
Pizzaria
[x]
Quantidade de mesas

LAGO DO ROBERTINHO
Telefone (95) 3623-0952
Instagram: @lagodorobertinho
Sim [ x ] Renovação 20/07/2022
Self Service [x]
Sob encomenda [x]

Quantidade de mesas

Banheiro

CNPJ
23724517/0001-29
WhatsApp: (95)
99155-7669
Facebook:
@lagodorobertinho
Não [ ]
Lanchonete Pizz
aria
Banheiro
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Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

REI ARTHUR
CNPJ 09277139/0001-51
Telefone: (95) 98112-0791
WhatsApp: (95) 98112-0791
Instagram: @reiarthurpub
Facebook:
Sim [ ] Renovação?
Não [ ]
Self Service
Sob
Lanchonete
Pizzaria
encomenda
Quantidade de mesas

Banheiro

TULIPA LANCHONETE
E RESTAURANTE
Telefone: (95) 3224-2150

CNPJ 14478093/0001-79

Quantidade de mesas

Banheiro

WhatsApp: (95) 981145925
Instagram: @tuliparestauranterr
Facebook:
@TulipaRestauranteRR
Sim [ x ] Renovação 25/03/2022
Não [ ]
Self Service
Sob encomenda
Lanchonete
Pizz
aria

Entretenimento
AQUAMAK
Endereço: BR 174, Km 475 s/n
Contato: (95) 3624-5050
ECOPARK
Endereço: RR 205, Km 35 – sentido Alto Alegre
Contato: (95)3624- 9917
FLUTUAI BV SKY BAR & LOUGE
Endereço: Av. Getúlio Vagas – Caçari
Contato: (95) 98105- 2624
IATE CLUBE BV
Endereço: Rua Deusita Mutran Paract, n°100 - Caçari
Contato: (95) 3623-4554
LAGO DO ROBERTINHO
Endereço: Br 174, 50 km de Boa Vista.
Contato: (95) 99155-7669
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NAIPE MUSIC
Endereço: Av. Ville Roy, n° 4293 – Canarinho
Contato: (95) 98116-5259
NATURAL PARK
Endereço: Rua Sizenando C. Cavalcante, n° 410 – Jardim Floresta
Contato (95) 99166-2577
MARINA MEU CASO
Endereço: Av. Santos Dumont, n°40 – São Pedro
Contato: (95) 3624-3911

Transportadora turística
TERRESTRE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA – (95) 3224-2754
AMATUR - (95) 3626-7153
RIBEIRO DE SOUZA TRANSPORTES - (95) 99125-3189
PORTOTUR TRANSPORTE E TURISMO - (95) 3623-4040
NJ TURISMO - (95) 98111-4751
MONA ESTILO & TENDENCIA - (95) 98801-4202
COOTAR - (95) 98402-3143
VIAJATUR - (95) 99141-5886
TOPTUR - (95) 99148-9232
ASATUR VIAGENS E TURISMO LTDA - (95) 3198-8200
SANTANA TUR – (95) 99117-0101
ASATUR TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA - (95) 3198-8200

Agenciamento turístico
#PARTIU AGENCIA DE VIAGENS: (95) 99156-8085
A R TURISMO MILHAS & PACOTES TURISTICOS NAC. E INT.: (95) 98406-2356
ADMA TOURS: (92) 98203-5672
AEREO LINHAS VIAGENS: (95) 98120-7099
AEREOTUR: (95) 999113-7174
AEREOVIP: (95) 3626-4168
AERO FOZ TURISMO: (92) 9537-9008
AGENCIA ECOXPLORER: (95) 3011-6565
AGUIA TURISMO: (95) 3624-1516
ALPHA VIAGENS E TURISMO: (95) 98100-4139
ANGUITUR VIAGENS E TURISMO: (95) 3224-7559
ARIBA EXCURSOES TURISTICAS: (95) 3627-3890
BITELO TRAVEL & BUSINESS: (95) 99123-5570
BOAS NOVAS AGENCIA DE VIAGENS & LIVRARIA: (95) 99116-3177
BOSCO TRIP: (95) 3628-9455
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BRASIL NORTE EXPEDIÇOES E TURISMO: (95) 98118-4200
CABURAI ADVENTURE: (95) 99135-2288
CLUBE.NATIVE: (95) 98120-9459
CONNECTION FREE TURISMO E VIAGEM: (95) 98119-3886
CONTINENTAL VIAGENS: (95) 3086-2211
DAM VIAGENS E TURISMO: (95) 3224-4787
DECOLATOUR VIAGENS EVENTOS E TURISMO: (95) 99165-2011
DECOLEMAIS TOUR: (95) 99148-7147
DUART'S TURISMO: (11) 2056-7120
ELLEN MONTEIRO DA COSTA: (95) 99123-8944
ESTRELLA TURISMO: (95) 3224-8774
FLAY BRASIL: (95) 98100-3060
FLY VIAGENS TUR: (95) 3623-2111
FUI TRILHARR - TRILHAS E EXCURSOES: (95) 99152-9006
FVS VIAGENS: (95) 99161-7321
GLOBAL TRAVEL: (95) 3224-6161
GREEN ROTAS TURISMO: (95) 98109-1004
JEF VIAGENS E TURISMO: (95) 98124-7500
JO VIAJOU TURISMO: (95) 99964-7098
KELLY VIAGENS E TURISMOS: (95) 3626-2430
KEROLAYNE LORENA MARTINS DE ALMEIDA: (95) 99115-3564
KLTTUR VIAGENS E TURISMO: (95) 99159-2696
LEAL TURISMO E SOLUCOES: (61) 98341-8116
LIRA VIAGENS: (95) 99146-0241
LUNA VIAGENS & TURISMO: (95) 99169-0861
MACUXI TRAVEL VIAGENS E TURISMO: (95) 99169-3422
MADU_TURISMO: (95) 9840-6974
MAKUNAIMA EXPEDIÇÕES: (95) 3624-6004
MANUVIAGENS: (95) 99115-2060
MIGUEL BATISTA DA SILVA: (95) 3224-4787
MILHAS CERTA: (95) 99166-9919
MKM VIAGENS: (95) 99131-5300
MLX VIAGENS E TURISMO: (95) 3625-6882
MONTE RORAIMA TRAVEL: (95) 98100-7465
MRTUR: (95) 3623-9252
NB VIAGENS E TURISMO: (95) 99170-3514
NEIATUR: (95) 98113-2110
NEW TRIP VIAGENS E TURISMO: (95) 99115-4298
NJ TURISMO: (95) 99148-5001
NTOUR EXPEDIÇÕES: (95) 99118-2183
ONE: (95) 98406-2872
OPEN: (95) 99131-7952
PAULLY VIAGENS E TURISMO: (95) 3623-5678
PUENTE AEREO BRASILENO: (95) 8404-2084
RB TURISMO: (95) 99132-7007
RC TURISMO AGÊNCIA DE VIAGENS: (95) 3628-7851
RICARDO VIAGENS: (95) 99119-1849
RORAIMA ADVENTURES: (95) 3624-9611
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ROTA DO SOL VIAGENS & TURISMO: (95) 98402-2541
ROTA NORTE VIAGENS: (95) 99166-8090
RR TRAVEL: (95) 99157-2040
RR TUR: (95) 99145-0819
RS TURISMO: (95) 99154-4122
SB VIAGENS E TURISMO: (95) 9112-6995
SESC: (95) 3621-3947
SOLARE TOUR: (95) 8411-6775
SS TURISMO AGENCIA DE VIGENS: (95) 3624-2494
TAUREPANG EXPEDITIONS: (95) 99970-5956
TEPEQUEM AVENTURA E TURISMO: (95) 98122-2396
TIMBÓ TURISMO: (95) 3224-4077
TREKKING RORAIMA TURISMO: (95) 99123-5900
TVT: (95) 98113-3587
VAZ TURISMO: (95) 3626-2903
VH TOURS: (95) 9155-6766
VOEMAIS VIAGENS: (95) 99148-4249
VS VIAGENS E TURISMO: (95) 3621-2710
VUELOS BARATOS YA: (95) 8402-3127
Conselho Municipal de Turismo.
O conselho municipal de Turismo se organiza da seguinte maneira:
REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL:
-Fundação de Educação, Turismo, esporte e Cultura (FETEC);
-Secretaria Municipal de serviços Públicos e Meio Ambiente;
-Câmara Municipal de Boa Vista – CMBV;
REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO ESTADUAL:
-Departamento de Turismo de Roraima - DETUR;
-Universidade Estadual de Roraima- UERR;
REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO FEDERAL:
-Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima – IFRR;
-Universidade Federal de Roraima – UFRR;
REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS
-Associação Brasileira de Agência de Viagens – ABAV;
-Associação Brasileira da Industria de Hotéis - ABIH;
-Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – ABRASEL;
-Associação Brasileira de Locadores de Automóveis – ABLA;
-Confederação Nacional de Turismo – CNTUR;
-Sistema Brasileira de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE;
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Plano Municipal de Turismo
Plano de Desenvolvimento Integrado Do Turismo Sustentável Do Município De Boa
Vista (2017).
Projeto na área de turismo
Ainda em relação ao PDITS (2017), foram definidas ações principais. A seleção e a
priorização das ações foram construídas nas visitas técnicas e nas oficinas realizadas no
Município e pelos gestores dos órgãos do Município de Boa Vista.

São exemplos de algumas ações principais:
a) Criação de um Selo de Qualidade por Segmento de Meios de Hospedagem, Alimentos
e Bebidas e Artesanato;
b) Realização de Pesquisas de Mercado Turístico;
c) Execução do Programa Qualificação Profissional e Empresarial para o Município de
Boa Vista;
d) Criação, formatação e gestão de novos produtos e Roteiros turísticos;
e) Elaboração e implantação do Plano de Promoção para a qualidade do artesanato em
adequação a demanda turística;
f) Elaboração do projeto de sinalização turística; 8- Implantação do projeto de sinalização
turística; g) Elaboração e Implantação do Projeto de Sinalização Turística do Bosque dos
papagaios.
Demanda por profissional qualificado
-Atendimento ao turista Bilíngue
-Condutor Local bilíngue
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ATRATIVOS TURÍSTICOS
PRAÇA MATHEUS YUKIU SATO

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Cultural.
Tipo: A praça localizada na rua Turim – Centenário, possui estacionamento, quadra
poliesportiva, quadra de vôlei, playground para a criançada, duas lanchonetes com
espaço para mesas, bancos, lixeiras, área de passeio, banheiros públicos e paisagismo.

Distância da sede municipal.
Localizado no Município de Boa Vista
Acesso/roteiro: Rua Turim – Centenário.

Tipo de propriedade (pública/privada): Pública.
Geolocalização: N02° 47’52.7’’ W060° 43’07.4’’
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Vocação (natural/passível de investimentos).
Turismo cultural, de eventos e desportivo
Melhor época para visitação.
Durante o ano todo.

Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.

Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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COMUNIDADE FRANCISCO DE ASSIS

Fonte: Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)]
Cultural.

Tipo.
Igreja Católica tradicional do Bairro Jóquei Clube.

Distância da sede municipal.
Localizado no município de Boa Vista.
Acesso/roteiro
Rua Turquesa, N° 658 - Jóquei Clube.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Pública.
Geolocalização.
N02° 48’14.0”W060° 43’45.6”.
Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo religioso, cultural e de eventos
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Melhor época para visitação
Durante o ano todo.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciada
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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PRAÇA CLOTILDE THEREZA DUARTE

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Cultural.
Tipo
A praça do bairro Nova Cidade recebe o nome de Clotilde Thereza Duarte de Oliveira.
Roraimense, filha de Aquilino da Mota Duarte, que foi prefeito de Boa Vista e
governador do Território do Rio Branco, membro das tradicionais famílias Mota,
Magalhães e Duarte.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista.
Acesso/roteiro
Rua Campo Grande - Bairro Nova Cidade.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Pública.

Geolocalização
N02° 45’37.9” W060° 44’01.4”.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo cultural, de eventos e desportivo

Melhor época para visitação
Durante o ano todo.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico.
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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PARÓQUIA SANTA ROSA DE LIMA

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Cultural.
Tipo
Igreja Católica Tradicional do bairro Nova Cidade.
Distância da sede municipal
Localizado no Município de Boa Vista.
Acesso/roteiro
Rua Campo Grande, N° 337 – Nova Cidade.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Pública.
Geolocalização
N02° 45’41.4” W060°44’00.2”.
Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo religioso e de eventos
Melhor época para visitação: Durante o ano todo.
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Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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VILA OLÍMPICA ROBERTO MARINHO

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Natural.
Tipo
O projeto foi criado em 2019 e é voltado para pessoas a partir de 18 anos de idade que
participam semanalmente de atividades como corrida, caminhada, treinamento funcional,
Jiu-Jitsu e natação. Como o próprio nome diz, o foco do projeto é proporcionar um estilo
de vida mais saudável para os adultos e idosos.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista.
Acesso/roteiro
Av. Antônia Correia Lira – Bairro Olímpico
Tipo de Propriedade
Propriedade Pública.
Geolocalização: N0°48’13”.3”, W060º44’14.2”
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo desportivo, de eventos, cultural e cívico

Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.

Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.

Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.

166

PARQUE MUNICIPAL GERMANO AUGUSTO SAMPAIO

Fonte: Folha de Boa Vista, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Natural.
Tipo
Parque Urbano, voltado às atividades de lazer, recreação, palco de atividades culturais na
região e como também espaço de encontro com diversos seguimentos da sociedade para
a realização de múltiplas atividades ao ar livre que visam o estreitamento das relações
interpessoais, eventos ligados aos esportes, música, danças, etc.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista.
Acesso/roteiro
Bairro Pintolândia.
Tipo de Propriedade
Propriedade Pública.
Geolocalização: N0°48’26”.0, W060º44’21.7”
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo desportivo, de eventos, cultural e cívico
Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.

Oferta de Condutor Local credenciado.
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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PALCO ADERVAL DA ROCHA FERREIRA

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Cultural.

Tipo
Espaço de cultura, lazer e entretenimento. É um espaço de eventos com toda a estrutura
cênica, plataforma de acesso, administração, sala de imprensa, camarim e uma ampla área
para o público apreciar os mais belos espetáculos.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista.
Acesso/roteiro
Localizado no bairro Doutor Silvio Botelho, Zona Oeste de Boa Vista.
Tipo de Propriedade: Propriedade Pública.
Geolocalização: N02º48’24.8”, W060º44’19.4”.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo desportivo, de eventos, cultural e cívico.

Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.

Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.

Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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FEIRA DO PINTOLÂNDIA

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Cultural.
Tipo
Essa feira é importante tanto para os feirantes, quanto para a população do Silvio Botelho
e bairros adjacentes.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista.
Acesso/roteiro
Localizado na rua Pedro Aldemar Bantim, bairro Doutor Sílvio Botelho, Zona Oeste de
Boa Vista.
Tipo de Propriedade
Propriedade Pública.
Geolocalização: N0°48’13”.3”, W060º44’14.2”
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo cultural e de compras
Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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PRAÇA THÓMAS BASÍLIO

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Cultural.
Tipo
A praça foi criada para proporcionar um estilo de vida mais saudável para adultos e idosos
no Bairro Conjunto Cidadão.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista.
Acesso/roteiro
Localizado no bairro Conjunto Cidadão, Zona Oeste de Boa Vista.
Tipo de Propriedade
Propriedade Pública.
Geolocalização: N02°47’.48.8”, W060º46’28.2”
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo desportivo, de eventos, cultural e cívico
Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.

Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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PRAÇA DO CRUVIANA

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Cultural.
Tipo
Espaço recreativo da Comunidade do bairro Cruviana.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista.
Acesso/roteiro
Localizado no bairro Cruviana, Zona Oeste de Boa Vista
Tipo de Propriedade
Propriedade Pública.
Geolocalização: N02°48’36.6”, W060º46’37.0”.

Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo desportivo, de eventos, cultural e cívico

Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.
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Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.

Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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PRAÇA DO CAMBARÁ

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Cultural.
Tipo
Espaço recreativo do bairro Cambará.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista.
Acesso/roteiro
R. Nagibe Eluan – Cambará.
Tipo de Propriedade
Propriedade Pública.
Geolocalização: N02°48’35.9, W060°43’55.7”.
Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo desportivo, de eventos, cultural e cívico
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Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.

Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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PRAÇA LÍDIA BACELAR CANTEL

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Cultural.
Tipo
Espaço Recreativo do Bairro 13 de Setembro.
Distância da sede municipal
Localizado no Município de Boa Vista.
Acesso/roteiro
Av. Eldorado – 13 de Setembro.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Pública.

Geolocalização
N02° 47’53.6” W060° 40’59.7”.

Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo desportivo, de eventos, cultural e cívico
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Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.

Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.

180

RODOVIÁRIA INTERNACIONAL JOSÉ AMADOR DE OLIVEIRA - BATON

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Cultural.
Tipo
Trata-se da principal rodoviária do estado em estrutura e fluxo. A rodoviária está situada
no Bairro 13 de Setembro e faz o atendimento das linhas de ônibus com rota para Manaus,
além de rotas intermunicipais para o Estado de Roraima.
Distância da sede municipal
Localizado no Município de Boa Vista.
Acesso/roteiro
Av. das Guianas, N° 1523 – 13 de Setembro.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Pública.
Geolocalização: N02° 48’16.5” W060°41’18.1”.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Passível de investimentos em transporte, alimentos e bebidas e agências de receptivo

Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.

Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.

Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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IGREJA CATÓLICA SANTA LUZIA

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Cultural.
Tipo
Igreja Católica tradicional do bairro Treze de Setembro.
Distância da sede municipal
Localizado no Município de Boa Vista.
Acesso/roteiro
R. Pedra Pintada, 117 - Treze de Setembro.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Pública.

Geolocalização
N02° 47’53.4” W060° 41’00.8”.

Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo religioso e de eventos
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Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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IGREJA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Cultural.
Tipo: Umas das paróquias mais antigas do município de Boa Vista-RR, a igreja Nossa
senhora de Nazaré é um belo cartão postal da cidade atraindo diversos visitantes por sua
beleza histórica tradicional.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro: Localizada na Av. Ville Roy, Bairro São Vicente.
Tipo de propriedade (pública/privada): Propriedade Pública.
Geolocalização: N02º48.982' W060º40.619'
Vocação (natural/passível de investimentos): Turismo religioso e de eventos
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Melhor época para visitação: Visitação recomendada em qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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FEIRA DO PRODUTOR

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Cultural.
Tipo: Uma boa oportunidade para conhecer produtos regionais típicos da região, a Feira
do Produtor proporciona ao visitante conhecer a riqueza de sabores que o Estado possui.
A feira conta com diversos quiosques, restaurantes e uma variedade de serviços. Funciona
de segunda a sábado das 05:00 às 19:30h e aos domingos e feriados das 05:00 às 14:00 h.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro: Av. Glaycon de Paiva, São Vicente.
Tipo de propriedade (pública/privada): Propriedade pública.
Geolocalização: N02º48.824' W060º41.444'.
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Vocação (natural/passível de investimentos):
Turismo cultural e de compras

Melhor época para visitação
Visitação recomendada em qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Cultural.
Tipo
Localizado na rua Dr. Paulo Coelho Pereira, construído e inaugurado no governo do
Tenente Coronel Dilermando Cunha da Rocha em 1966, o Cemitério Nossa Senhora da
Conceição figura como um dos mais tradicionais cemitérios do município de Boa VistaRR. Ressalta-se que importantes nomes da história de Roraima estão sepultadas no local.
O espaço conta ainda com uma singela capela.
Distância da sede municipal: Localizado no município de Boa Vista-RR
Acesso/roteiro: R. Dr. Paulo Coelho Pereira, 389, São Vicente
Tipo de propriedade (pública/privada): Propriedade pública.
Geolocalização: N02º48.761' W060º41.047'.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo cultural
Melhor época para visitação
Visitação recomendada em qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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COMUNIDADE SANTA RITA DE CÁSSIA

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Cultural.
Tipo
Igreja Católica localizada no Bairro Jóquei Clube.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista.
Acesso/roteiro
Rua Guanabara, N° 458 - Bairro Jóquei Clube.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Pública.

Geolocalização
N02°48’20.3” W060° 43’19.4”.

Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo religioso e de eventos
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Melhor época para visitação
Durante o ano todo.
Situação atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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TEATRO MUNICIPAL

Fonte: Prefeitura de Boa Vista

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Cultural.
Tipo
Inaugurado em dezembro de 2017, o Teatro Municipal de Boa Vista possui linda
arquitetura e uma estrutura moderna, está localizado na avenida Glaycon de Paiva, no
Bairro São Vicente. Palco de grandes números culturais locais e nacionais, o teatro
municipal atrai um grande público tanto para prestigiar seus espetáculos quanto para
visitação.
Distância da sede municipal: Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro: Av. Glaycon de Paiva, São Vicente.
Tipo de propriedade (pública/privada): Propriedade Pública.

Geolocalização: N02º48.981' W060º41.010'.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo cultural, de eventos, shows, espetáculos e cívico
Melhor época para visitação
Visitação recomendada em qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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PRAÇA DO VÔLEI

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Cultural.
Tipo
Local adequado para várias práticas esportivas, a praça do vôlei, atrai diversos amantes
de esportes, conta com quadras, parquinho e área de lazer. Um excelente local para quem
busca tranquilidade e diversão.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR
Acesso/roteiro
Situada entre as ruas Arara, Andorinha e Patativa, bairro Mecejana.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade pública.

Geolocalização
N02º49.420' W060º41.485'.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo cultural, de eventos e desportivo

Melhor época para visitação
Visitação recomendada em qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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IGREJA CATÓLICA MENINO JESUS

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Cultural.
Tipo
Conhecida comunidade do bairro Mecejana, a Igreja Católica Menino Jesus, realiza
missas aos domingos das 07:00 às 09:00, com transmissão pela rádio Monte Roraima,
FM 107.9 e pelo facebook da comunidade. Localizada na Av. Ataíde Teive, a igreja está
apta à visitação diariamente e conta uma arquitetura de beleza singular.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
Localizada na Av. Ataíde Teive, Mecejana.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade Pública.
Geolocalização
N02º49.211' W060º41.428'.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo religioso e de eventos

Melhor época para visitação
Visitação recomendada em qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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LIONS CLUBE

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Social/Cultural.
Tipo
Localizado na Av. Mário Homem de Melo, 2165, Mecejana, está a 2,36 km do centro da
cidade. O clube chegou a Roraima em 1969, através do famoso escritor roraimense Dorval
de Magalhães. Hoje a entidade é caracterizada como de utilidade pública tanto federal
como estadual, com desenvolvimento de várias ações sociais, figurando como um dos
mais tradicionais clubes do Estado.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
Localizado na Av, Mário Homem de Melo, Mecejana
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade pública.

Geolocalização
N02º49.329' W060º41.585'.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo cultural, de eventos e desportivo

Melhor época para visitação
Em qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.

Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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PRAÇA EM FRENTE À VILA MILITAR

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Cultural
Tipo
Um bom lugar para práticas esportivas e atividades em família, trata-se de um espaço
amplo com diversas quadras e área de lazer para crianças, trata-se de uma praça
arborizada e totalmente estruturada.
Distância da sede municipal
Localizada no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
Av. Mário Homem de Melo com Av. Terêncio Lima, Mecejana.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade Pública.

Geolocalização
N02º49.299 W060º40.846'.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo cultural, de eventos e desportivo

Melhor época para visitação
Em qualquer época do ano.

Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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MERCADO ROMEU CALDAS DE MAGALHÃES

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Cultural.
Tipo
Fundado em 03 de julho de 1981 o Mercado Municipal Romeu Caldas de Magalhães está
localizado na Av. Glaycon de Paiva – 1778, Mecejana, é um mercado tradicional de Boa
Vista e conta com quiosques com vasta opção culinária, com destaque para o tradicional
café da manhã que atrai diversos visitantes, dispõe ainda de várias opções de produtos
regionais, funcionando ainda como centro comercial.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
Av. Glaycon de Paiva – 1778, Mecejana..
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade pública.
Geolocalização
N02º48.919' W060º41.296”.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo cultural, de eventos e de compras

Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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TEATRO SESC MECEJANA

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Cultural.
Tipo
O Teatro Jaber Xaud, é um espaço Cultural pertencente à estrutura do SESC-RR, está
localizado no bairro Mecejana, tendo capacidade para 209 lugares, contando
acessibilidade. O teatro Jaber Xaud recebe uma variedade de espetáculos tanto nacionais
quanto locais.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
Rua Japão, 143, Mecejana.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade pública.

Geolocalização
N02º48.914' W060º41.494'.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo de eventos, cultural e cívico

Melhor época para visitação
Em qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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CINE SUPER K

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Cultural.
Tipo
Fundado em 1979 o Cine Super K é um dos mais tradicionais cinemas da cidade de Boa
Vista-RR, sendo por anos o único cinema da cidade. Situado na Av. Cap. Ene Garcês, nas
proximidades do Complexo Poliesportivo Ayrton Senna, possui arquitetura diferenciada
que destaca importantes personagens do cinema, atraindo e encantado os amantes da
sétima arte.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
Av. Capitão Ene Garcez, nas proximidades do Complexo Poliesportivo Ayrton Senna.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade privada.

Geolocalização
N02º49.954' W060º41.180'.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Parcerias com o trade turístico
Melhor época para visitação
Em qualquer época do ano
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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PRAÇA FABIO PARACAT

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Cultural.
Tipo
Fundada 13 de junho de 2015, em homenagem ao jovem Fábio Marques Paracat, membro
de família tradicional em Boa Vista-RR, a praça está localizada no centro da cidade e
serve de palco de vários eventos culturais e artísticos, dentre os quais destaca-se o
tradicional Arraial Boa Vista Junino, que tradicionalmente é realizado no mês de junho.
Trata-se de um lugar amplo, arejado e bem estruturado, ideal visitação e passeios em
família.
Distância da sede municipal
Localizada no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
Av. Capitão Ene Garcez, Centro.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade pública.
Geolocalização
N02º49.707' W060º40.868'.
209

Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo cultural, de eventos, desportivo, religioso e cívico

Melhor época para visitação
Em qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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COMPLEXO POLIESPORTIVO AIRTON SENNA

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Cultural.
Tipo
Quem procura diversão encontra no Complexo Poliesportivo Airton Senna. Situado na
Avenida Ene Garcez conta com uma vasta extensão, com cerca de 03 km, neste percurso
abrange três praças, dentre elas a Praça Fábio Marques Paracat, Praça Velia Coutinho e a
Praça das Águas, abrange também o monumento do Portal do Milênio, construído em
2000, para simbolizar a virada do século XX para o século XXI, conta ainda com o
espaços gastronômicos, quadras, pistas para vários esportes radicais e bicicross, parques
infantis, chafarizes e fontes. Um belíssimo lugar para entretenimento, lazer e diversão.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro: Av. Cap. Ene Garcez, Centro.
Tipo de propriedade (pública/privada): Propriedade pública.
Geolocalização
N02º49.947' W060º41.116'.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo cultural, de eventos, desportivo, religioso e cívico

Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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PARQUE RIO BRANCO

Fonte: Imagem da internet - Zukka Brasil (AM)

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Cultural.
Tipo
Localizado na área central da cidade, o Parque Rio Branco será um polo de turismo, lazer
e entretenimento, contará com espelho d’água, posto de observação, pista de cooper,
ciclovia, praia e sombreiros, Parque da Primeira Infância e uma passarela que interligará
o Parque até a Orla Taumanan e com a Torre do Mirante que terá 86 metros de altura,
com a proposta de ser a maior torre da região norte proporcionará uma vista privilegiada
do principal rio que banha a cidade de Boa Vista, o rio Branco, em um ambiente de lazer
com arquitetura moderna.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
R. Castelo Branco, 236, São Vicente.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade pública.
Geolocalização
2°48'42.40"N, 60°40'12.19"O
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo de eventos, lazer e entretenimento, passeio de barco, visitação turística
Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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PRELAZIA

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Cultural.
Tipo
Uma genuína obra arquitetônica em estilo neoclássico datada de 1907, ainda possui sua
arquitetura original preservada. Atualmente é sede da Diocese de Roraima, mas já
funcionou como hospital, casa de padres e bispos bem como sede do Governo. Local
tranquilo e instigante, a Prelazia é sem dúvida um ponto turístico indispensável à
visitação.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
Centro Histórico de Boa Vista-RR.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade pública.
Geolocalização
N02º49.124' W060º39.967'
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Roteiro turístico cultural
Melhor época para visitação
Qualquer época do ano
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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INTENDÊNCIA

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Cultural.
Tipo
As margens do Rio branco, localizada no centro histórico, sob um cenário natural
deslumbrante, encontramos a intendência que foi construída em 1900 para sediar a sede
do governo. Atualmente funciona como Centro de Informações Turísticas, mas já serviu
como sede da primeira prefeitura do município de Boa Vista-RR.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
Centro Histórico de Boa Vista-RR.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade pública.
Geolocalização
N02º48.868' W060º40.082'.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Roteiro turístico cultural
Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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RESTAURANTE MEU CANTINHO

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL):Cultural.

Tipo
O tradicional restaurante Meu Cantinho localizado no centro histórico da cidade é
famoso não só por seus pratos saborosos, mas pela importância histórica que carrega,
pois faz parte da história do Estado de Roraima. O Restaurante foi sede da antiga
fazenda Boa Vista quando o Estado ainda era província do Amazonas. Hoje o Local é
tombado como patrimônio histórico.

Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
Centro Histórico de Boa Vista-RR.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade privada.
Geolocalização
N02º48.867' W060º40.102'.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Roteiro gastronômico e cultural

Melhor época para visitação
Em qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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CASA PETITA BRASIL

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Cultural.
Tipo
O sobrenome Brasil figura entre os nomes das tradicionais famílias do Estado de Roraima.
A famosa casa da família Brasil está localizada onde atualmente é denominada a Praça
Barreto Leite, em frente à Orla Taumanan. O imóvel começou a ser construído em 1886,
com conclusão em 1862. Possui uma estrutura arquitetônica baseada no estilo
neoclássico, com algumas peças oriundas da Europa. Em 15 de outubro de 1993, foi
tombado como patrimônio histórico pela Prefeitura de Boa Vista. Hoje é residência da
senhora Petita Brasil, descendente do proprietário original.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
Centro Histórico de Boa vista-RR.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade privada.
Geolocalização
N02º48.815' W060º40.144'.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Roteiro cultural
Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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PRAÇA DO TAMANDUÁ

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Cultural.
Tipo
Localizada no centro histórico da cidade, as margens do Rio Branco, a Praça do
Tamanduá conta com uma linda paisagem natural, em um ambiente acolhedor, arejado
pela brisa do Rio, o espaço conta com uma escultura de um tamanduá em concreto,
orquestrado por belas plantas e árvores.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
Centro Histórico de Boa Vista-RR.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade pública.
Geolocalização
N02º48.887' W060º40.055'.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Roteiro turístico cultural
Melhor época para visitação
Qualquer época do ano
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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CENTRO DE ARTESANATO

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Cultural.
Tipo
Localizado no centro histórico, o centro de artesanato oferece ao visitante uma variedade
de trabalhos de artesões locais. O Local conta com várias lojinhas que comercializam as
mais diversas técnicas artesanais. Uma boa oportunidade para eternizar em forma de
lembrança a visita ao Estado.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
Centro histórico de Boa Vista-RR.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade pública.
Geolocalização
N02º48.886' W060º40.080'.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo de compras e cultural
Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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CASA JOÃO XXIII

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Cultural.
Tipo
Uma obra clássica que se caracteriza por ser umas das primeiras construções do município
de Boa Vista-RR. Antiga casa das madres, foi construído em 1924, pelos monges
beneditinos, já funcionou como o hospital nossa senhora de Nazaré.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
Centro histórico de Boa Vista –RR.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade pública.

Geolocalização
2°48'56.12"N, 60°40'4.06"O
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo cultural e de compras

Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.

Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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COLÉGIO SÃO JOSÉ

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Cultural.
Tipo
A Escola Estadual São José é uma importante escola tradicional localizado no Centro de
Boa vista-RR, foi Construído em 1924, pelos monges beneditinos, no entanto construção
atual só foi erguida nos anos 1950, por D. José Nepote, bispo de Roraima na época. O
imóvel é tombado pela Prefeitura de Boa Vista, sob a Lei n° 232, de 10 de setembro de
1990.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
Rua Floriano Peixoto, 346, Centro.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade Pública.
Geolocalização
N02º48.935' W060º40.052'.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Roteiro turístico cultural
Melhor época para visitação
Durante o ano letivo quando as atividades da escola estão sendo executadas.

Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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ESCOLA EUCLIDES DA CUNHA

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Cultural.
Tipo
A escola foi fundada em 1949 pelo professor Aloísio Neves no período do extinto
Território do Rio Branco. Em 1950 o direito de propriedade do ginásio foi doado à
Prelazia do Rio Branco. No entanto no ano de 2000, a Diocese de Roraima vendeu o
direito de propriedade para o Governo do Estado. A obra destaca-se por seus longos
corredores cheios de janelas altas. O Local conta ainda com o tradicional espaço dedicado
à imagem de Nossa Senhora Aparecida.
Distância da sede municipal: Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
Avenida Bento Brasil, 112, Centro.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade pública.
Geolocalização
N02º48.957' W060º40.126'.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo cultural
Melhor época para visitação
Durante o ano letivo quando as atividades da escola estão sendo executadas.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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CENTRO COMERCIAL CAXAMBÚ

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Cultural.
Tipo
Fundado em 13.12.2002, o Centro Comercial Caxambu possui 144 quiosques e está
localizado entre o trecho das Av. Silvio Botelho e Jaime Brasil. O nome é em homenagem
a Manoel Barbosa de Araújo Filho, conhecido como Caxambu, que foi pioneiro em
comércio informal.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
Entre a Av. Silvio Botelho e Jaime Brasil.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade Pública.

Geolocalização
N02º49.054' W060º40.144'.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo cultural e de compras
Melhor época para visitação
A visitação é interessante em qualquer época do ano, contudo, nas datas comemorativas
a oferta de variedades de produtos é notória, sendo um atrativo para quem procura preços
acessíveis.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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ORATÓRIO DO SOLDADO

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Cultural.
Tipo
O Oratório do Soldado é uma igreja católica localizada próxima a vila militar no
município de Boa Vista-RR.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
R. Cerejo Cruz, 1275, Centro.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade Pública.
Geolocalização
N02º49.229' W060º40.741'.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo cultural e religioso
Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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MONUMENTO AOS PIONEIROS

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Cultural.
Tipo
Localizado na Praça Barreto Leite, o monumento aos pioneiros é uma importante obra do
renomado artista plástico roraimense Luiz Canará. Trata-se de um painel com cinco
metros de altura por quinze de largura, esculpido em concreto e cimento. O monumento
traz elementos da riqueza Cultural de Roraima e retrata a chegada das primeiras famílias
ao Estado.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
Praça Barreto Leite, Centro Histórico.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade Privada.

Geolocalização
N02º48.822' W060º40.131'
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Roteiro turístico cultural
Melhor época para visitação
A visitação é interessante quem qualquer época do ano, porém nas festividades de fim de
ano as proximidades ao monumento ganham decoração especial, tornando-se um lindo
atrativo.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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PRAÇA DA PIRÂMIDE

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Cultural.
Tipo
A famosa pirâmide, monumento histórico, instalada na rotatória do Aeroporto
Internacional de Boa Vista com a Universidade Federal de Roraima- UFRR, atrai diversos
visitantes pelo seu ambiente tranquilo propício a piqueniques e encontros em família.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
Av. Cap. Ene Garcez, 1180, Centro.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade Pública.

Geolocalização
N02º50.180' W060º41.368'.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo desportivo, de eventos, cultural e cívico
Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.

240

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BOA VISTA

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Cultural.
Tipo
O único Aeroporto da cidade de Boa Vista-RR, foi inaugurado em 19 de fevereiro de
1973 e passou por uma grande reforma em 1998. Seu atual nome denominado Aeroporto
Internacional de Boa Vista - Atlas Brasil Cantanhede veio através de decreto em 13 de
abril de 2009 e é em homenagem ao piloto de aeronaves pioneiro no então Território
Federal de Rio Branco durante a década de 1950. De acordo com Infraero, o aeroporto
tem capacidade para receber 2,4 milhões de passageiros por ano.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
Praça Santos Dumont, 100.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade Pública.
Geolocalização
N02º50.457' W060º41.522'.
241

Vocação (natural/passível de investimentos)
Passível de investimentos em transporte, alimentos e bebidas e agências de receptivo
Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA- UFRR

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Cultural.
Tipo
Fundada em 1989, Universidade Federal de Roraima-UFRR caracteriza-se por ser a
primeira Instituição de Ensino Superior de Boa Vista-RR, permanecendo como tal por
mais de uma década, até surgirem as faculdades privadas no início da década de 2000.
Hoje conta com uma variedade de cursos em seus diversos campi, com unidades
espalhadas pelo Estado. No Campus de Boa Vista conta com uma grande área que abrange
diversas edificações.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro: Av. Cap. Ene Garcez, 2413, Aeroporto.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade Pública.
Geolocalização
N02º50.068' W060º41.503'.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo cultural, de eventos e desportivo
Melhor época para visitação
Durante o ano letivo da instituição quando a universidade desenvolve diversa
programação acadêmica e eventos científicos.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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PARQUE ANAUÁ

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Natural/Cultural.
Tipo
O tradicional Parque Anauá é um parque de lazer a céu aberto e um dos pontos turísticos
que mais chama atenção em Boa Vista-RR. O local amplo é frequentado por centenas de
pessoas que buscam um ambiente para lazer e diversão. A origem de seu nome vem da
etnia Macuxi e significa “Lugar de encontro”. O parque conta com diversos espaços para
prática de esportes, quadras esportivas, anfiteatro, o Museu Integrado de Roraima, área
coberta para show, horto e um lindo lago.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, Centro.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade Pública.

Geolocalização
2°50'17.78"N, 60°40'52.38"O
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Vocação (natural/passível de investimentos
Turismo desportivo, cultural, social e de eventos
Melhor época para visitação
Qualquer época do ano é ideal para visitação, porém nas tardes de verão o parque é local
ideal para um belo passeio e diversão em família. Aos finais de semana o parque
desenvolve aulas de zumba, feira de artesanato e gastronômica. Durante as festas juninas
o parque sedia um dos maiores arraiais da Região Norte atraindo milhares de visitantes.
Outra época de destaque diz respeito às comemorações de passagem de ano, quando o
governo do Estado realiza a tradicional queima de fogos as margens do Lago dos
Americanos.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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IGREJA SÃO FRANCISCO

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Cultural.
Tipo
A igreja São Francisco é uma comunidade católica tradicional na cidade. Foi fundada em
1953 tem sua arquitetura preservada o que chama a atenção por sua singela beleza.
Destaca-se que a Igreja são Francisco hoje é tombada como patrimônio histórico do
Município de Boa Vista- RR.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
Av. Capitão Júlio Bezerra, 775, São Francisco.

Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade Pública.
Geolocalização
N02º49.728' W060º40.262'.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo religioso e cultural
Melhor época para visitação
A visitação é interessante em qualquer época do ano, pois a igreja desenvolve diversas
atividades voltadas à comunidade, no entanto, no mês de outubro é realizado seu
tradicional arraial com várias atrações culturais, comidas típicas, bingos, brincadeiras
infantis e etc.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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PRAÇA DOS BAMBUS

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Cultural.
Tipo
A Praça dos Bambus é uma graciosa Praça de Boa Vista-RR que foi reinaugurada em
15/04/2016. O local possui quadras esportivas, parquinhos, restaurantes e uma academia
ao ar livre. Conta ainda com uma escultura de uma cobra com 3,50 metros de altura de
17 metros de comprimento. Seu nome se dá pelo fato da implantação do primeiro horto
municipal de Boa Vista pelo agrônomo Dorval de Magalhães.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
Rua Nove de Julho, 101, São Francisco.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade Pública.

Geolocalização
N02º50.209' W060º40.421'
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo cultural, de eventos e desportivo
Melhor época para visitação
Durante todo ano a praça dos bambus é muito agradável para passeios.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.

Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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IGREJA APARECIDA

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Cultural.
Tipo
A Igreja Aparecida é uma igreja de comunidade católica no município de Boa Vista-RR,
possui mais de trinta anos no município e está localizada no Bairro Aparecida que leva
esse nome em razão da aparição, em outubro de 1717, da Virgem Maria, no rio Paraíba,
pelos pescadores João Alves e Filipe Pedroso.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade Pública.
Geolocalização
N02º50.203' W060º39.876'.

Vocação (natural/passível de investimentos).
Turismo religioso e de eventos
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Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.

Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.

Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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PRAÇA APARECIDA

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Natural.

Tipo
Inaugurada em 18 de novembro de 1939, a Praça Aparecida é um lugar amplo e
arborizado, local de encontro de jovens para práticas esportivas e lazer.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
Av. Pres. Dutra, 857, Aparecida.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade Pública.
Geolocalização
N02º50.212' W060º39.873'.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo religioso e de eventos
Melhor época para visitação
Qualquer época do ano, principalmente nas noites de verão para a prática de esportes e
passeios.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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POINT BOLICHE

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Cultural
Tipo
Uma boa oportunidade para quem busca diversão, o Point do Boliche aparece como único
espaço de boliche da cidade de Boa Vista- RR e está localizado no bairro Aparecida onde
é possível alugar pistas e competir com até dez pessoas.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
R. João Pereira Caldas, 574, Aparecida.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade Privada.

Geolocalização
2°50'18.00"N, 60°39'52.30"O
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo cultural, de eventos e desportivo
Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.

256

PRAÇA DOS ESTADOS

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Cultural
Tipo
De frente para a Escola Estadual Hidelbrando Bitencourt, a Praça dos Estados possui uma
área com quadras esportivas, pistas, parquinho e um belo gramado que atrai moradores
para piqueniques e passeios.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
Rua Pará com Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, bairro dos Estados.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade Pública.
Geolocalização
N02º50.727' W060º40.096.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo desportivo, de eventos, cultural e cívico

Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.

Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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IGREJA SÃO PAULO

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Cultural
Tipo
Igreja católica localizada na Av. São Paulo, no Bairro dos Estados.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
Av. São Paulo, 324.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade Pública.
Geolocalização
N02º50.763' W060º40.130'.

259

Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo religioso e de eventos
Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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PRAÇA DA AMOCA

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Praça da Amoca.
Tipo
A Praça da Amoca é um ambiente com várias quadras de esporte, parquinhos, restaurantes
e lanches. Muito frequentada pela população a Praça da Amoca é um atrativo
aconchegante.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
Av. Ville Roy, Caçari.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade Pública.
Geolocalização
N02º50.574' W060º39.234'.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo desportivo, de eventos, cultural e cívico
Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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PRAÇA MONTE RORAIMA

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Praça Monte Roraima
Tipo
Praça localizada próximo ao condomínio residencial Monte Roraima. Trata-se de um
ambiente reservado, discreto e calmo, ideal para práticas esportivas, brincadeiras infantis
e passeio em família.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade Pública.

Geolocalização
N02º50.754' W060º38.974'.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo desportivo, de eventos, cultural e cívico
Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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RORAIMA SHOPPING GARDEN

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Cultural

Tipo
Inaugurado em 2014, o Roraima Garden Shopping possui 40 mil m² de área construída e
conta com 168 lojas, sendo cinco âncoras, duas megalojas, quatro salas de cinema, 77
lojas satélites, um complexo de lazer e ampla praça de alimentação com 22 opções de
fast-food e dois restaurantes.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
Av. Ville Roy, 1544, Caçari.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade Pública.
Geolocalização
N02º51.238' W060º38.646.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo cultural e de compras
Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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IGREJA SÃO MATEUS

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Cultural
Tipo
Igreja católica tradicional do município de Boa Vista-RR, localizada no bairro Caçari,
tem suas missas realizadas as 19:30h dos domingos. Sua arquitetura é marcante e destacase no bairro.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
R. da Bacabeira, 664, Caçari.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade Pública.
Geolocalização
2°50'56.11"N, 60°39'20.69"O
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo religioso e de eventos
Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.

Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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PRAÇA DO MIRANDINHA

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Cultural
Tipo
Uma praça ampla, arborizada, muito usada para prática de piqueniques e aniversários ao
ar livre. O local conta com quadras de esporte e escultura em concreto de um iguana que
mede 9 metros de altura e pesa cerca de 13 toneladas.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR
Acesso/roteiro
Rua da Tangerineira, 440, Caçarí
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade Pública.
Geolocalização
N02º50.451' W060º39.335'.
Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo cultural, de eventos e desportivo
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Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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PRAÇA DO PARAVIANA

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Cultural
Tipo
Praça em área residencial no bairro Paraviana, é local de entretenimento dos moradores e
de visitantes em geral. A praça consta com quadras esportivas, parquinhos e lanches
tornando-se uma ótima oportunidade de encontro.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
R. Augusto César Luitgards Moura, Paraviana.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade Pública.
Geolocalização
N02º51.262' W060º39.297'.
Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo cultural, de eventos e desportivo
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Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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BOSQUE DOS PAPAGAIOS

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Natural.
Tipo
Inaugurado em julho de 2009, o bosque dos papagaios é um Parque Ecológico localizado
no bairro Paraviana, possui tem 12 hectares de área verde preservada. Conta com trilhas
ecológicas que possibilita ao visitante conhecer várias espécies e as mais de 600 árvores
que compõem a vegetação do bosque.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
Rua Moises de Souza Cruz, Paraviana.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade Pública.

Geolocalização
N02º51.533' W060º39.403'.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Passível de investimentos em condução local, alimentos e bebidas e turismo desportivo
Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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FACULDADE CATHEDRAL

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Cultural
Tipo
A Faculdade Cathedral foi a primeira instituição de ensino superior privada do Estado de
Roraima. Seu primeiro vestibular se deu em junho de 2001, depois da construção de uma
sede própria, a princípio com os cursos de Administração e Contabilidade, no entanto
hoje consta com dezenas de cursos em várias áreas de conhecimento. A faculdade tem
um cunho social bem marcante e oferece serviços gratuitos de saúde para a comunidade
em geral.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade Pública.
Geolocalização
N02º51.066' W060º38.681'.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Roteiro turístico cultural e turismo de eventos
Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.

276

CATEDRAL DO CRISTO REDENTOR

Fonte: Diocese de Roraima, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Cultural.
Tipo
Com uma arquitetura moderna, a Catedral é um dos principais templos religiosos do
município de Boa Vista. A construção do templo iniciou-se no ano de 1968, mas o término
só ocorreu em 1972. De acordo com o ângulo que é vista, a igreja lembra um barco, uma
maloca indígena e uma harpa.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.

Acesso/roteiro
Praça do Centro Cívico de Boa Vista.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade Pública.
Geolocalização
N02º51.533' W060º39.403'.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo religioso, de eventos e cultural
Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Cultural.
Tipo
O Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Nova Querência, instalado na capital de Roraima
- Boa Vista, é uma sociedade sem fins lucrativos, fundado em 1983. Este CTG busca
divulgar as tradições e o folclore da cultura gaúcha, respeitando a forma como essas
tradições foram codificadas e registradas por folcloristas reconhecidos pelo movimento.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
Av. Brg. Eduardo Gomes, 4008 - Aeroporto.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade Pública.
Geolocalização
2º49’44”N 60º41’38”W.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo cultural, de eventos e desportivo
Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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ESTÁDIO RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Cultural.
Tipo
O Estádio Raimundo Ribeiro de Souza, mais conhecido por Ribeirão, é um estádio de
futebol localizado na cidade de Boa Vista, capital do estado de Roraima, pertence ao
Governo Estadual e tem capacidade para receber cerca de 3.000 pessoas.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 1068 – Caimbé.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade Pública.
Geolocalização
2º49’07N 60º43’18”W.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo cultural, de eventos e desportivo
Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DO CARMO

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Cultural.
Tipo
A Matriz Nossa Senhora do Carmo foi a primeira igreja construída as margens do Rio
Branco e é reconhecida como patrimônio histórico de Boa Vista, capital do Estado de
Roraima. De 2005 a 2007, foi totalmente restaurada, preservando as características
originais da década de 1920, quando foi reconstituída pelos padres Beneditinos.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
R. Bento Brasil, 1140 – Centro.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade Pública.
Geolocalização
2°48’52”N 60°40’05”W.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo religioso e de eventos
Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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IGREJA CATÓLICA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO

Fonte: https://www.facebook.com/nspsrr/, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Cultural.
Tipo
Igreja Católica tradicional localizada no bairro Asa Branca.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
R. Armando Nogueira, 1925 - Asa Branca.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade Pública.
Geolocalização
2°48’50”N 60°43’21”W.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo religioso e de eventos

Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.

Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.

Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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ORLA TAUMANAN

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Cultural.
Tipo
A Orla Taumanan é uma grande estrutura suspensa sobre a margem direita do rio Branco,
no centro histórico da cidade de Boa Vista, capital do Estado de Roraima, a orla foi
construída e é mantida pela prefeitura do Município. A obra foi inaugurada em julho de
2004, totalizando 6.500 metros quadrados.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
R. Floriano Peixoto – Centro.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade Pública.

Geolocalização
2°48’48”N 60°40’07”W.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Roteiro turístico cultural, de eventos e gastronômico
Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.

Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico

Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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PÁTIO RORAIMA SHOPPING

Fonte: Folha de Boa Vista, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Cultural.
Tipo
Inaugurado em 25 de novembro de 2014, o Pátio Roraima shopping Garden Shopping
localizado na zona Oeste do município de Boa Vista, capital do Estado de Roraima possui
atualmente 156 lojas.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR,
Acesso/roteiro
Av. João Alencar (Br 174), 2181 – Cauamé.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade Pública.

Geolocalização
2º50’55”N 60°42’19”W.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo cultural e de compras

Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.

Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico

Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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PRAÇA PRINCIPAL DO CIDADE SATÉLITE

Fonte: Prefeitura de Boa Vista, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Cultural.
Tipo
Principal praça do bairro Cidade Satélite, localizado na zona Oeste de Boa Vista. O local
conta com quadras poliesportivas, quiosques e áreas de recreação voltadas para o público
infantil.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
R. J, 256 – Cidade Satélite.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade Pública.

Geolocalização
2°50’48”N 60°44’57’W.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo cultural, de eventos e desportivo

Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.

Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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PRAÇA DO CENTRO CÍVICO

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Cultural.
Tipo
Conhecida principalmente como Centro Cívico, a Praça está localizada no centro de Boa
Vista. Ela abriga a sede dos Três Poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário. Todas as
principais avenidas da capital saem da Praça em direção ao resto da cidade.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR
Acesso/roteiro
Av. Cap. Ene Garcez, S/N, Centro.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade Pública.

Geolocalização
2°49’13”N 60°40’19”W.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo desportivo, de eventos, cultural e cívico
Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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REI ARHUR PUB

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Cultural.
Tipo
O Rei Arthur Pub é um bar e restaurante que foi inaugurado no ano de 2007 e está
localizado no bairro Paraviana, zona Norte da capital. O local tem decoração medieval e
mistura elementos roqueiros e contemporâneos.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
R. Ângico, 450 – Paraviana.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade Pública.
Geolocalização
2°51’49”N 60°40’20”W.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Roteiro cultural e gastronômico

Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.

Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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TERMINAL DE TRANSPORTE CAIMBÉ

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Cultural.
Tipo
Terminal do Caimbé é uma terminal de transporte público localizada na Avenida
Imigrantes em Boa Vista.
Distância da sede municipal
Localizado no município de Boa Vista-RR.
Acesso/roteiro
Avenida dos Imigrantes – Caimbé.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade Pública.
Geolocalização
2°40’18”N 60°42’44’’W.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Passível de investimentos em transporte, alimentos e bebidas e agências de receptivo

Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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PROJETO DE ASSENTAMENTO NOVA AMAZÔNIA

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Cultural.
Tipo
O Projeto de Assentamento Nova Amazônia surgiu a partir do Plano Municipal de
Desenvolvimento do Agronegócio de 2017, a fim de criar condições seguras para os
produtores com o objetivo de garantir uma produtividade melhor nas lavouras.
Distância da sede municipal
Cerca de 30 km da sede municipal.
Acesso/roteiro
Vicinal 2/ PA Nova Amazônia/Truaru.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade Pública.

Geolocalização
3° 2'21.07"N, 60°50'44.82"O
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Passível de investimentos em transporte, alimentos e bebidas e agências de receptivo
Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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LAGO DO ROBERTINHO

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Natural.
Tipo
Ambiente Natural no meio do cerrado de Roraima. O lago é o espaço ideal para aqueles
que buscam usufruir de um ambiente que esbanja beleza natural com tranquilidade. Sua
infraestrutura dispõe de restaurante, bar, banheiros e chalés de frente para o lago. Além
dos serviços de hospedagem e alimentação o local dispões de diversas opções de
entretenimento para o visitante como caiaque, tobogã, banana boat, pedalinho, passeio de
cavalo e stand up padle. (Todos cobrados a parte.)
Distância da sede municipal
50km de distância da sede municipal.
Acesso/roteiro
Via Rodovia: BR 174.
Tipo de Propriedade:
Propriedade Pública.

Geolocalização
2°56'55.91"N, 60°54'45.20"O
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Passível de investimentos em transporte, alimentos e bebidas e agências de receptivo
Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.
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ECOPARK

Fonte: ecopark.com.br, 2021

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Natural.
Tipo
EcoPark Roraima está localizado a 35 Km do centro da capital. Com área total de 255
hectares, o espaço conta com cardápio variado, O almoço pode ser “à la carte” ou self
service. O local também dispõe de chalés como a opção de hospedagem.
Distância da sede municipal
35km de distância da sede municipal.
Acesso/roteiro
Saindo do município de Boa Vista, em direção ao município de Alto Alegre, você
percorre aproximadamente 30 km pela rodovia estadual RR-205.
Tipo de Propriedade
Propriedade Particular.
Geolocalização
2°53'51.10"N, 60°59'9.55"O
303

Vocação (natural/passível de investimentos)
Passível de investimentos em transporte, alimentos e bebidas e agências de receptivo
Melhor época para visitação
Qualquer época do ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O atrativo se encontra dentro do município de Boa Vista-RR que configura um núcleo
Turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Existem empresas dentro do núcleo turístico que operam com turismo receptivo, que
estão cadastradas no Cadastur e operam em conformidade com o Ministério do Turismo.

ROTEIRIZAÇÃO
Aptidão para integrar uma rota ou roteiro

O município possui potencial turístico para integrar uma Rota ou Roteiro que atendam
aos turistas para diversos segmentos turísticos existentes no município. A cidade possui
uma boa infraestrutura de meios de hospedagem e empreendimentos alimentícios.
Calendário municipal de eventos
Carnaval (Fevereiro – Março)
O Carnaval é uma das festas mais populares do mundo. Por ser um evento muito animado
e representativo, não poderia ficar fora dos principais eventos do município. A cada ano,
esse evento vai expandindo e aumentando seu público, tornando-se cada vez mais seguro,
pois tem apoio dos Guardas Municipais, Bombeiros, Samu, Polícia Militar, Polícia Civil
e outros. Para animar, tem as escolas de samba, os blocos carnavalescos, os cordões e os
famosos concursos. As pessoas vão fantasiadas e o carnaval de rua mantém suas tradições,
tendo os desfiles, trios elétricos para puxar os blocos embalados por músicas de bandas
populares e locais também. Este evento tem como finalidade promover uma festa alegre
onde todos possam se divertir com segurança e atender a todo o público em geral.
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Boa Vista Junina (Junho)
O Boa Vista Junina é um evento de origem nordestina que veio trazendo história e cultura
para alegrar o município. A festa junina se tornou o maior arraial da Amazônia e, com
isso, tem sido um dos eventos mais esperados pelos moradores locais e turistas. Além de
muita música e quadrilhas juninas, o evento conta com a maior paçoca do mundo. A cada
ano, os organizadores do evento (Prefeitura de Boa Vista) trabalham para bater seu
próprio Record, a paçoca faz parte da gastronomia roraimense e o objetivo é mostrar para
os turistas um pouco da cultura do estado. A primeira edição do evento foi em 2001. São
8 noites de festa com a apresentação das 24 quadrilhas no tablado, bandas regionais para
a animação das noites e uma atração nacional que se apresenta em 1 desses 8 dias.

Corrida 9 de Julho (09 de julho)
A Corrida Internacional 9 de Julho tem como objetivo incentivar a prática de exercícios
físicos e atividades esportivas. Foi em 1981, com a administração do Prefeito Alcides dos
Santos, que o evento passou a fazer parte das comemorações referentes ao aniversário de
Boa Vista e, desde então, tem sido um dos principais eventos alusivos ao aniversário do
município. Com o crescimento do evento, foi havendo inclusão social e o tornando mais
visível para a população local e para os turistas que vêm ao município no intuito de
participar da corrida ou até mesmo apenas para prestigiar o evento.
A cada ano, o evento vem aumentando seu número de participantes

Mostra Fotográfica 9 de Julho (09 de julho)
A Mostra Fotográfica 9 de Julho é um evento realizado pela Prefeitura Municipal de Boa
Vista, por meio da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista
(FETEC) e abarca vários eventos relacionados ao aniversário de Boa Vista. Com um tema
sempre voltado para o município, a ideia é mostrar para o público as belezas da cidade
em forma de fotos, para que os moradores e turistas sintam-se curiosos para ver e
conhecer melhor os avanços que o município tem dado a cada ano que se passa. O objetivo
é atrair turistas e moradores locais para ajudar a impulsionar o turismo, gerando impactos
positivos em comemoração ao aniversário do município.
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Encontro Internacional de Motos de Alta Cilindrada (Outubro)
O Encontro Internacional de Motos de Alta Cilindrada é um evento privado, que acontece
anualmente no município e tem parcerias com a Prefeitura de Boa Vista, entre outros
órgãos. Este evento atrai um público adepto ao rock e a motos, tudo bem planejado e
elaborado com muita segurança para que todos possam se divertir. O encontro de motos
reúne motoclubs de diversos lugares do Brasil e de países vizinhos que já esperam
ansiosamente para prestigiar o evento. Todos os anos, além de bandas regionais e
exposição de motos de altas cilindradas também conta com bandas nacionais.
Legislação municipal voltada ao turismo
Lei Nº 1.535, de 06 De Dezembro de 2013. - Dispõe sobre a criação do conselho
municipal de turismo de Boa Vista – COMTUR e dá Outras Providências.
Operações de agenciamento no município
RORAIMA ADVENTURES
www.roraimaadventures.com.br
Contatos: (55 95) 3624 9611 WhatsApp: (55 95) 99115 1514
E-mail: adventures@roraima-brasil.com.com
Instagram: @roraimaadventures
MAKUNAIMA EXPEDIÇÕES
www.makunaima.com
Contato: (55 95) 3624 6004 / 98111 7669
Facebook: /makunaimaexpedicoes
Instagram: @makunaimaturismo
E-mail: makunaimaexpedicoes@gmail.com
FUI TRILHAR- TRILHAS E EXCURSÕES
Contato: (55 95) 99152 9006
Instagram: @fuitrilharr
TREKKING RORAIMA TURISMO
Contato: (55 95) 99123 5900
Instagram: @trekkingroraimaturismo
TAUREPANG EXPEDITIONS
Contato: (55 95) 99970 5956
Instagram: @taurepang_expeditions
TREKKING PASSEIOS E TRILHAS
Contato: (55 95) 99177 6035
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CABURAÍ ADVENTURE
Contato: (55 95) 99162 0210
Instagram: @caburai.adventure
CLUBE NATIVE
www.clubenative.com.br
Contato: (55 95) 981020913
Instagram: @clubenative
7.5 Roteiros locais comercializados no mercado

CANOAGEM ÁGUA BOA COM DESTINO AO RIO BRANCO
Saindo de uma das pontes sobre o igarapé da Água Boa com destino ao Rio Branco.
Trajeto rio abaixo navegando pelas águas transparentes do igarapé.

CANOAGEM RIO CAUAMÉ COM DESTINO AO RIO BRANCO.
Saída da ponte sobre o Rio Cauamé com destino ao Rio Branco. Trajeto sempre
descendo, remando em torno da face norte da cidade de Boa Vista, navegando pelas águas
claras do Rio Cauamé.

CITY TOUR
Tour pelo Centro Histórico de Boa Vista, onde começou a história da única capital do
país situada no hemisfério norte.
RIVER TOUR PÔR DO SOL
Tour pelo rio Branco, sentido rio acima, onde se podem observar à beira-rio as casas das
famílias tradicionais que se encontram na cidade desde o pioneirismo daqueles que
vieram ali se instalar, além de apreciar o pôr do Sol no rio Branco.

BIKE TOUR EM BOA VISTA
A cidade plana proporciona excelentes condições do uso deste tipo de transporte. A
proposta desse roteiro é oferecer ao cliente a oportunidade de conhecer a cidade através
de outra perspectiva acompanhada por um guia de turismo especializado.
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REDE DE PARCEIROS MUNICIPAIS – RPM
Relação de atores locais envolvidos com o turismo
Sebrae - RR
Conselho Municipal – COMTUR
Fórum Estadual de Turismo de Roraima - FTRR
Serviço Social do Comércio – SESC
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado de Roraima. FECOMERCIO
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CANTÁ
CARACTERIZAÇÃO GERAL
Acesso:
O município de Cantá localiza-se a sudeste de Boa Vista, a 36 quilômetros desta, com acesso
pela BR-432 e RR-206, ambas pavimentadas. O município faz divisa, ao norte, com o município
de Boa Vista; ao sul, com o município de Caracaraí; a leste, com o município de Bonfim; e a
oeste, com os municípios de Iracema e Mucajaí.
Área:
7.664,831 km².
População Estimada:
18.799 habitantes. (IBGE 2020).
Clima:
O clima do município é de tipo quente e semiúmido. Conta com um período de 5 a 6 meses
secos e duas estações bem distintas: verão, que é a época de seca; e inverno, que é definida
como a época de chuva. A época de seca vai do mês de outubro ao mês de março, e a época de
chuvas se prolonga do mês de abril ao mês de setembro.
Temperatura:
A temperatura média anual é de 27,5 °C e a precipitação pluviométrica do município é de 1.750
a 2.000 mm.
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Mapa do município e atrativos turísticos
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Histórico
Santos (2010) ressalta que a política de Getúlio Vargas (1930-1945) incentivou a distribuição
de terras na Amazônia e estava ligada a um projeto de segurança nacional voltado
principalmente para os recém-criados Territórios Federais, resultando na criação dos primeiros
projetos de colonização de Roraima. Esses projetos culminaram na instalação de três
importantes colônias, a colônia Fernando Costa, criada em 1944, a colônia Brás Dias de Aguiar
criada em 1951, a colônia Coronel Mota no ano de 1955. Ambas enfrentaram dificuldades na
sua implantação, chegando a funcionar anos depois de sua criação, como a colônia Fernando
Costa que realmente funcionou a partir de 1951 (atualmente corresponde ao município de
Mucajaí).

A colônia Brás Dias de Aguiar (atualmente município de Cantá), a colônia Coronel Motta,
(município de Alto Alegre). Os projetos políticos econômicos da década de 1950 que
culminaram posteriormente na criação de novos municípios no Estado de Roraima e colônias,
na qual estava inserida a criação e instalação da colônia Brás Dias de Aguiar recebeu este nome
em homenagem ao capitão de mar e guerra, Brás Dias de Aguiar, um importante geógrafo e
demarcador das fronteiras brasileiras. A colônia foi criada, com a finalidade de abastecer Boa
Vista, com produtos de primeira necessidade, principalmente arroz, feijão, milho e mandioca.

A colônia Brás Dias de Aguiar era a que mais apresentava dificuldades de acesso, pela falta de
estrada. O único meio de entrada para a colônia era através do rio Branco em pequenas
embarcações. Chegando do outro lado do rio se utilizavam animais como meio de transporte
para carregar ferramentas, alimentos, utensílios de pequenas necessidades para ser usado na
abertura da colônia.

A colônia Brás Dias de Aguiar em 17 de outubro de 1995 passou a ser município de Cantá pela
Lei nº 099/95, quando desmembrado do município de Bonfim. O município de Cantá está
localizado na região centro-leste do Estado de Roraima, cerca de 36 km da capital Boa Vista,
sua área territorial de 7.664,831 km2. A principal via de acesso é a BR-432, fazendo fronteira
ao norte com os municípios de Boa Vista e Bonfim, ao sul com o município de Caracaraí, ao
leste município de Bonfim e Boa Vista e oeste Mucajaí e Iracema. (Fonte: IBGE, 2016).
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INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE
Social
De acordo com dados do IBGE, em 2020 sua população estimada era de 18.799 habitantes, com
densidade demográfica de 1,81 hab/km². O número de eleitores, em 2019, era de 11.657. Os
dados referentes à educação 2019, revelam que 16% frequentam a educação infantil, 66%
frequentam o ensino fundamental; 12% frequentam o ensino médio e 7 % frequentam o ensino
para jovens e adultos (EJA), destes ao que refere-se a educação infantil 22% estão matriculados
na área urbana e 78% na zona rural; no ensino fundamental 9% estão matriculados na área
urbana e 91% na área rural; já no ensino médio 17% na área urbana e 83% na área rural e aos
alunos do EJA 25% na área urbana e 75% na área rural. Foram contados, no Cantá, 12
estabelecimentos de ensino médio e 45 de ensino fundamental. Com relação à saúde a taxa de
mortalidade infantil média na cidade é de 14.20 para 1.000 nascidos vivos.

Econômico
De acordo com dados o IBGE de 2017 o PIB do município de Cantá é 14.684,91 R$ e ocupa o
7° lugar no ranking do PIB dos municípios do Estado de Roraima. O Índice de desenvolvimento
Humano Municipal (IDHM) é de 0,619. Em 2018, o salário médio mensal era de 1.6 salários
mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 5.8%.

Ambiental
O município tem como marcos principais a Serra do Cantá, que lhe empresta o nome, e a Serra
Grande, cujo maciço se destaca na paisagem do alto Rio Branco, e que possui ainda grande área
de floresta nativa.

Cultural
No município do Cantá são realizadas diversas festividades em diferentes localidades. Nas
comunidades indígenas, por exemplo, as festividades estão relacionadas ao dia a dia na
comunidade. Em março, a Festa da Mandioca ocorre na Vila Fonte Nova, manifestação cultural
para celebrar sua safra.
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Em agosto, a movimentação cultural acontece na Serra Grande I, com a realização da Festa do
Milho, momento em que os produtores celebram a grande safra.

No mês de setembro na Comunidade Indígena de Canauanin, celebra o Festejo Intercultural
momento em que as comunidades se reúnem para as festividades tradicionais.

Em 17 de outubro, comemora-se o aniversário do município, normalmente com algumas
atividades que se encerram com forró.

Em novembro, é realizada a Festa da Damurida, com comida típica dos povos indígenas, feita
com peixe e muitas pimentas de diversas espécies.

O município do Cantá é conhecido como a capital do abacaxi, pela grande produção de fruto.
Sendo assim, sempre no terceiro final de semana de dezembro, na Serra Grande II, ocorre a
Festa do Abacaxi que culmina no período da safra. Ainda no mês de dezembro comemora-se
na Comunidade Indígena Tabalascada o Festival do Beiju. Em comemoração a padroeira do
município Nossa Senhora da Conceição, 8 de dezembro, a festa é uma tradição que movimenta
os fiéis da sede do município, o evento inclui missas e procissão.

As manifestações culturais no município atraem tanto público local como regional.
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ARRECADAÇÃO MUNICIPAL COM O TURISMO
No momento não existe arrecadação municipal específica para os serviços de apoio e/ou
turístico.
SUPERESTRUTURA TURÍSTICA
MEIOS DE HOSPEDAGEM
Não há meio de hospedagem no município.

ALIMENTOS E BEBIDAS
Identificação
Mary Lanches
CNPJ 97540949/0001-16
Contatos
Telefone (95) 99142-7280
WhatsApp (95) 99142-7280
Redes Sociais
Instagram Não
Facebook Não
CADASTUR
Sim [ ] Renovação?
Não [ x ]
Tipo de serviço Self Service Sob encomenda
Lanchonete x
Pizzaria
Perfil turista
Mesas
Banheiro
O ambiente possui 04 (quatro)
Estrutura
O ambiente possui 01 banheiro
mesas com capacidade para
(em fase de adaptação)
atender 18 (dezoito) pessoas.
Responsável
Edimilson da Silva Coelho Junior
Identificação

Restaurante do Neto

CNPJ

Contatos
Telefone (95) 99128-5258
WhatsApp (95) 99128-5258
Redes Sociais
Instagram Não
Facebook Não
CADASTUR Sim [ ] Renovação?
Não [ x ]
Tipo de serviço Self Service
Sob
Lanchonete
Pizzaria
x
encomenda
Perfil turista
Mesas
O ambiente possui 07 (sete)
Banheiro
Estrutura
mesas com capacidade para
O ambiente possui 01 banheiro
atender 28 (vinte e oito)
pessoas.
Responsável
Maria Ivoneide
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Entretenimento
Não há empreendimentos voltados para este segmento no município.
Transportadora Turística
Amatur Turismo
Contatos: (55 95) 3626-7153/3626-7258/3623-0009
https://www.amatur.com.br
Terrestre Transporte Rodoviário
Contato: (55 95) 99902-7102
Cooperativa de Táxi Cantá- COOTAC
Contato: (55 95)99132-2052

Agenciamento Turístico
Não dispõe de agências registradas no município.
Conselho Municipal de Turismo
O Conselho Municipal de Turismo é constituído da seguinte maneira:

Representantes do Poder Público:
-Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e lazer;
-Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
-Secretaria Municipal de Infraestrutura;
-Câmara Municipal;
-Prefeitura Municipal do Cantá.

Representantes da Sociedade Civil:
-Segmento de Hotelaria;
-Segmento de Eventos;
-Segmento de Artesanato;
-Segmento Bares e Restaurantes;
-Profissional de Turismo.
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Plano Municipal de Turismo
Possui Plano Municipal de Turismo (2020-2025).
Projeto na área de turismo
Ainda de acordo com o Plano Municipal de Turismo (2020-2025), os projetos na área de
turismo, atenderão a infraestrutura turística como: 1. Conclusão da construção da praça na sede,
com mais opções de lazer; 2. Revitalização da orla e área de lazer do entorno igarapé Sucurijú;
3. Restauração das vicinais e/ou restauração que dão acesso aos atrativos turísticos; 4.
Construção de um centro de atendimento ao turista na sede; 5. Construção de centro de eventos
na sede do município; 6. Restauração das RR que dá acesso aos distritos e vilas do município;
7. Revitalização do Terminal Rodoviária na sede do município; 8. Sinalização Turística; 9.
Defesa civil e Bombeiros civis, com a sua implantação efetiva dentro do município; 10.
Revitalização do ginásio ou quadra esportiva na sede; 11. Construção de um museu na sede de
Cantá; 12. Iluminação pública na sede e nos distritos e 13. Portal na entrada da cidade de Cantá.

Quanto a qualificação na área, o Plano Municipal atenderá as seguintes demandas:
A) Aumentar a qualidade dos serviços por meio da qualificação profissional do setor turístico.
B) Qualificar os gestores públicos em gestão de destinos, elaboração de projetos e captação de
recursos, a fim de facilitar a execução da política municipal alinhada à política estadual.

A Universidade Federal de Roraima-UFRR, por meio do Programa de Pós-Graduação em
Recursos Naturais-PRONAT, tem como meta elaborar um projeto de estruturação turística para
o atrativo turístico Serra Grande.
Demanda por profissional qualificado
Condutor Local
Atendimento ao Turista
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ATRATIVOS TURÍSTICOS
SÍTIO DO ONÉDIO

Fonte: Arquivo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Ambiente natural, voltado para a prática de trilhas com vista panorâmica e restaurante com
serviço sob encomenda. É um dos pontos de acesso para as trilhas da Serra Grande. O turista
paga um valor de R$15, 00 (quinze reais) para ter acesso as trilhas.

Tipo
Cachoeiras-trilhas.

Distância da sede municipal
Aproximadamente 20 Km.

Acesso/roteiro
Segue até a Vila Serra Grande I, depois segue na Vicinal Serra Grande I e II, até a entrada da
Vicinal Rio Branco, em seguida pega o acesso para o Sítio. Boa parte do percurso é por estrada
de terra, podendo haver precariedade no acesso.

Tipo de propriedade (pública/privada)
Privada.
Geolocalização: N02º32’12.7” W060º47’52.2”.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
A propriedade possui grande vocação turística para meio de hospedagem e restaurante aos finais
de semana. O acesso ainda precisa melhorar bastante, pois boa parte do percurso é estrada de
terra.

Melhor época para visitação
Março a setembro.
Situação do (s) atrativo (s) quanto a um Núcleo Turístico
Não existe núcleo turístico
Oferta de Condutor Local credenciado
Na região possui condutores locais credenciados.
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BALNEÁRIO MEDALHA

Fonte: Arquivo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Ambiente natural voltado para o lazer e entretenimento o Balneário Medalha, é um ambiente
familiar para quem procura descansar com a família ou amigos, possui área de camping,
restaurante e trilhas curtas.

Tipo: Balneário.

Distância da sede municipal
Aproximadamente 13 Km.

Acesso/roteiro
Localizado as margens da BR-432- logo após Rio Quitauaú, pavimentado até a entrada do
empreendimento e depois segue em estrada de terra.

Tipo de propriedade (pública/privada)
Privada.
Geolocalização: N02°31’13.6” W060°38’15.1”.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
A propriedade possui grande vocação turística para meio de hospedagem, restaurante
principalmente aos finais de semana, pesque-pague e eventos de médio porte. Percebe-se ainda
que carece de melhoria em sua infraestrutura física e de equipe.

Melhor época para visitação
Setembro a março.

Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
Não existe núcleo turístico.

Oferta de Condutor Local credenciado
Apenas 01 condutor credenciado no empreendimento.
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SERRA GRANDE

Fonte: Arquivo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL) Natural.
Tipo: Serra com trilhas, vistas panorâmicas e quedas d’água.

Distância da sede municipal: Aproximadamente de 20 km.

Acesso/roteiro: Vila Serra Grande I /Vicinal Rio Branco.

Por se tratar de uma serra com grande extensão e diversas entradas para trilhas, uma de suas
entradas já fica próxima à Vila Serra Grande I; Outro percurso é através da Vila Serra Grande
I, depois segue na Vicinal Serra Grande I e II, até a entrada da Vicinal Rio Branco, em seguida
pega o acesso para que vai para o Sítio do Onédio. Boa parte do percurso é por estrada de terra,
podendo haver precariedade no acesso.

Tipo de propriedade (pública/privada).
O acesso para a Serra Grande é feito a partir de propriedades particulares.
Geolocalização
N02º32’12.7” W060º47’52.2”.
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Vocação (natural/passível de investimentos).
A Serra Grande, localizada entre as vilas Serra Grande I e II, por se tratar de um ambiente
totalmente natural é passível de investimentos tanto ao que diz respeito a infraestrutura turística
como hotéis/ pousadas ou camping, restaurantes, lanchonetes e um centro de atendimento ao
turista além de infraestrutura de apoio como serviços de saúde mais eficazes em caso de
acidentes.

Melhor época para visitação.
Março a setembro.

Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico.
Não existe núcleo turístico.

Oferta de Condutor Local credenciado
Na região possui condutores locais credenciados.
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FAZENDA POUSADA DA SERRA

Fonte: Arquivo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Ambiente natural, voltado à pratica do turismo de aventura e o ecoturismo, na propriedade
existem trilhas e quedas d’água no seu entorno, além de acesso para a Cachoeira Véu de Noiva
via terrestre e fluvial. O espaço possui serviços de hospedagem, alimentação e guiamento,
ambiente propicio para visitação durante todo o ano.

Tipo: Trilhas/ cachoeiras/hospedagem.

Distância da sede municipal.
Aproximadamente 20 Km.
Acesso/roteiro.
Segue até a Vila Serra Grande I, depois segue na Vicinal Serra Grande I e II, até a entrada da
Vicinal Rio Branco, em seguida pega o acesso para a Fazenda. Boa parte do percurso é por
estrada de terra, podendo haver precariedade no acesso, no trajeto há placas de sinalização.

Tipo de propriedade (pública/privada): Particular.
Geolocalização: N02°32’03.9” W060°47’58.9”.
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Vocação (natural/passível de investimentos).
A propriedade possui grande vocação turística para meio de hospedagem, restaurante aos finais
de semana e outras atividades que envolva o turismo de aventura e ecoturismo.
Melhor época para visitação.
Março a setembro.

Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico.
Não existe núcleo turístico.

Oferta de Condutor Local credenciado.
Na região possui condutores locais credenciados.
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BALNEÁRIO E RESTAURANTE SACOLEJO

Fonte: Facebook, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Ambiente natural voltado para lazer e entretenimento, possui restaurante com serviço sob
encomenda e um salão para festas, o balneário é constituído a partir do igarapé, chamado de
Sucurijú, onde é caracterizado por uma pequena mata ciliar.

Tipo: Balneário e restaurante.

Distância da sede municipal.
Aproximadamente 20 Km.

Acesso/roteiro.
As margens da BR-432- sentido Boa Vista/Cantá.

Tipo de propriedade (pública/privada).
Particular.
Geolocalização: N02º46’02.1” W060º36’32.3”.
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Vocação (natural/passível de investimentos).
A propriedade possui vocação turística para eventos e estruturação no entorno do igarapé como
chalés mais amplos.

Melhor época para visitação.
Março a setembro.

Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico.
Não existe núcleo turístico.

Oferta de Condutor Local credenciado
No empreendimento não possui condutores credenciados.
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FESTEJO DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Fonte: Portal Férias, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Em comemoração à padroeira do município Nossa Senhora da Conceição, 8 de dezembro, a
festa é uma tradição que movimenta os fiéis do estado, o evento inclui missas, procissão e
caminhada. A caminhada ocorre a noite com saída do posto de combustível no início da BR432 sentido Cantá, com chegada pela manhã na Igreja.

Tipo: Patrimônio Histórico Cultural.

Distância da sede municipal: Centro da Cidade.

Acesso/roteiro.
A Igreja Nossa Senhora da Conceição, fica localizada na avenida principal Renato Costa de
Almeida, assim, que chega a sede do município.

Tipo de propriedade (pública/privada): Pública.
Geolocalização: N02º36’36.4”W060º35’53.8”.
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Vocação (natural/passível de investimentos).
Inexistente.

Melhor época para visitação.
Durante todo ano.

Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico.
Não existe núcleo turístico.

Oferta de Condutor Local credenciado.
No evento não é preciso condutor local.
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HOTEL FAZENDA CASTANHAL

Fonte: Divulgação Facebook, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Ambiente natural voltado para o turismo de eventos, o Hotel Fazenda Castanhal é aquele lugar
para fazer seu evento em melhor estilo, dispõe de espaço para hospedagem, alimentação e lazer.
Atualmente, suas reservas são feitas por agendamento apenas para eventos específicos.

Tipo.
Turismo de Eventos.

Distância da sede municipal.
Aproximadamente 30 Km.

Acesso/roteiro.
O acesso é feito pela BR-432, em seguida pega a Vicinal que vai até a Vila Fonte Nova, ao
chegar na Vila Fonte Nova vira a esquerda seguindo a estrada até a entrada do Hotel Fazenda
Castanhal.

Tipo de propriedade (pública/privada).
Privada.
Geolocalização: N02º27’47.0” W060º44’01.7”.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
A propriedade possui vocação turística para o turismo rural, lazer e eventos. Ao que diz respeito
ao acesso carece de infraestrutura em maior parte do seu trajeto.

Melhor época para visitação.
Março a setembro.

Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
Não existe núcleo turístico.

Oferta de Condutor Local credenciado.
No empreendimento oferece condutor.
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FESTA DA DAMURIDA

Fonte: Google, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Cultural
A festa da Damurida, é uma festa com a finalidade de celebrar a cultura dos povos indígenas da
Comunidade de Malacacheta pertencente a Serra da Lua da etnia macuxi e wapichana.

Tipo: Cultural - Turismo Étnico.

Distância da sede municipal: Aproximadamente 38 km.

Acesso/roteiro: Pela BR-432. Logo em seguida segue pela RR-207 até a Comunidade Indígena
Malacacheta, maior parte em estrada de terra.

Tipo de propriedade (pública/privada): Pública.

Vocação (natural/passível de investimentos)
As comunidades indígenas têm um grande potencial turístico no município, pertencente a região
da Serra da Lua além de serem comunidades próximas da Capital Boa Vista.
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Melhor época para visitação:
Novembro.

Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O município não possui um núcleo turístico.

Oferta de Condutor Local credenciado
Não oferece condutor local.

334

FESTEJO DO BEIJÚ

Fonte: Google, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Cultural
Festa tradicional da comunidade indígena Tabalascada, região da Serra da lua predominante a
etnia macuxi e wapichana, o festejo tem como a finalidade de comemorar o beijú (preparo a
partir da massa da mandioca, ralada e peneirada, levado ao forno de casa de farinha até chegar
e sua consistência, formando assim uma placa pronta para servir). Nos seus três dias de festa os
visitantes podem conferir atrações como: comidas típicas, competições indígenas (arco e flecha;
corrida com tronco; cabo de guerra entre outras competições), danças tradicionais, exposição e
comercialização de artesanato, escolha de rainha, concursos de derivados e forró. Estima-se que
a festa atrai em média 5 mil visitantes.
Tipo: Cultural – Gastronômico.

Distância da sede municipal: Aproximadamente 8 km a partir da sede.

Acesso/roteiro.
O acesso para a Comunidade indígena de Tabalascada até a entrada é pela BR-432 todo
percurso até a entrada é pavimentada.

Tipo de propriedade (pública/privada): Pública.
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Vocação (natural/passível de investimentos).
As comunidades indígenas têm um grande potencial turístico no município, pertencente a região
da Serra da Lua além de serem comunidades próximas da Capital Boa Vista. (Ainda não há
informação que tais comunidades no município querem explorar o turismo em sua região conforme normativa 003/2015 da FUNAI). Porém ao que diz respeito às festividades, seu
acesso é livre para todos que queiram prestigiar.

Melhor época para visitação
Dezembro.

Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico.
O município não possui um núcleo turístico.

Oferta de Condutor Local credenciado.
Não possui condutor local.
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FESTA DO MILHO

Fonte: Divulgação Facebook, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
A Festa do Milho, criada pela Lei Municipal nº191/2008 acontece na Vila Serra Grande I, a
festa já ocorre a mais de 20 anos na região, tradicionalmente no mês de agosto. Proporciona aos
visitantes várias atrações culturais, como concursos de derivados, comercialização de produtos,
torneio de futebol masculino e feminino, speedway, corrida pedestre, escolha da rainha além de
atrações musicais nos dois dias de evento.

Tipo: Cultural.

Distância da sede municipal: Aproximadamente 18 Km.

Acesso/roteiro: BR-432 em seguida pega a Vicinal que dá acesso a Vila Serra Grande I.

Tipo de propriedade (pública/privada): Pública.
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Vocação (natural/passível de investimentos).
Quanto a infraestrutura turística e de apoio, é perceptível que o ambiente físico precisa ser
melhorado como o malocão que ocorre a festa, a área do campo de futebol, e o acesso ao local
do forró, pois no período de agosto ainda predomina chuva na região causando muitas vezes
transtornos aos visitantes. Quanto aos meios de hospedagem a região tem potencial para
campings e pousadas além de restaurantes e lanchonetes.

Melhor época para visitação
Agosto.

Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico.
O município não possui um núcleo turístico.

Oferta de Condutor Local credenciado.
Possui condutores na região.
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FESTA DO ABACAXI

Fonte: Divulgação Google, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Criada a partir da Lei Municipal nº192/2008, a festa do abacaxi é considerada a principal festa
do município e ocorre a mais de 20 anos no mês de dezembro na vila Serra Grande II.
Proporciona atrações aos visitantes, como concursos de derivados, comercialização de
produtos, torneio de futebol masculino e feminino, speedway, corrida pedestre, corrida de
cavalo e escolha da rainha além de atrações musicais nos dois dias de evento. A festa do abacaxi
é onde os produtores festejam a safra, importante destacar que o Cantá é principal produtor da
fruta no estado de Roraima.
Tipo - Cultural.

Distância da sede municipal.
Aproximadamente 25 km.

Acesso/roteiro.
BR-432 depois pega a Vicinal 02 - Serra Grande.

Tipo de propriedade (pública/privada): Pública.
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Vocação (natural/passível de investimentos).
Quanto a infraestrutura turística e de apoio, é perceptível que o ambiente físico precisa ser
melhorado como o malocão que ocorre a festa, a área do campo de futebol, e o acesso ao local
do forró, pois no período de agosto ainda predomina chuva na região causando muitas vezes
transtornos aos visitantes. Quanto aos meios de hospedagem a região tem potencial para
campings e pousadas além de restaurantes e lanchonetes.

Melhor época para visitação.
Dezembro.

Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico.
O município não possui um núcleo turístico.

Oferta de Condutor Local credenciado.
Possui condutor local na região.
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FESTEJO DA MANDIOCA

Fonte: Divulgação Google, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
A festa da mandioca, ocorre a mais de dez anos na vila Fonte Nova. Proporciona atrações aos
visitantes, como concursos de derivados, comercialização de produtos, torneio de futebol
masculino e feminino e escolha da rainha além de atrações musicais nos dois dias de evento.

Tipo.
Cultural.

Distância da sede municipal.
Aproximadamente 23 Km.

Acesso/roteiro.
Pela BR- 432 em seguida pega a Vicinal que dar acesso a Vila Serra Grande II, em seguida
pega a Vicinal 01 INCRA, acesso a Vila Fonte Nova.

Tipo de propriedade (pública/privada).
Pública.
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Vocação (natural/passível de investimentos).
Na região é passível de vocação em meios de hospedagem e restaurante.

Melhor época para visitação.
Fevereiro.

Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico.
O município não possui um núcleo turístico.

Oferta de Condutor Local credenciado.
Possui condutor na região.
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FESTA INDÍGENA INTERCULTURAL - CANAUANIN

Fonte: Divulgação Google, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
A festa indígena intercultural, tem como finalidade promover a cultura dos povos indígenas
tanto gastronômica como cultural da Comunidade Indígena de Canauanim, A festa teve início
no ano de 2004 com o nome Festa da Fartura e posteriormente mudou para Festa Intercultural,
onde outras comunidades da Região da Serra da Lua pudessem interagir, tornando assim
integração das comunidades.

Tipo: Cultural-Turismo Étnico.

Distância da sede municipal: Aproximadamente 25 km.

Acesso/roteiro: Pela BR-432, depois segue na RR-207 até a entrada para a comunidade. Parte
do acesso é por estrada de terra.
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Tipo de propriedade (pública/privada): Pública.

ocação (natural/passível de investimentos).
As comunidades indígenas têm um grande potencial turístico no município, pertencente a região
da Serra da Lua além de serem comunidades próximas da Capital Boa Vista. (Ainda não há
informação que tais comunidades no município querem explorar o turismo em sua região
(conforme normativa 003/2015 da FUNAI)). Porém ao que diz respeito às festividades, seu
acesso é livre para todos que queiram prestigiar.

Melhor época para visitação.
Setembro - segundo final de semana.

Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico.
O município não possui um núcleo turístico.

Oferta de Condutor Local credenciado
Não oferece condutor Local.
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SÍTIO LUA AZUL

Fonte: Divulgação Instagram, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
A propriedade possui uma área de lazer ampla oferecendo aos seus visitantes a interação com
a natureza, os visitantes também podem desfrutar de igarapé, piscina e playground. Como meio
de hospedagem tem suítes e as famosas casas “Amarela”e a “Rústica”. A hospedagem é feita
apenas por agendamento prévio e para quem deseja realizar eventos a propriedade ainda oferece
a opção de aluguel do espaço.

Tipo: Hospedagem/ Eventos e Lazer.

Distância da sede municipal: Aproximadamente 36 Km.

Acesso/roteiro: Rodovia BR-401 Km 13.

Tipo de propriedade (pública/privada): Privada
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Vocação (natural/passível de investimentos).
A propriedade possui vocação para o turismo de lazer e eventos.

Melhor época para visitação.
Durante todo o ano.

Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico.
O município não possui um núcleo turístico.

Oferta de Condutor Local credenciado.
Não possui condutor na região

ROTEIRIZAÇÃO
Aptidão para integrar uma rota ou roteiro

O município possui potencial turístico para integrar uma Rota ou Roteiro que atendam aos
turistas para diversos segmentos turísticos existentes no município como o turismo rural ou
agroturismo, turismo de aventura, turismo de eventos, etnoturismo entre outros segmentos. De
fato, o município ainda precisa melhorar quanto a infraestrutura turística e de apoio, como
pavimentação nas vilas que dão acesso aos principais atrativos turísticos, iluminação pública e
saneamento básico, além de sinalização turística principalmente no atrativo Serra Grande.
Sobre as potencialidades para empreendimentos alimentícios e de hospedagem nota-se que
existe vocação para novos negócios.
Calendário municipal de eventos.

Festas Tradicionais:
Festa do Milho - Criada pela Lei Municipal Nº 191/2008, ocorre no terceiro final de semana do
mês de agosto na Vila Serra Grande I;

Festa da Damurida - ocorre no mês de novembro, na Comunidade Indígena Malacacheta;
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Festa do Beijú - ocorre no mês de dezembro, na Comunidade Indígena de Tabalascada;

Festa do Abacaxi - Criada pela Lei Municipal Nº192/2008, ocorre no terceiro final de semana
de dezembro na Vila Serra Grande II;

Aniversário do Município - Criado pela Lei Nº 009 de 17 de outubro de 1995;

Festa da Mandioca - ocorre no mês de março na Vila Fonte Nova;

Festejo Intercultural - ocorre no mês de setembro, na Comunidade Indígena Canauanin;

Festejo de Nossa Senhora da Conceição - ocorre no mês de dezembro na sede do município.
Corridas/ Caminhadas;

Ultra Trail Serra Grande/ UTGS - ocorre no mês de agosto na Vila Serra Grande II;

Circuito de Corridas de Aventura da Medalha - ocorre no mês de agosto no Balneário Medalha;

Caminhada ao Cantá - ocorre no mês de dezembro, com saída do Distrito de Santa Cecilia até
a Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição.
Legislação municipal voltada ao turismo.
Lei do Condutor – Lei Municipal Nº 007/2020.
Operações de agenciamento no município.
Roraima Adventures
www.roraimaadventures.com.br
Contatos: (55 95) 3624 9611 WhatsApp: (55 95) 99115 1514
E-mail: adventures@roraima-brasil.com.com
Facebook:
Instagram: @roraimaadventures
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Makunaima Expedições
www.makunaima.com
Contato: (55 95) 3624 6004 / 98111 7669
Facebook: /makunaimaexpedicoes
Instagram: @makunaimaturismo
E-mail: makunaimaexpedicoes@gmail.com
Fui Trilhar- Trilhas e Excursões
Contato: (55 95) 99152 9006
Instagram: @fuitrilharr
Trekking Roraima Turismo
Contato: (55 95) 99123 5900
Instagram: @trekkingroraimaturismo
Taurepang Expeditions
Contato: (55 95) 99970 5956
Instagram: @taurepang_expeditions
Trekking Passeios e Trilhas
Contato: (55 95) 99177 6035
Caburaí Adventure
Contato: (55 95) 99162 0210
Instagram: @caburai.adventure

Clube Native
www.clubenative.com.br
Contato: (55 95) 981020913
Instagram: @clubenative
Roteiros locais comercializados no mercado
- Serra Grande;
- Balneário Medalha
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REDE DE PARCEIROS MUNICIPAIS – RPM
Relação de atores locais envolvidos com o turismo
Departamento Estadual de Turismo - DETUR
Sebrae/RR
Conselho Municipal - COMTUR
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA
Segmento de Bares & Restaurantes
Associação dos Condutores Locais
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IRACEMA
CARACTERIZAÇÃO GERAL
Acesso:
Pela rodovia BR-174, pavimentada, O município de Iracema localiza-se no centro-oeste do
Estado. Sua sede fica a uma distância de 93 quilômetros da capital, Boa Vista, em estrada
pavimentada. Faz divisa, ao norte, com o município de Mucajaí; ao sul, com Caracaraí; a leste,
com Cantá, pelo Rio Branco; e a oeste, com a República da Venezuela e com o Estado do
Amazonas.
Área:
14.011,695 km²
População:
12.296 habitantes. (Estimativa IBGE 2020)
Clima:
Tropical/Úmido
Temperatura:
27º C
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Mapa do município e dos atrativos turísticos

352

353

Histórico

O município de Iracema foi criado pela Lei Estadual nº 83, de 04 de novembro de 1994. Foi
constituído com terras desmembradas de Mucajaí e Caracaraí. Suas principais vilas são as de
São Raimundo e Anajari.

Com a instalação do município em 1º de janeiro de 1997, tomou posse o primeiro prefeito, sr.
Joaquim de Freitas Ruiz. Década de 1970, começaram a chegar migrantes vindos do Estado do
Maranhão – cerca de 70% da população do município são de origem maranhense – trazidos
pela vontade de trabalhar em terras próprias. O primeiro nome que o povoado recebeu foi Vila
Nova, em 1972. O maranhense que deu início à colonização foi Militão Pereira Costa, que
comprou um lote agrícola e doou parte para parentes do Maranhão. Iracema era o nome da
esposa de Militão, que morreu num acidente de automóvel em 1982.

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE
Social
No ano de 2010, de acordo com dados do IBGE a população no município de Iracema era de
8.696 habitantes, sendo que destes 53% eram homens e 47%, mulheres. A totalidade de 54%
destas pessoas reside em área rural com densidade demográfica de 0,60 hab/km². O número de
eleitores, em 2019, era de 5.034. Os dados referentes à educação 2019, revelam que 20%
frequentam a educação infantil, 65% frequentam o ensino fundamental; 9% frequentam o
ensino médio e 5 %frequentam o ensino para jovens e adultos (EJA), destes ao que refere-se a
educação infantil 70% estão matriculados na área urbana e 30% na zona rural; no ensino
fundamental 61% estão matriculados na área urbana e 39% na área rural; já no ensino médio
54% na área urbana e 46% na área rural e aos alunos do EJA 100% estudam na área urbana.
Foram contados, em Iracema, 3 estabelecimentos de ensino médio e 19 de ensino fundamental.
Com relação à saúde a taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 12.99 para 1.000
nascidos vivos. As internações devido a diarreias são de 0.9 para cada 1.000 habitantes
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Econômico
De acordo com dados do IBGE de 2017 o PIB do município de Iracema é 13.932,51 R$ e ocupa
o 15° lugar no ranking do PIB dos municípios do Estado de Roraima. O Índice de
desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é de 0,582. Em 2018, o salário médio mensal era
de 1.5 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de
4.7%.
Ambiental
Os principais rios que banham o município são o Branco, o Mucajaí e o Apiaú. A cobertura
vegetal é composta por floresta densa.
Cultural
As primeiras manifestações culturais se fizeram por meio dos festejos religiosos,
especificamente do festejo de Santa Luzia, padroeira do município, e das comemorações anuais
do calendário escolar, bem como festa do dia das mães, desfile cívico de 7 de setembro e arraias
escolares.
O carnaval em Iracema tem sido uma importante festa de entretenimento e diversão aos blocos
carnavalescos e a comunidade em geral. Anualmente como previsto no calendário cultural do
município, juntamente com as lideranças dos blocos carnavalesco, planeja-se antecipadamente
micaretas de carnaval, denominadas “Esquenta Iracema”, que se realizam tanto pelo Município
como pelos fazedores e promotores da cultura local. O carnaval fomenta a cultura, o turismo e
o comércio local.

Também podemos destacar o Arraial de Iracema iniciou na gestão do primeiro prefeito,
Joaquim Ruiz, em 1995. Realizado pela Prefeitura e organizado pelo Departamento de Cultura
do Município, o Arraial Municipal tem grande aceitação dos munícipes. Geralmente, realizado
em duas noites, possibilita maior circulação e apresentação dos movimentos culturais.
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ARRECADAÇÃO MUNICIPAL COM O TURISMO
O município não dispõe de registro de arrecadação municipal voltada para o turismo.

SUPERESTRUTURA TURÍSTICA
MEIOS DE HOSPEDAGEM
Identificação
Hotel Marinete
CNPJ ---Contatos TELEFONE (95) 98801–4214
WhatsApp
Redes Sociais
Instagram Não
FacebookHotel Marinete
CADASTUR Sim [ ] Renovação?
Não [ ]
Tipo de UH
Single
Duplo
Triplo
Quadruplo
Perfil hospede
Turistas de Boa Vista.
Restaurante Sim [ ]. Quantas mesas?
Banheiro Não [ ]
Responsável
Marinete
ALIMENTOS E BEBIDAS
Identificação
Restaurante SG
CNPJ --Contatos
Telefone (95) 3543-1296
WhatsApp
Redes Sociais
Instagram
Facebook
CADASTUR Sim [ ] Renovação?
Não [ ]
Tipo de serviço Self Service
Sob encomenda [x] Lanchonete Pizzaria [x]
Perfil turista
Turistas do próprio município.
Estrutura Quantidade de mesas não informado
Banheiro Não Informado
Responsável
Não Informado

Identificação
Restaurante Encontro dos Amigos
CNPJ ---Contatos
Telefone --WhatsApp --Redes Sociais
Instagram
Facebook
CADASTUR Sim [ ] Renovação?
Não [ ]
Tipo de serviço Self Service
Sob encomenda [X] Lanchonete
Pizzaria
Perfil turista Turistas do Município
Estrutura Quantidade de mesas Não Informado
Banheiro Não Informado
Responsável
Não Informado

Identificação
Restaurante Tropical
CNPJ
Contatos
Telefone (95) 3543-1355
WhatsApp --Redes Sociais
Instagram --Facebook --CADASTUR Sim [ ] Renovação?
Não [
Tipo de serviço Self Service [x]
Sob encomenda Lanchonete
Pizzaria
Perfil turista
Turistas locais.
Estrutura Quantidade de mesas Não Informado Banheiro Não Informado
Responsável
Não Informado

]
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Identificação
Peixada da Iranice
CNPJ --Contatos
Telefone --WhatsApp --Redes Sociais
Instagram --Facebook --CADASTUR Sim [ ] Renovação?
Não [x]
Tipo de serviço
Self Service
Sob encomenda [x] Lanchonete
Pizzaria
Perfil turista
Turistas locais.
Estrutura Quantidade de mesas Não Informado
Banheiro Não Informado
Responsável
Não informado
Entretenimento: Não há empreendimentos voltados para este segmento.
Transportadora turística
Amatur Turismo
Contatos: (55 95) 3626-7153/3626-7258/3623-0009
https://www.amatur.com.br
Eucatur
Contato - (55 95) 3624-4171
https://www.eucatur.com.br
Agenciamento turístico
Não dispõe de agências registradas no município.
Conselho Municipal de Turismo
O Conselho Municipal de Turismo é constituído da seguinte maneira:
Representantes do Poder Público:
-Representantes da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente;
-Representantes da Secretaria Municipal da Saúde;
-Representantes da Secretaria Municipal de Educação;
-Representantes da Secretaria Municipal de Agricultura.
Representantes da Sociedade Civil:
-Representantes do Comércio;
-Representantes do Setor Hoteleiro;
-Representantes do Setor Gastronômico.
Plano Municipal de Turismo: Não há um plano municipal de turismo no município.
Projeto na área de turismo: O município não dispõe de projetos na área do turismo.
Demanda por profissional qualificado
-Condutores Locais
-Guias de Turismo
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ATRATIVOS TURÍSTICOS
CACHOEIRA DO DAVI

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Ambiente natural, voltado para a pratica do ecoturismo na propriedade o turista pode
desfrutar de cachoeiras. A cachoeira do Davi também é conhecida como a cachoeira da
árvore caída.

Tipo: Cachoeira.

Distância da sede municipal

Acesso/roteiro: RR-325 - Vicinal 7 até a vila Campos Novos.

Tipo de propriedade (pública/privada): Privada.
6.1.5 Geolocalização: N02º19’3” W061º23’13”.
358

Vocação (natural/passível de investimentos)
O ambiente tem grande potencial para o turismo de aventura, ainda precisa de
investimentos como restaurante ou lanchonete e área de camping.

Melhor época para visitação
Março – Setembro.

Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O município não possui um núcleo turístico.

Oferta de Condutor Local credenciado
Possui apenas serviços de guia por agenciamento.
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FESTEJO DE NOSSA SENHORA APARECIDA E SANTA LUZIA

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Festejos religiosos realizados no distrito de Apuruí, mais precisamente na Praça
Augustinho Machado e na Igreja Nossa Senhora Aparecida, reunindo um grande número
de pessoas.

Tipo: Cultural.

Distância da sede municipal: Realizado no perímetro urbano da cidade.

Acesso/roteiro
Realizados no distrito de Apuruí, mais precisamente na Praça Augustinho Machado e na
Igreja Nossa Senhora Aparecida.

Tipo de propriedade (pública/privada): Pública.

Vocação (natural/passível de investimentos): Turismo religioso e de eventos
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Melhor época para visitação
12 de Outubro dia de Nossa Senhora de Aparecida e
13 de Dezembro dia de Santa Luzia.

Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O município não possui um núcleo turístico.

Oferta de Condutor Local credenciado
Não existe.
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FESTIVAL DE PRAIA

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Natural - Evento realizado entre fevereiro e abril, quando são desenvolvidas atividades
como futebol de praia e concertos de música com banda ao vivo. A realização do evento
depende do regime de chuvas e da baixa do rio.

Tipo: Rio.

Distância da sede municipal
Cerca de 6 km da sede.

Acesso/roteiro
Vicinal 2, por estrada de terra.

Tipo de propriedade (pública/privada)
Pública.

Vocação (natural/passível de investimentos)
Por se tratar de um evento as margens do rio e que ocorre apenas quando o volume de
água baixa, é necessário que seus investimentos sejam de caráter de preservação
ambiental.

Melhor época para visitação
Fevereiro - Abril.

Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O município não possui um núcleo turístico.

Oferta de Condutor Local credenciado
Não existe.
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ROTEIRIZAÇÃO
Aptidão para integrar uma rota ou roteiro.

Sim, o município possui potencial turístico para integrar uma Rota ou Roteiro que atenda
visitantes para diversos segmentos turísticos existentes no município, como propriedades
que já possuem potencial para exploração do turismo.
Calendário municipal de eventos
• Festa do Bumba-Meu-Boi - Evento que conserva a tradição nordestina e reúne história
e folclore do povo Maranhense. Ocorre tradicionalmente no mês de julho.
• Festa de Nossa Senhora Aparecida e Santa Luzia - Festejos religiosos realizados no
distrito de Apuruí, mais precisamente na Praça Augustinho Machado e na Igreja Nossa
Senhora Aparecida, reunindo um grande número de pessoas.
• Festival de Praia - Evento realizado entre fevereiro e abril, quando são desenvolvidas
atividades como futebol de praia e concertos de música com banda ao vivo. A realização
do evento depende do regime de chuvas e da baixa do rio.
Legislação municipal voltada ao turismo.
O município não dispõe de legislação municipal especifica voltada a área do turismo.
Operações de agenciamento no município
Roraima Adventures
www.roraimaadventures.com.br
Contatos: (55 95) 3624 9611 WhatsApp: (55 95) 99115 1514
E-mail: adventures@roraima-brasil.com.com
Facebook:
Instagram: @roraimaadventures
Makunaima Expedições
www.makunaima.com
Contato: (55 95) 3624 6004 / 98111 7669
Facebook: /makunaimaexpedicoes
Instagram: @makunaimaturismo
E-mail: makunaimaexpedicoes@gmail.com
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Fui Trilhar- Trilhas e Excursões
Contato: (55 95) 99152 9006
Instagram: @fuitrilharr
Trekking Roraima Turismo
Contato: (55 95) 99123 5900
Instagram: @trekkingroraimaturismo
Taurepang Expeditions
Contato: (55 95) 99970 5956
Instagram: @taurepang_expeditions
Caburaí Adventure
Contato: (55 95) 99162 0210
Instagram: @caburai.adventure
Clube Native
www.clubenative.com.br
Contato: (55 95) 981020913
Instagram: @clubenative
Roteiros locais comercializados no mercado
- Campos Novos.
REDE DE PARCEIROS MUNICIPAIS – RPM
Secretaria Municipal de Turismo
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MUCAJAÍ

CARACTERIZAÇÃO GERAL
Acesso:
O município de Mucajaí localiza-se ao sul de Boa Vista, a 51 quilômetros desta, coma acesso
pela rodovia BR-174 totalmente pavimentada. O município faz divisa, ao norte, com os
municípios de Boa Vista e Alto Alegre; ao sul, com o município de Iracema; a leste, com o
município de Cantá; e a oeste, com o município de Iracema.
Área:
12.337,851 km².
População:
18.172 habitantes (Estimativa IBGE 2020).
Clima:
Tropical-úmido.
Temperatura:
26ºC.
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Mapa do município e dos atrativos turísticos
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Histórico

O município de Mucajaí nasceu com a fundação da colônia agrícola Fernando Costa, em 1951.
Santos (2010) ressalta que a política de Getúlio Vargas (1930-1945) incentivou a distribuição
de terras na Amazônia e estava ligada a um projeto de segurança nacional voltado
principalmente para os recém-criados Territórios Federais, resultando na criação dos primeiros
projetos de colonização de Roraima. Esses projetos culminaram na instalação de três
importantes colônias, a colônia Fernando Costa, criada em 1944, a colônia Brás Dias de Aguiar
criada em 1951, a colônia Coronel Mota no ano de 1955.

Ambas enfrentaram dificuldades na sua implantação, chegando a funcionar anos depois de sua
criação, como a colônia Fernando Costa que realmente funcionou a partir de 1951 (atualmente
corresponde ao município de Mucajaí).

À época da construção da rodovia BR-174, na década de 1970, o local serviu de sede ao 6º
Batalhão de Engenharia e Construção, o que propiciou o crescimento do então vilarejo. A
localização estratégica, que funcionava como ponto de parada para viajantes, em conjunto com
o potencial agrícola e madeireiro da área, consolidaram o vilarejo que logo seria elevado à
condição de município.
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INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE

Social
No ano de 2020, de acordo com dados do IBGE a população estimada no município de Mucajaí
é de 18.172 habitantes, com densidade demográfica de 1,19 hab/km². O número de eleitores,
em 2019, era de 11.619. Os dados referentes à educação 2019, revelam que 19% frequentam a
educação infantil, 63% frequentam o ensino fundamental; 13% frequentam o ensino médio e 5
%frequentam o ensino para jovens e adultos (EJA), destes ao que refere-se a educação infantil
75% estão matriculados na área urbana e 25% na zona rural; no ensino fundamental 63% estão
matriculados na área urbana e 37% na área rural; já no ensino médio 71% na área urbana e
29% na área rural e aos alunos do EJA 74% na área urbana e 26% na área rural. Foram contados,
em Mucajaí, 5 estabelecimentos de ensino médio e 18 de ensino fundamental. Com relação à
saúde, a taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 16.18 para 1.000 nascidos vivos. As
internações devido a diarreias são de 1.1 para cada 1.000 habitantes.

Econômico
O PIB do município de Mucajaí ocupa o 5º lugar no ranking do PIB dos municípios do Estado
de Roraima. A renda per capita é de 17.804,20 R$ (IBGE 2017). O Índice de desenvolvimento
Humano Municipal (IDHM) é de 0,665 em 2010. Em 2018, o salário médio mensal era de 1.5
salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 6.2%
(IBGE 2018).

Ambiental
Os principais rios que banham o município são o Mucajaí, o Branco e o Catrimani. A cobertura
vegetal é composta por floresta densa, e áreas de lavrado ao norte.

Cultural
Há 37 anos é promovido no município a Encenação da Paixão de Cristo, a peça teatral, que
conta com a morte a ressurreição de Cristo, a apresentação é realizada pela própria comunidade
com a participação de mais de 200 atores, a encenação ocorre na Semana Santa.
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ARRECADAÇÃO MUNICIPAL COM O TURISMO

No momento não existe arrecadação municipal específica para os serviços de apoio e/ou
turístico.

SUPERESTRUTURA TURÍSTICA
MEIOS DE HOSPEDAGEM
Identificação
Hotel Paraíso
Contatos
Telefone
Redes Sociais
Instagram
CADASTUR Sim [ ] Renovação?
Tipo de UH
Single
Duplo
Perfil hospede
Restaurante Sim [ ] Quantas mesas?
Responsável

CNPJ
WhatsApp
Facebook
Triplo

Não [ x ]
Quadruplo
Não [

]

ALIMENTOS E BEBIDAS

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

Restaurante Padro & Araújo
CNPJ
Telefone: (95) 99153 - 6815
WhatsApp: (95) 99153 - 6815
Instagram
Facebook
Sim [ ] Renovação?
Não [X ]
Self Service Sob encomenda [x] Lanchonete
Pizzaria
Moradores locais e pessoas vindas de Boa Vista e vicinais.
Quantidade de mesas
Banheiro.
-

Pizzaria da Loira
CNPJ
Telefone: (95) 99121-6945
WhatsApp: (95) 99121-6945
Instagram
Facebook
Sim [ ] Renovação?
Não [x]
Self Service
Sob encomenda
Lanchonete
Pizzaria [x]
Moradores locais.
Quantidade de mesas
Banheiro.
-
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Entretenimento
Não há empreendimentos voltados para este segmento no município.
Transportadora turística

Amatur Turismo
Contatos: (55 95) 3626-715/ (55 95) 3626-7258
Site: https://www.amatur.com.br/
Eucatur
Contatos: (55 95) 3624-4171
https://www.eucatur.com.br

Agenciamento turístico
O município não dispõe de agências registradas.
Conselho Municipal de Turismo
O Conselho Municipal de Turismo é constituído da seguinte maneira:
Representantes do Poder Público:
-Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
-Poder Legislativo de Mucajaí;
-Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo;
Representantes da Sociedade Civil:
-Representantes das Vilas do município de Mucajaí;
-Representantes Restaurantes e Meios de Hospedagem;
-Representantes da Classe Artística.
Plano Municipal de Turismo
O município não dispõe de um plano municipal de turismo.
Projeto na área de turismo
O município não dispõe de projetos voltados para a área do turismo.
Demanda por profissional qualificado
-Condutor Local;
-Atendimento ao Turista.
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ATRATIVOS TURÍSTICOS
ENCENAÇÃO DA PAIXÃO, MORTE E RESSURREIÇÃO DE JESUS CRISTO

Fonte: Namilton C. Serrão, 2019

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Cultural
A Encenação teatral da paixão, morte e da Ressurreição de Jesus Cristo, manifestação
cultural mais expressiva do município, já é realizada na região há mais de 30 anos.

Tipo: Encenação ao ar livre/Peça Teatral.

Distância da sede municipal
A encenação da Paixão de Cristo é realizada dentro da Sede do Município.

Acesso/roteiro
Acesso pela rodovia BR-174. Complexo Cenográfico Estevam dos Santos - R. São João
Azevedo, 827, Mucajaí – RR.

Tipo de propriedade (pública/privada): Pública.

Geolocalização
2°26'52.14"N, 60°55'26.81"O
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Vocação cultural. Por ser uma manifestação bem expressiva na região de caráter
histórico/religioso. O evento durante os seus mais de 30 anos de realização, vem atraindo
pessoas que têm como motivação para suas viagens participar e comtemplar o evento.
Portanto, possui potencial turístico e vocação para no futuro desenvolver atividades
complementares ao turismo religioso e ao turismo de eventos. Porém para que isso se
concretize, é necessário que haja investimento na estrutura e promoção do evento.

Melhor época para visitação
Abril. O evento é realizado durante a semana santa.
6.1.8 Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O município não dispõe de um núcleo turístico.

Oferta de Condutor Local credenciado
O município não possui condutores locais credenciados.
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CACHOEIRA DO EVANDRO

Fonte: Namilton C. Serrão, 2019

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Natural.

Tipo
Cachoeira/ Quedas D’agua.

Distância da sede municipal
Aproximadamente 35 km da sede municipal.

Acesso/roteiro
Acesso pela Vila Pirilândia.

Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade particular.

Geolocalização
N02° 23’26” W061° 21’46’
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo de aventura, ecoturismo, observação de aves, lazer e entretenimento
O atrativo é rico em belezas naturais e possui diversas quedas d’água ao longo de seu
percurso. Portanto possui vocação para desenvolver atividades complementares ao
ecoturismo e também para os meios de hospedagem e restaurante. Entretanto, é necessário
que haja investimento em infraestrutura.

Melhor época para visitação
De março a setembro.

Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O município não dispõe de um núcleo turístico.

Oferta de Condutor Local credenciado
O município não possui condutores locais credenciados.
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PRAÇA CHAGUINHA AGUIAR

Fonte: Namilton C. Serrão, 2019

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Atrativo cultural.

Tipo
Praça.

Distância da sede municipal
Localizada no perímetro urbano da sede municipal.

Acesso/roteiro
Acesso pela rodovia BR - 174. R. Bahia, 31, Mucajaí – RR.

Tipo de propriedade (pública/privada)
Propriedade particular.

Geolocalização
N02° 23’26” W061° 21’46’.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo cultural e de compras

O atrativo possui vocação para desenvolver atividades complementares ao turismo de
lazer. O local propicia a população e também aos visitantes um local para o
entretenimento, e também um ambiente que contribui para a melhoria da qualidade de
vida. O espaço também favorece a sociabilização e integração da comunidade.

Melhor época para visitação
Durante o ano todo.

Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O município não dispõe de um núcleo turístico.

Oferta de Condutor Local credenciado
O município não possui condutores locais credenciados.

ROTEIRIZAÇÃO
Aptidão para integrar uma rota ou roteiro

O município possui potencial turístico para integrar uma Rota ou Roteiro que atendam
aos turistas para diversos segmentos turísticos existentes no município como o turismo
rural ou agroturismo, turismo de aventura, turismo de eventos entre outros segmentos. De
fato, o município ainda precisa melhorar quanto a infraestrutura turística e de apoio, como
pavimentação nas vilas que dão acesso aos principais atrativos turísticos, iluminação
pública e saneamento básico, além de sinalização turística. Sobre as potencialidades para
empreendimentos alimentícios e de hospedagem nota-se que existe vocação para novos
negócios.

Calendário municipal de eventos
Semana Cultural de Mucajaí – Paixão de Cristo – Semana Santa (março/abril)
Aniversário do Munícipio de Mucajaí – 01 de julho
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Arraial Popular de Mucajaí – Julho
Natal Luz – Dezembro
Legislação municipal voltada ao turismo
Não há uma legislação municipal especifica para área do turismo.
Operações de agenciamento no município

Roraima Adventures
www.roraimaadventures.com.br
Contatos: (55 95) 3624 9611 WhatsApp: (55 95) 99115 1514
E-mail: adventures@roraima-brasil.com
Facebook:
Instagram: @roraimaadventures

Makunaima Expedições
www.makunaima.com
Contato: (55 95) 3624 6004 / 98111 7669
Facebook: /makunaimaexpedicoes
Instagram: @makunaimaturismo
E-mail: makunaimaexpedicoes@gmail.com

Fui Trilhar- Trilhas e Excursões
Contato: (55 95) 99152 9006
Instagram: @fuitrilharr

Trekking Roraima Turismo
Contato: (55 95) 99123 5900
Instagram: @trekkingroraimaturismo

Taurepang Expeditions
Contato: (55 95) 99970 5956
Instagram: @taurepang_expeditions
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Trekking Passeios e Trilhas
Contato: (55 95) 99177 6035

Caburaí Adventure
Contato: (55 95) 99162 0210
Instagram: @caburai.adventure

Clube Native
www.clubenative.com.br
Contato: (55 95) 981020913
Instagram: @clubenative
Roteiros locais comercializados no mercado
Roteiro Apiaú
REDE DE PARCEIROS MUNICIPAIS – RPM

Relação de atores locais envolvidos com o turismo
-Departamento Estadual de Turismo de Roraima – DETUR;
-Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE.
-Conselho Municipal - CONTUR
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REGIÃO TURÍSTICA ÁGUAS E FLORESTAS DA LINHA DO EQUADOR
CARACARAÍ

CARACTERIZAÇÃO GERAL

Acesso:
Pela rodovia BR-174, totalmente pavimentada.
Área:
47.379,903 km²
População:
A população estimada em 2020 é de 22.283 pessoas.
Clima:
Tropical úmido.
Temperatura:
26°C.
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Mapa do município e dos atrativos turísticos
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Histórico
Caracaraí desenvolveu-se como um local de descanso de viajantes, em particular, condutores
de gado que ali embarcavam seus rebanhos criados nos campos naturais do alto Rio Branco em
direção aos mercados consumidores no Vale do Rio Negro. A vocação portuária da cidade, o
primeiro local de embarque e desembarque, consolidou-se através dos anos até os dias de hoje,
exercendo um importante papel no abastecimento do Estado, sobretudo no que se refere aos
derivados do petróleo. O município foi criado em 1955, localiza-se ao sul de Boa Vista, a
134km, com acesso pela BR-174 totalmente pavimentada, ao norte o município faz divisa com
os municípios de Iracema, Cantá e Bonfim; ao sul, com o Estado do Amazonas; a leste com os
municípios de Rorainópolis, São Luiz do Anauá, São João da Baliza, Caroebe, e com a Guiana.
A oeste, faz divisa com a Venezuela e com o Estado do Amazonas, ainda Caracaraí dispõe de
um aeroporto regional, que embora ainda não receba voos regulares, atende a voos de taxis
aéreos e do governo estadual.
O nome da cidade vem de origem de um pequeno gavião que habita o centro-sul de Roraima, o
povoado surgiu no local de descanso dos condutores de gado que saiam do antigo município de
Moura, que deu origem ao Território do Rio Branco, e mais tarde Território de Roraima. O
município é detentor de elevados percentuais de áreas protegidas e possui uma reserva indígena
de aproximadamente 7.638,06 Km², onde vivem as etnias Wai-Wai, Wapixana e Yanomami. A
grande vocação do município é a pesca, sendo o maior produtor do Estado.
A estação ecológica de Caracaraí possui uma grande importância para o ecoturismo, dadas as
inigualáveis oportunidades de observação de fauna e flora, pois corrobora uma parte atípica da
Amazônia Ocidental, o acesso é de barco pelo do Baixo Rio Branco. Já a estação ecológica do
Niquiá, além de seus atrativos é de uma natureza exuberante, com lendas e histórias que fazem
parte do imaginário dos povos ancestrais que ali residem. Quanto às corredeiras do Bem Querer
as atividades que se destacam é a canoagem e o caiaque no médio Rio Branco, devido ser o
único trecho do rio em que há grande quantidade de blocos de rochas formando corredeiras
durante o verão, outro fator importante que torna as corredeiras um sítio arqueológico são as
pinturas rupestres nas formações rochosas, com vestígios dos primitivos habitantes da região.
E ainda, o município conta ainda com os Parques Nacionais, Serra da Mocidade e Viruá que
são atrativos naturais cheios de encantos de natureza imponente.
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INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE
Social
O índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM) é de 0,624. Segundo os dados
do IBGE, a densidade demográfica é de 0,39 hab/km², em 2018 o salário médio mensal
era de 2.0. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 6.7 %.
A taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade é de 91,7%.
Segundo dados da educação, o número de escolas corresponde a 30 estabelecimentos,
sendo 1 escola da rede federal, 10 escolas da rede estadual, e 19 da rede municipal. Desses
estabelecimentos 9 escolas estão na zona urbana do município e 21 escolas estão na zona
rural. Quanto a estatística do eleitorado, no município estão aptos a votar 12.950 pessoas,
equivalente a 3,858% do eleitorado do Estado.
Em 2017, segundo dados do IBGE, o índice de mortalidade infantil era de 44,23 óbitos
por mil nascidos vivos. Ao todo são 23 estabelecimentos de saúde SUS.
Econômico
O PIB per capita é de 16.852,66 R$, o total de receitas realizadas é de 56.242,30 R$. O
total de despesas empenhadas é de 41.768,54 R$. O percentual da população com
rendimento nominal mensal per capita de até ½ salário mínimo é de 45,1%. O salário
médio mensal dos trabalhadores formais em 2018, segundo dados do IBGE, corresponde
a 2,0 salários mínimos, o total de pessoal ocupado é de 1.446 pessoas, o percentual de
pessoas ocupadas é de 6,7%.
Ambiental
O município de Caracaraí possui um dos maiores índices de áreas protegidas do país. Em
seu interior localizam-se as estações ecológicas de Niquiá (280.000 hectares) e Caracaraí
(87.222 hectares), o Parque Nacional da Serra da Mocidade, o Parque Nacional do Viruá
e a APA Xeriuini, a maior do Brasil. O município ainda abriga a parte da terra indígena
ianomâmi, e outra, a leste de onde vivem as etnias Wai Wai, Wapixana e Waimiri-atroari.
Esta, com 7.638 km².
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Caracaraí é o maior município do Estado de Roraima, em sua maior parte, possui
cobertura vegetal de floresta densa e vegetação de pântanos, típicas do baixo rio Branco.
A importância da fauna e da flora da região e atestada pelo fato de possuir cinco unidades
de conservação dedicadas à sua proteção.
Cultural
O município de Caracaraí apresenta uma diversidade cultural singular, apresentando o
festejo de Nossa Senhora do Livramento, um evento de cunho religioso, uma tradicional
celebração que atrai fiéis da capital e demais municípios, e também de outros estados
principalmente o Amazonas. O festejo de Nossa Senhora do Livramento acontece no
período de 15 a 24 de setembro. O festival folclórico de Caracaraí celebra a cultura, o
potencial artístico, as tradições indígenas, diversidade cultural roraimense, biodiversidade
ambiental. O evento acontece tradicionalmente em novembro, nos dias 15, 16 e 17.
O carnaval no município também é um evento com bastante visibilidade, com extensa
programação, desfile de blocos temáticos, bandas locais e artistas nacionais. As
corredeiras do bem-querer, o parque nacional Serra da Mocidade, Parque Nacional do
Viruá e a Vila de Vista Alegre estão entre os principais atrativos naturais e culturais do
município, pois agregam valores tradicionais, fortalecem a educação ambiental e
possibilitam vivenciar novas realidades e experiências.
ARRECADAÇÃO MUNICIPAL COM O TURISMO
Dados do ISS de Caracaraí
Restaurantes e similares – 2019: R$198,46
Restaurantes e similares – 2020: R$142,20
Total de R$340,66 arrecadados.
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SUPERESTRUTURA TURÍSTICA
MEIOS DE HOSPEDAGEM
Identificação
Hotel Márcia
CNPJ 059352910001-23
Contatos
(95) 3532-1209
-xRedes Sociais
-xHotel Márcia
CADASTUR Sim [ x ] Renovação?
Não [ ]
Tipo de UH
Apartamento
17 UH´s
Duplo
Single
Perfil hospede
Restaurante Sim [ ] Quantas mesas?
Não [ x ]
Responsável
Elane Freitas Nascimento
Identificação
CNPJ
CNPJ 106532570001-04
Contatos
(95) 9153-8832
(95) 9153-8832
Redes Sociais
-x-xCADASTUR Sim [ ] Renovação?
Não [ x ]
Tipo de UH Apartamento
12 Uh´s
Single
Duplo
Perfil hospede
-xRestaurante Sim [ x ] Quantas mesas?
Não [ ]
Responsável
Hudson Garcia Figueiredo Junior
Identificação
L. S. Rodrigues Pereira - ME
CNPJ 011869500001-15
Contatos
(95) 9136-0501
(95) 9136-0501
Redes Sociais
-x-xCADASTUR Sim [ ] Renovação?
Não [ x ]
Tipo de UH Apartamento
09 UH’s
Single
Duplo
Perfil hospede
Restaurante Sim [ x ] Quantas mesas?
Não [ ]
Responsável
Soraia Rodrigues Pereira
ALIMENTOS E BEBIDAS
Identificação
Pizzaria Rodrigues
Contatos
(95) 99159-4410
Redes Sociais
-x-xCADASTUR Sim [ ] Renovação?
Tipo de serviço
Pizzaria e Lanchonete
Perfil turista Visitantes de Boa Vista, Amazonas e moradores locais.
Estrutura Quantidade de mesas
Responsável
-x-

Não [ x ]
Banheiro
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Identificação
Churrascaria 4 Irmãos
Contatos
(95) 3532- 2162
Redes Sociais
-x-xCADASTUR Sim [ ] Renovação?
Tipo de serviço
Self Service/ Sob Encomenda
Perfil turista Visitantes de Boa Vista, Amazonas e moradores locais.
Estrutura Quantidade de mesas
Responsável
-x-

Não [ x ]
Banheiro

Identificação
Peixada dos Amigos
Contatos
(95) 99134-5695
Redes Sociais
-xCADASTUR Sim [ ] Renovação?
Não [ x ]
Tipo de serviço
Self Service
Sob Encomenda
Perfil turista Visitantes do Amazonas, Caminhoneiros e visitantes de Boa Vista
Estrutura Quantidade de mesas
Banheiro
Responsável
-xIdentificação
Restaurante Corredeira Bem-Querer
Contatos
-xRedes Sociais
-xCADASTUR Sim [ ] Renovação?
Não [ x ]
Tipo de serviço
Self Service
Sob Encomenda
Perfil turista Visitantes do Amazonas, Pesquisadores, e visitantes de Boa Vista.
Estrutura Quantidade de mesas
Banheiro
Responsável
-xIdentificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR Sim [ ] Renovação?
Tipo de serviço
Self Service
Perfil turista
Estrutura Quantidade de mesas
Responsável

Restaurante da Tia
(95) 99132-3960
-x-

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR Sim [ ] Renovação?
Tipo de serviço
Self Service
Perfil turista
Estrutura Quantidade de mesas
Responsável

Peixada dos Amigos
(95) 99134-5695
-x-

Não [ x ]
Sob Encomenda
Banheiro
-x-

Não [ x ]
Sob Encomenda
Banheiro
-x-
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Identificação
Peixada Parintins
Contatos
(95) 99117-9732
Redes Sociais
-xCADASTUR Sim [ ] Renovação?
Não [ x ]
Tipo de serviço
Sob Encomenda
Delivery
Perfil turista Visitantes do Amazonas, Boa Vista e moradores locais.
Estrutura Quantidade de mesas
Banheiro
Responsável
-x-

Identificação
Peixada da Delzira
Contatos
(95) 99117-8874
Redes Sociais
-xCADASTUR Sim [ ] Renovação?
Não [ x ]
Tipo de serviço
Self Service
Delivery
Perfil turista Visitantes do Amazonas, Boa Vista e moradores locais.
Estrutura Quantidade de mesas
Banheiro
Responsável
-xIdentificação
Avenidas Chopp
Contatos
(95) 99128-2915
Redes Sociais
-xCADASTUR Sim [ ] Renovação?
Não [ x ]
Tipo de serviço
Lanchonete
Delivery
Perfil turista Visitantes do Amazonas, Boa Vista e moradores locais.
Estrutura Quantidade de mesas
Banheiro
Responsável
-xEntretenimento
O entretenimento do munícipio fica por conta das festas populares, como o festival
folclórico, o carnaval, o festejo de Nossa Senhora do livramento, as trilhas interpretativas
nos parques nacionais Serra da Mocidade e Viruá, e o turismo de pesca na vila de Vista
Alegre, visita nos sítios arqueológicos situados na corredeira do bem-querer.

Transportadora turística
As empresas de ônibus interestadual que operam no município diariamente são: Asatur,
Eucatur e Amatur.
Empresas de táxi formal intermunicipal.
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Conselho Municipal de Turismo
O conselho municipal é composto por 9 membros representantes de órgãos da
comunidade com vínculos e interesses no desenvolvimento turístico do município, são
eles: um representante da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo; um
representante da Câmara dos Vereadores; um representante da Associação Comercial de
Caracaraí; um representante do órgão do Meio Ambiente; um representante da Empresas
de Comunicação; um representante da Secretaria Municipal de Agricultura; um
representante dos donos de hotéis, bares, restaurantes e similares; um representante dos
prestadores de serviços na área de turismo e um representante de entidades comunitárias.
Plano Municipal de Turismo
O Município ainda não possui um plano municipal de turismo.
Projeto na área de turismo
O Município ainda não possui um projeto da área de turismo.
Demanda por profissional qualificado
Meios de Hospedagens
Bares e Restaurantes
Transportadoras Turísticas
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ATRATIVOS TURÍSTICOS
MEMORIAL DO MILAGRE DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Cultural
Tipo
O memorial do milagre é um cenário que remonta os fatos que descrevem o milagre, que
originou o festejo de Nossa Senhora do Livramento.
Distância da sede municipal
O Atrativo se encontra na sede do município.
Acesso/roteiro
Av. Dr. Zany, 624-1110, Caracaraí - RR, 69360-000.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Pública.
Geolocalização
N01º49.224’ W061º 07.621.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
O atrativo por ser uma estrutura de domínio público, é passível de investimento tanto na
estrutura física do atrativo em si, quanto na infraestrutura de apoio, no entorno do atrativo.
Melhor época para visitação
O memorial dos milagres é um atrativo aberto à visitação diariamente. O festejo de Nossa
Senhora do Livramento acontece anualmente do dia 15 ao dia 24 de setembro, com a
romaria, bingo, sorteios, atividades socioculturais, apresentações culturais e
comercialização.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O município não configura um núcleo turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Inexistente.
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FESTIVAL FOLCLÓRICO DE CARACARAÍ

Foto: Arquivo/SECOM, 2019

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
O atrativo é caracterizado como cultural.
Tipo
O evento é realizado pela prefeitura de Caracaraí em parceria com os grupos folclóricos
do festival. São duas agremiações que se apresentam no festival, são elas: Cobra Mariana
e Gavião Caracará, as apresentações acontecem na principal avenida da cidade, que
recebe uma ornamentação especial durante o festival. O Festival Folclórico de Caracaraí
surgiu em 2006 por meio das associações folclóricas Cobra Mariana e Gavião Caracará,
com objetivo de enaltecer a cultura do povoamento local, assim como fortalecer o turismo
por meio da dança, arte, música e artes cênicas. O festival se encontra na sua 10ª edição,
e o ponto alto do festival são as apresentações das duas agremiações, que são avaliadas
por uma equipe de jurados que avaliam itens como: intérprete, porta estandarte, cabocla
macuxi, apresentador, pajé, makunaíma e a torcida. O grupo Gavião Caracará, fundado em
2006, tem como mascote a ave que dá nome ao município de Caracaraí. A agremiação coleciona
três títulos do festival: 2007, 2013 e 2014. O grupo folclórico Cobra Mariana, fundado em 2006,
leva o nome da lenda que faz referência ao animal que mora em uma praia do Rio Branco e se
transforma em ser humano. O grupo acumula cinco títulos de vencedor do festival.
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Distância da sede municipal
O festival folclórico acontece na sede do município.
Acesso/roteiro
Av. Dr. Zany, 624-1110, Caracaraí - RR, 69360-000
Tipo de propriedade (pública/privada)
Pública.
Geolocalização
N01º49.224’ W061º 07.621
Vocação (natural/passível de investimentos)
O evento é passível de investimentos tanto para infraestrutura de apoio, quanto para a
realização do próprio festival.
Melhor época para visitação
O Festival Folclórico de Caracaraí acontece no mês de novembro, com a duração de três
dias.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O município não configura um núcleo turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Inexistente.
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PARQUE NACIONAL DO VIRUÁ

Foto: fonte/ICMBIO

Fonte: ICMBIO, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Natural
Tipo
O Parque Nacional do Viruá é uma unidade de conservação que abriga espécies
migratórias e mais de 520 espécies de aves, e outras 420 espécies de peixes, uma das mais
ricas unidades de conservação do país.
Distância da sede municipal: A distância do parque Viruá até a sede é de 52 km.
Acesso/roteiro
O acesso ao parque se dá pela BR-174, para chegar a sede da unidade de conservação é
preciso pegar a Estrada Perdida, no Km 322 e percorrer mais 7 Km de estrada de terra.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Pública.
Geolocalização
1°17'25.77"N, 61° 9'9.17"O
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo de aventura, ecoturismo, observação de aves, lazer e entretenimento
Melhor época para visitação
O Parque Nacional do Viruá pode ser visitado durante o ano todo, porém é preciso estar
atento no momento de planejar a visitação para as mudanças sazonais causadas pelas
chuvas nos ambientes e rios da região.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O município não configura um núcleo turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
No Parque Nacional do Viruá há 12 condutores locais credenciados pelo ICMBio para
atuar nas trilhas interpretativas que constituem o parque, e 3 piloteiros que pilotam as
embarcações nos rios que estão nas dependências do parque.
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PARQUE NACIONAL SERRA DA MOCIDADE

Fonte: ICMBIO, 2019

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Natural
Tipo
O Parque Nacional Serra da Mocidade apresenta esse título devidamente caracterizado
por pioneiros ao mencionarem as dificuldades para subir as montanhas da região, o que
só poderia ser realizado por quem estivesse no “vigor da mocidade”.
Distância da sede municipal
A distância do Parque Nacional da Serra da Mocidade.
Acesso/roteiro
O acesso se dá pelo rio Capivara e pelo igarapé Bacaba, afluentes do rio Água Boa do
Univini, em cujas margens encontram-se hoje vestígios de antigas colocações e vilarejos
dos extrativistas em Roraima.
Tipo de propriedade (pública/privada): Pública.
Geolocalização
1°29'58.33"N, 61°50'1.30"O
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Vocação (natural/passível de investimentos)
Turismo de aventura, ecoturismo, observação de aves, lazer e entretenimento
Melhor época para visitação
O Parque Nacional Serra da Mocidade e a Estação Ecológica Niquiá não estão
formalmente abertos à visitação embora as UC atraiam a atenção de pesquisadores que lá
fazem estudos e levantamentos de fauna e flora, mesmo não possuindo infraestrutura
adequada na área das unidades em condições de dar apoio à pesquisa.
Situação do (s) atrativo (s) quanto a um Núcleo Turístico
O município não configura um núcleo turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
O atrativo ainda não está aberto à visitação.
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VILA DE VISTA ALEGRE

Fonte: Gildo Júnior, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Cultural
Tipo
A Vila de Vista Alegre foi formada as margens do rio Branco, formada por agricultores e
pescadores, anteriormente a vila só era acessada por meio fluvial, situação que logo
mudou devido à construção da BR- 174.
Distância da sede municipal
A Vila de Vista Alegre se encontra a 12Km de distância da sede do município de
Caracaraí.
Acesso/roteiro
O acesso se dá pela BR-174, totalmente pavimentada.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Pública.
Geolocalização
N01º44.132’ W061º08.291”
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Vocação (natural/passível de investimentos)
A vocação da Vila de Vista Alegre para o turismo é natural, porém precisa de
investimentos e infraestrutura de apoio para que os moradores locais possam desenvolver
suas atividades voltadas para o turismo de base comunitária.
Melhor época para visitação
A melhor época para visitação é de setembro a março, onde se formam praias na vila de
Vista Alegre, e onde o período chuvoso já tenha encerrado, uma vez que começa em maio
e termina em setembro.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O município não configura um núcleo turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Os condutores credenciados são em sua grande maioria de agências que trabalham com o
receptivo, por vezes os moradores locais e pescadores são contratados por essas agências
para realizar o guiamento.
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CORREDEIRAS DO BEM-QUERER

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Natural
Tipo
Trata-se de um sítio particular, localizado à margem do Rio Branco, exatamente no local
das Corredeiras do Bem-Querer. Funciona como um balneário, oferecendo como
atrativos, além da bonita paisagem, a pesca, banhos de rio, serviços de bar e restaurante,
e opções de lazer, como quadra poliesportiva.
Distância da sede municipal: As Corredeiras do Bem-Querer estão aproximadamente a
18 Km da sede do município.
Acesso/roteiro: O acesso se dá pela BR-174, com a entrada no Km 136, à esquerda.
Tipo de propriedade (pública/privada): Privada
Geolocalização
N01º55.382’’ W060º59.496’’.
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Vocação (natural/passível de investimentos)
O atrativo possui uma vocação natural para pesca esportiva, canoagem e atividades ao ar
livre. É passível de investimento para melhoria da infraestrutura de acesso, pois em
período chuvoso a estrada fica praticamente intrafegável.
Melhor época para visitação
A melhor época para visitação é de setembro a março, no verão e onde o período chuvoso
já tenha encerrado, uma vez que começa em maio e termina em setembro.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O município não configura um núcleo turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Inexistente

ROTEIRIZAÇÃO
Aptidão para integrar uma rota ou roteiro
O município está apto para integrar a rota 174, com atrativos naturais e culturais
singulares, que podem tornar a experiência do visitante ainda mais interessante, com
visitações no Parque Nacional do Viruá, visita nos sítios arqueológicos que se encontram
nas Corredeiras do Bem-Querer, o Festival Folclórico de Caracaraí, a pesca esportiva na
Vila de Vista Alegre, o festejo religioso de Nossa Senhora do Livramento, compõe um
destino peculiar e rico em ecoturismo e turismo cultural.

Calendário municipal de eventos
O município possui dois eventos significativos para o cenário cultural e de
entretenimento, que é o Festejo de Nossa Senhora do Livramento, um evento religioso
que atrai muitos romeiros, o Festival Folclórico de Caracaraí, e o Carafolia, tido por
muitos como o melhor carnaval do Estado.
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Legislação municipal voltada ao turismo
Inexistente.
Operações de agenciamento no município
Meios de Hospedagem
Bares e Restaurantes
Agência de Turismo Emissivo
Transportadoras Turísticas
Roteiros locais comercializados no mercado
Roteiros de Observação de Aves no Parque Nacional do Viruá
Roteiros de Pesca Esportiva na Vila de Vista Alegre, no Baixo Rio Branco e no PARNA
Viruá.
REDE DE PARCEIROS MUNICIPAIS – RPM
Relação de atores locais envolvidos com o turismo
Secretária de Educação, Esporte, Cultura e Turismo.
Representantes dos Donos de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares.
Representantes dos Prestadores de Serviços na Área de Turismo.
Representantes de Entidades Comunitárias.
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RORAINÓPOLIS
Acesso:
O acesso se dá pela BR 174.
Área:
A área da unidade territorial é de 33.579,379 Km².
População:
A população estimada em 2020 é de 30.782 pessoas.
Clima:
Quente.
Temperatura:
Temperatura média anual de 26ºC.
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Mapa do município e dos atrativos turísticos
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Histórico
O município de Rorainópolis é originário de uma vila de assentamento do INCRA
(Instituto de Colonização e Reforma Agrária), é o portal de entrada pela BR-174, sentido
Manaus/Boa Vista. Foi transformado em município pela Lei nº 100 em 17 de outubro de
1995, em consequência das terras desmembradas do Município de São Luiz.
Os principais rios do município são Jauaperi, Alalaú e Anauá. O município limita-se ao
norte e a oeste com Caracaraí; ao sul com o Estado do Amazonas; a leste com São Luiz e
São João da Baliza. Distância em relação a capital do Estado é de 298 km, o Gentílico é
Rorainopolitano.
O atrativo turístico está no Turismo Aventura, com inúmeras praias e corredeiras,
favorecendo a prática de canoagem e pesca esportiva com destaque para o Tucunaré. Em
Santa Maria do Boiaçu, apresenta ilhas e arquipélagos, está a 210 km do município de
Rorainópolis. Todo o acesso é possível por via aérea e fluvial. O marco visível da Linha
do Equador se encontra neste município, onde o vestígio de uma grande magia toca o
imaginário de quem o visita. “O caminho do Sol é o Turismo-Reflexão, aonde as pessoas
procuram cada momento, a posição correta do sentido da vida, ecoando uma reflexão de
suas almas ecológicas” (pensamento dos Rorainopolitanos).
O rio Anauá, com suas inúmeras praias e corredeiras, integra o conjunto de atrativos ao
turismo e ao lazer da população. Próxima a sede municipal, numa parte da orla é muito
utilizada pela população para a prática da caça e pesca. Outra atração turística são as
corredeiras do travessão, no rio Jauaperi que contribui para a opção de lazer da população.
O município é muito procurado para a prática do turismo ecológico, como também a
prática da pesca esportiva que é feita no rio Água Boa do Univini, localizado ao sul da
reserva indígena Niquiá, região do Baixo Rio Branco e Rio Negro. O acesso é feito por
via aérea ou fluvial. Como se pode perceber pelos dados, a economia baseia-se na
agricultura de subsistência e na pecuária de corte, bem como na exploração de madeira.
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O potencial agrícola do município de Rorainópolis, de acordo com as condições
climáticas, possibilita o cultivo de inúmeros produtos, dentre os quais: café, cacau e canade-açúcar. Mas, considerando os hábitos da população, predominam as culturas de arroz,
feijão, milho, mandioca, pastagens e banana.
A combinação de fatores físicos e econômicos resulta, no que diz respeito ao processo de
ocupação de espaço, em agricultura baseada em cultivo de rápido retorno e em pecuária
extensiva, não comprometendo áreas de grande potencialidade voltadas para lavouras de
maior valor comercial, como soja, cacau e cana-de-açúcar, além de uma variedade enorme
de frutas. No município há um grande potencial para a implantação de projetos voltados
para o aproveitamento dos recursos naturais como: expansão da área cultivada de arroz,
191 milho e feijão; diversificação produtiva com a introdução da lavoura do cacau, café,
cana-de-açúcar e outras variedades de culturas permanentes.
INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE
Social
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal do município de São Luiz é de – 0,619.
A população estimada no município em 2020 é de 30.782 pessoas, a taxa de mortalidade
infantil em 2017 é de 8,88 óbitos por mil nascidos vivos, segundo IBGE existem 06
estabelecimentos de saúde no município.
Em 2018, o salário médio mensal era de 1,7 salários mínimos. A proporção de pessoas
ocupadas em relação à população total era de 8,2%. Na comparação com os outros
municípios do estado, ocupava as posições 4 de 15 e 3 de 15, respectivamente. Já na
comparação com cidades do país todo, ficava na posição 3873 de 5570 e 4038 de 5570,
respectivamente. A taxa de matrícula do ensino fundamental (rede pública) em 2018 é de
5.224, matrículas no ensino médio em 2018 foram 990. O número de escolas em 2019 é
de 43 escolas, desses estabelecimentos 14 se encontram na zona urbana e 29 na zona rural.
O número de eleitores em 2019 era de 18.156, que corresponde a 5,408% do eleitores do
Estado.
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Econômico
O percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até ½ salário
mínimo é de 49,9%. Onde 8,2 % da população são ocupados, que corresponde a 2.417
pessoas. O PIB per capita em 2017 corresponde a: R$18.832,65.
Ambiental
Rorainópolis localiza-se em área de floresta ombrófila densa. Os principais rios que
banham o município são: Branquinho, Barauana, Ita, Viruá, das Pedras, Anauá, Trairi,
Itapará, Macucuaú, Alalaú, Branco, Barauaninha e Jauaperi. O município ainda é drenado
pelos Igarapés: Jaburu, Jaburuzinho, Cachimbo, Ten.
No município de Rorainópolis predomina o clima quente, com chuvas de verão e outono
(AWI). Na região Nordeste é equatorial, com estação seca (primavera) AMW. Com
temperatura média anual é de 26º C e a precipitação pluviométrica é de 1.750 mm.
Cultural
O município de Rorainópolis apresenta diferentes eventos culturais, como o
Arraiaronopolis, Festegospel, FESTMUR e Festa da Laranja. São eventos que
movimentam a cena cultural do município e atraem visitantes de Boa Vista, Manaus e
municípios próximos, aumentando a geração de renda local.
ARRECADAÇÃO MUNICIPAL COM O TURISMO
O município não dispõe de arrecadação municipal voltada para o turismo.
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SUPERESTRUTURA TURÍSTICA
MEIOS DE HOSPEDAGEM
Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH

HOTEL PARANÁ
(95) 3238-1183
Hotelparana20@outlook.com
-xSim [ ] Renovação?
Não [ x ]
Apartamento
17 UH’s
Single
Duplo
Pessoas em trânsito para Boa Vista, Manaus e Venezuela,
madeireiros, estrangeiros para pesca esportiva ou pesquisa científica
Perfil hospede
na Amazônia, Instituições públicas do Estado e estados vizinhos a
trabalho no município.
Restaurante
Sim [ x ] Somente café da manhã.
Não [ ]
Responsável
Etelvino Piuco - ME

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH

HOTEL AMAZON PALACE
(95) 3238-1410 / 99173-0754
hotelamazonpalace@yahoo.com
-xSim [ x ] Renovação [ x]
Não [ ]
Apartamento
25 UH’s
Duplo
Triplo
Pessoas em trânsito para Boa Vista, Manaus e Venezuela,
madeireiros, estrangeiros para pesca esportiva ou pesquisa científica
Perfil hospede
na Amazônia, Instituições públicas do Estado e estados vizinhos a
trabalho no município.;
Restaurante
Sim [ x ] Apenas café da manhã.
Não [ ]
Responsável
M. Reginatto - ME

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH

HOTEL BRASIL
(95) 3238-1148

-x-xSim [ ] Renovação?
Não [ x ]
Apartamento
17 UH’s
Single
Duplo
Pessoas em trânsito para Boa Vista, Manaus e Venezuela,
madeireiros, estrangeiros para pesca esportiva ou pesquisa científica
Perfil hospede
na Amazônia, Instituições públicas do Estado e estados vizinhos a
trabalho no município;
Restaurante
Sim [ x ] Apenas café da manhã.
Não [ ]
Responsável
M. Rita Santos Carneiro - ME
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Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH

HOTEL ANAUÁ
(95) 3238-1292 / 99134-0919
Hotel-anaua@hotmail.com
-xSim [ ] Renovação?
Não [ x ]
Apartamento
20 UH’s
Single
Duplo
Pessoas em trânsito para Boa Vista, Manaus e Venezuela,
madeireiros, estrangeiros para pesca esportiva ou pesquisa científica
Perfil hospede
na Amazônia, Instituições públicas do Estado e estados vizinhos a
trabalho no município.;
Restaurante
Sim [ ] Apenas café da manhã.
Não [ x ]
Responsável
Francisca Souza de Oliveira - ME
Identificação
POUSADA SOSSEGO
Contatos
(95) 98117-3498
Redes Sociais Pousadasossego@outlook.com.br
-xCADASTUR
Sim [
] Renovação?
Não [ x ]
Tipo de UH Apartamento
15 UH’s
Single
Duplo
Pessoas em trânsito para Boa Vista, Manaus e Venezuela,
madeireiros, estrangeiros para pesca esportiva ou pesquisa científica
Perfil hospede
na Amazônia, Instituições públicas do Estado e estados vizinhos a
trabalho no município.;
Restaurante
Sim [ x ] Apenas café da manhã.
Não [ ]
Responsável
Iran Cunha da Silva
Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH

HOTEL CATARINENSE
(95) 99137-5546

-x-xSim [
] Renovação?
Não [ x ]
Apartamento
10UH’s
Single
Duplo
Pessoas em trânsito para Boa Vista, Manaus e Venezuela,
madeireiros, estrangeiros para pesca esportiva ou pesquisa científica
Perfil hospede
na Amazônia, Instituições públicas do Estado e estados vizinhos a
trabalho no município.;
Restaurante
Sim [ ]
Não [ x ]
Responsável
-x-
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ALIMENTOS E BEBIDAS
Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

PEIXADA NOVA OPÇÃO
(95) 99112-4199
-xSim [

-x-

] Renovação?
Não [ x ]
Self Service
Visitantes de Boa Vista, Manaus, Local
Capacidade para 50 pessoas.
-x-

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

RESTAURANTE ASSADÃO
(95) 99173-0230
-xSim [ ] Renovação?
Não [ x ]
Self Service
Visitantes de Boa Vista e Manaus.
Capacidade para 95 pessoas/ Aluguel para eventos
Francisco C. da Silva Souza

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

RESTAURANTE DO TRABALHADOR
(95) 3238-2475/ 99155-9678
Cheferamos_am@hotmail.com
Sim [ ] Renovação?
Não [ x ]
Self Service
Visitantes de Boa Vista e Amazonas.
Capacidade para 100 pessoas
M. Cordeiro dos Santos - ME

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

BRASEIRO
(95) 99126-7904
-xSim [ ] Renovação?
Não [ x ]
Restaurante e Petiscaria
Visitantes de Boa Vista e Amazonas.
Capacidade para 20 pessoas
-x-
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Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

RESTAURANTE BOM SABOR
(95) 99156-0052
-xSim [ ] Renovação?
Restaurante/ Self Service
Visitantes de Boa Vista e Manaus.
Capacidade para 50 pessoas
-x-

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

PIZZARIA E LANCHONETE MICHEL
(95) 99136-4865
-xSim [ ] Renovação?
Não [ x ]
Lanchonete e Pizzaria
Visitantes de Boa Vista e Amazonas.
Capacidade para 30 pessoas
-x-

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável
Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

Não [ x ]

CARNE DE SOL MANOEL PAULINO
(95) 99177-7227
-xSim [ ] Renovação?
Não [ x ]
Restaurante e Self Service
Visitantes de Boa Vista e Amazonas.
Capacidade para 30 pessoas
-x-

Sim [

PONTO DO AÇAI
(95) 99132-5584
-x] Renovação?
Lanchonete Delivery
Moradores locais
-x-x-

Não [ x ]

Entretenimento
Além dos eventos que movimentam a cena cultural do município e atraem visitantes de
Boa Vista, Manaus e municípios próximos, o entretenimento também fica a cargo de
bares, lanchonetes e lojas de conveniências que apresentam música ao vivo e funcionam
diariamente no período noturno.
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Transportadora turística
As empresas de ônibus que operam no município são:
Asatur, Eucatur, Amatur, Caburaí.
E ainda táxi formal intermunicipal.
Agenciamento turístico
Meios de Hospedagem
Transportadora Turística
Bares e Restaurantes
Agências de Viagens: Luna Viagens e Turismo e Transdall Turismo.
Conselho Municipal de Turismo
O Conselho Municipal de Turismo de Rorainópolis é composto por 10 membros titulares,
indicados pelos órgãos e entidades.
São eles: Representantes do Poder Público Municipal: Secretaria Municipal de Educação,
Cultura e Desporto – SEMED, representante da Secretaria Municipal de Agricultura –
SEMAGRI, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia, Turismo e
Desenvolvimento Sustentável – SEMACT, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos,
Interior e Trânsito- SEMSIT, Representante do Poder Legislativo

Municipal,

Representante da Câmara Municipal de Vereadores de Rorainópolis – CMVR,
representantes do Setor Privado, Organizações Não Governamentais, ou Pessoas Físicas
de notório conhecimento do setor, como: representante do Setor de Hotéis, Pousadas,
Bares e Restaurantes, representante da Agricultura Familiar, Representante das Agências
de Viagens.
Plano Municipal de Turismo
O município ainda não possui um plano Municipal de Turismo.
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Projeto na área de turismo
O Prefeito Municipal de Rorainópolis, assinou um decreto em 2011 criando o Fundo
Comunitário de Santa Maria do Boiaçu, com o objetivo de programar ações destinadas a
uma adequada gestão dos recursos captados, incluindo a manutenção, melhoria e
recuperação da qualidade ambiental, de forma a garantir um desenvolvimento integrado
e sustentável e a melhoria da qualidade de vida da população local. E também em 2013 o
Prefeito sancionou a Lei que autoriza a Concessão de Direito Real de Uso em área
Municipal para operação relativa ao TURISMO DE PESCA ESPORTIVA NO RIO
ITAPARÁ, a área concedida por esta lei tem a seguinte localização: iniciada na Foz do
Rio Itapará com o Rio Branco, percorrendo em toda extensão até o local conhecido como
redondo, conforme coordenadas de início e término.
Demanda por profissional qualificado
Bares e Restaurantes
Transportadoras Turísticas
Meio de Hospedagem
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ATRATIVOS TURÍSTICOS
CORREDEIRA DO JAUAPERI

Fonte: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Natural.
Tipo
O rio Jauaperi é um grande curso de água ao sul do estado de Roraima, tendo como foz o
rio Negro, localizado a noroeste da sede, as corredeiras fazem parte do circuito do turismo
de aventura, que atrai muitos adeptos da natureza selvagem.
Distância da sede municipal
A distância para a sede do município é de 40 km.
Acesso/roteiro: A condição de acesso é por uma estrada de terra.
Tipo de propriedade (pública/privada)
Atrativo de vocação natural, público.
Geolocalização
0°22'15.76"S, 61° 5'23.26"O
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Vocação (natural/passível de investimentos)
O atrativo é natural, por se tratar de corredeiras, é passível de investimento no que tange
à infraestrutura de acesso e de apoio ao atrativo e o entorno, como hospedagem, área de
camping, alimentação.
Melhor época para visitação
De janeiro a maio, que configura o período mais quente.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O município não configura um núcleo turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Os condutores credenciados para atuarem no atrativo são de agências do receptivo de Boa
Vista e Amazonas.
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PESCA ESPORTIVA NO RIO ANAUÁ

Fonte: mapio.net, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Natural.
Tipo
O rio Anauá apresenta praia e corredeiras em seu trajeto, porém o que se destaca como
atividade é a pesca esportiva, tido como um dos principais destinos de pesca esportiva no
país, com destaque para a pesca do tucunaré.
Distância da sede municipal
A distância para a sede do município é de 16 km.
Acesso/roteiro
O acesso só pode ser feito por barco ou avião.
Tipo de propriedade (pública/privada)
O tipo de propriedade em que se encontra o atrativo é pública.
Geolocalização
1° 8'18.41"N, 60°22'27.79"O
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Vocação (natural/passível de investimentos)
O atrativo tem vocação natural para investimento, porém demanda uma infraestrutura
voltada para o ecoturismo, respeitando a mata ciliar e as comunidades tradicionais que
moram no entorno.
Melhor época para visitação
De janeiro a maio, que configura o período mais quente.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O município não configura um núcleo turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
A oferta de condutores credenciados está relacionada as empresas que trabalham com o
receptivo, em Boa Vista e Manaus.
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SANTA MARIA DO BOIAÇU

Fonte: SECOM, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Natural e Cultural.
Tipo
Santa Maria do Boiaçu é um povoado ribeirinho conhecido como paraíso ecológico,
abrigando vários arquipélagos de rara beleza, local propício para o ecoturismo com trilhas
interpretativas, passeios de barcos, vivência na própria comunidade, o turismo de pesca
esportiva, configurando o turismo de base comunitária, onde os moradores locais são os
grandes protagonistas da atividade turística desenvolvida em sua região.
Distância da sede municipal
A distância para a sede do município é de 126 km.
Acesso/roteiro: O acesso só pode ser feito por barco ou avião.
Tipo de propriedade (pública/privada)
O tipo de propriedade em que se encontra o atrativo é pública.
Geolocalização
S00º30.59’ W61º 47.30’
426

Vocação (natural/passível de investimentos)
O atrativo tem vocação natural para investimento, porém demanda uma infraestrutura
voltada para o turismo de base comunitária, respeitando a mata ciliar e as especificidades
da região e dos moradores locais, tornando o turismo uma atividade rentável de forma
igualitária, onde os ribeirinhos sejam os protagonistas da atividade turística desenvolvida
em sua região.
Melhor época para visitação
De janeiro a maio, que configura o período mais quente.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O município não configura um núcleo turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
São credenciados um total de 41 condutores, que atuam diretamente para o
desenvolvimento ordenado da atividade no atrativo.
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MARCO DA LINHA DO EQUADOR

Fonte: Jorge Macêdo, 2019

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
Natural e Cultural.
Tipo
O marco fica localizado à beira da BR 174, no município de Rorainópolis, no distrito de
Nova Colina, na comunidade Equador, já próximo à divisa com o Estado do Amazonas.
Segundo exotéricos, nesse local paira uma grande magia, que mexe com a imaginação de
quem o visita. O estabelecimento da linha do Equador proporcionou a divisão da Terra
em: Hemisfério Sul, também conhecido como meridional ou austral e Hemisfério Norte,
também denominado setentrional ou boreal. Essa divisão é importante para os estudos
geográficos, além de proporcionar uma referência para a localização de um determinado
local, através da latitude (tendo como referência a linha do Equador) e a longitude (obtida
através do meridiano de Greenwich). No Brasil, essa linha imaginária está presente nos
estados do Pará, Roraima, Amazonas e Amapá.
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Distância da sede municipal
A distância para a sede do município é de 100 km.
Acesso/roteiro
O acesso é pela BR-174.
Tipo de propriedade (pública/privada)
O tipo de propriedade em que se encontra o atrativo é pública.
Geolocalização
0º 00” 00’, 60º 38” 45’
Vocação (natural/passível de investimentos)
Passível de investimentos em transporte, alimentos e bebidas e agências de receptivo
além de Turismo de aventura, ecoturismo, observação de aves.
Melhor época para visitação
A visitação é liberada durante todo o ano.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O município não configura um núcleo turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Inexistente.
ROTEIRIZAÇÃO
Aptidão para integrar uma rota ou roteiro
O município apresenta um grande potencial em integrar a rota 174, com atrativos ricos
em beleza natural, experiências em comunidades ribeirinhas, turismo de pesca esportiva,
pesca artesanal, turismo de aventura nas corredeiras e ainda contemplação da natureza.
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Calendário municipal de eventos
Arraianópolis – Festa junina realizada nos dias 14 e 15 de julho.

Festegospel- Festival de Música Evangélica, realizado nos dias 19 e 20 de setembro.
FESTMUR- Festival de Música de Rorainópolis, realizado do dia 17 ao dia 20 de outubro.
Aproveitando a comemoração do aniversário do município no dia 17 de outubro.
Festa da Laranja- Festival em comemoração à produção da laranja do município realizado
no mês de outubro.
Legislação municipal voltada ao turismo
Decreto Nº. 003-E/2011 – Criação do Fundo Comunitário de Santa Maria do Boiaçu.
Decreto 036-P/2013 – Zoneamento e critérios de uso e ocupação das bacias hidrográficas
situadas no interior da Unidade de Conservação APA ITAPARÁ por empresas
especializadas no ramo do turismo de pesca e institui procedimentos jurídicosadministrativos e sanções cominadas.
Operações de agenciamento no município
Agências de Boa Vista e Manaus operam na região.
Roteiros locais comercializados no mercado
Rotas de turismo de pesca esportiva no Baixo Rio Branco.
REDE DE PARCEIROS MUNICIPAIS – RPM
Relação de atores locais envolvidos com o turismo
Secretária de Meio Ambiente e Turismo.
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SÃO LUIZ
Acesso:
O acesso se dá pela BR 174 e pelo entroncamento da BR- 210.
Área:
A área da unidade territorial é de 1.526,898 Km²
População:
A população estimada em 2020 é de 8.110 pessoas.
Clima:

Tropical chuvoso com pequeno período seco e tropical chuvoso sem estação seca.
Temperatura:
Temperatura média anual de 28ºC a 38ºC.
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Mapa do município e dos atrativos turísticos
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Histórico
O município de São Luiz foi criado pela Lei nº 7.009, no dia primeiro de julho de 1982.
A emancipação político-administrativa veio atender à filosofia de ocupação e integração
da Amazônia Legal ao resto do país, implementada pelos governos militares com a
expansão das fronteiras agrícolas nacionais. O nome é uma homenagem à capital do
Estado do Maranhão, terra natal da maioria dos pioneiros da colonização, acrescentandose Anauá em menção ao Rio Anauá, o principal do município. Na década de 1990, com a
criação de novos municípios no Estado, São Luiz do Anauá cedeu parte de seu território
para a constituição do município vizinho de Rorainópolis. Faziam parte ainda deste
município as vilas: Moderna, Martins Pereira, Nova Colina, Equador, Jundiá e Santa
Maria de Boiaçu. Com a emancipação de Rorainópolis, São Luiz permaneceu apenas com
a vila Moderna como núcleo populacional importante no seu interior, além das vicinais.
O município está localizado ao Sudeste do Estado, limitando-se ao norte com Caracaraí;
ao sul e a oeste com Rorainópolis; a leste com São João da Baliza. Sua distância da capital
Boa Vista é de 312,9 km, área territorial é de 1.526,9 km2, o clima é tropical, a
temperatura média anual varia entre 28ºC e 38ºC. O gentílico é São-luizense. A densidade
demográfica é de 4,42 hab/km².
A bacia hidrográfica é formada pelo rio Anauá e seus afluentes. Também se localiza neste
município parte da reserva indígena Waimiri-Atroari e às margens do rio Anauá encontrase o grupo étnico Wai-Wai, no atrativo turístico está o Turismo de Aventura, em especial
pela presença de serras e do rio Anauá pelas suas corredeiras. Destacam-se como
atrativos: A Serra Moderna, local apropriada para turismo de aventura e trilhas ecológicas;
a Vicinal 17 dispõe de importante balneário; a Vicinal 19 pode-se conhecer o local onde
a etnia Wai-Wai fabricavam suas ferramentas e na Vicinal 10 o atrativo é a pesca artesanal.
Com uma área indígena de 23,94 km2, o que corresponde a 1,56% em relação à área do
município. O Município destaca-se pela beleza paisagística, particularmente pela
presença da serra dos Sonhos. São Luiz é muito próximo das cidades de São João da
Baliza (16,0 km) e Caroebe (42,0 km), podendo integrar uma rota com atrativos que
englobem esses três municípios fortalecendo a atividade turística nessas regiões,
aumentando a fonte de renda e melhorando a qualidade de vida dos moradores locais.
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O município tem aptidão agrícola apresentando como principais produtos: arroz, milho,
feijão, mandioca e bananas. O potencial agrícola do município, de acordo com as
condições climáticas, possibilita o cultivo de inúmeros produtos, dentre os quais, café,
cacau e cana-de-açúcar. Porém, destacam-se as culturas de arroz, feijão, milho, mandioca
e pastagens.
A pecuária é semiextensiva comprometendo áreas de grande potencialidade voltadas para
lavouras de maior valor comercial.

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE
Social
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal do município de São Luiz é de – 0,649.
A população estimada no município em 2020 é de 8.110 pessoas, a taxa de mortalidade
infantil em 2017 é de 9,43 óbitos por mil nascidos vivos, segundo IBGE existem 09
estabelecimentos de saúde no município.
Em 2018, o salário médio mensal era de 1,4 salários mínimos. A proporção de pessoas
ocupadas em relação à população total era de 7,9%. Na comparação com os outros
municípios do estado, ocupava as posições 14 de 15 e 4 de 15, respectivamente. Já na
comparação com cidades do país todo, ficava na posição 5301 de 5570 e 4138 de 5570,
respectivamente. A taxa de matrícula do ensino fundamental (rede pública) em 2018 é de
829, matrículas no ensino médio em 2018 foram 146. O número de escolas em 2019 é de
10 escolas, desses estabelecimentos 3 se encontram na zona urbana e 7 na zona rural. O
número de eleitores em 2019 era de 5.060, que corresponde a 0,045% do eleitores do
Estado.
Econômico
O percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até ½ salário
mínimo é de 50,4%. Onde 7,9 % da população são ocupados, que corresponde a 622
pessoas. O PIB per capita em 2017 corresponde a: R$15.710,68.
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O total de receitas realizadas em 2017 foi de R$17.553,68 e o total de despesas
empenhadas em 2017 foi de R$ 11.158,25.
Ambiental
O principal rio que banha o município é o Anauá. A cobertura vegetal é composta por
floresta tropical úmida. De acordo com a classificação de Koppen, predomina no
Município o clima tropical com pequeno período seco (AWI) e tropical chuvoso sem
estação seca (AJI). A temperatura varia entre 28ºC e 38ºC, com alta densidade de
precipitação pluviométrica é de 1.500 milímetros de chuva ao ano, o município do São
Luiz é drenado pelos rios: Anauá, Baraúna e Branquinho.
Cultural
O município de São Luiz apresenta dois eventos consolidados em seu calendário cultural,
o aniversário do município, dia 1º de julho, onde acontecem gincanas educativas,
passeios, shows com artistas regionais, a festa do padroeiro São Luiz, e a vaquejada que
acontece periodicamente em novembro, com exposição de animais e Shows artísticos
finalizando a programação.

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL COM O TURISMO
O município não dispõe de arrecadação municipal voltada para o turismo.

SUPERESTRUTURA TURÍSTICA
MEIOS DE HOSPEDAGEM

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH
Perfil hospede
Restaurante
Responsável

HOTEL CRISTAL
(95) 535-1201
-xSim [
Apartamento

] Renovação?
08 UH’s
Single
Clientes de Boa Vista e Manaus
Sim [ ]
-x-

-xNão [ x ]
Duplo
Não [ x ]
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Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH
Perfil hospede
Restaurante
Responsável
Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH
Perfil hospede
Restaurante
Responsável

HOTEL TÂNIA
(95) 537-1108
-xSim [
Apartamento

-x-

] Renovação?
13 UH’s
Single
Clientes de Boa Vista e Manaus
Sim [ ]
-x-

Não [ x ]
Duplo
Não [ x ]

COUNTRY PALACE HOTEL
(95) 537-1385
-x-xSim [ ] Renovação?
Não [ x ]
Apartamento
08 UH’s
Single
Duplo
Clientes de Boa Vista e Manaus
Sim [ ]
Não [ x ]
-x-

ALIMENTOS E BEBIDAS

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável
Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

RESTAURANTE BOM JESUS
(95) 537-1335
-x-xSim [ ] Renovação?
Não [ x ]
Self Service
Visitantes de Boa Vista, Manaus, Local
Capacidade para 50 pessoas.
-xRESTAURANTE MINAS GERAIS
(95) 537-1447
-xSim [
] Renovação?
Self Service
Visitantes de Boa Vista e Manaus.
Capacidade para 20 pessoas
-x-

Não [ x ]
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Identificação
RESTAURANTE CARNE DE SOL
Contatos
-XRedes Sociais
-xCADASTUR
Sim [ ] Renovação?
Não [ x ]
Tipo de serviço
Restaurante
Perfil turista Visitantes de Boa Vista, Caroebe, S. João da Baliza e Rorainópolis.
Estrutura
Capacidade para 40 pessoas
Responsável
-xIdentificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

PIZZARIA E SORVETERIA ÁGUIA
-X-xSim [ ] Renovação?
Não [ x ]
Pizzaria e lanchonete
Visitantes de Boa Vista e Rorainópolis.
Capacidade para 20 pessoas
-x-

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

RESTAURANTE CARNE DE SOL DO GERALDO
-X-xSim [ ] Renovação?
Não [ x ]
Restaurante/ Self Service
Visitantes de Boa Vista e Rorainópolis.
Capacidade para 30 pessoas
-x-

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

PIZZARIA E LANCHONETE FWA
-X-xSim [ ] Renovação?
Não [ x ]
Restaurante/Self Service
Visitantes de Boa Vista, Rorainópolis, Amazonas.
Capacidade para 20 pessoas
-x-

Entretenimento
Os principais entretenimentos do município são as festas populares, como aniversário do
município, festa do padroeiro do município e as vaquejadas.
Transportadora turística
A empresa que faz o transporte rodoviário para o município é a Asatur.
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Agenciamento turístico
Meios de Hospedagem
Transportadora Turística
Bares e Restaurante
Conselho Municipal de Turismo
O município não possui Conselho Municipal de Turismo.
Plano Municipal de Turismo
O município ainda não possui um plano Municipal de Turismo.
Projeto na área de turismo
O município ainda não apresentou um projeto da área de turismo.
Demanda por profissional qualificado
Bares e Restaurantes
Transportadoras Turísticas
Meio de Hospedagem
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ATRATIVOS TURÍSTICOS
SERRA DOURADA

Foto: Acervo DETUR, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Natural.
Tipo
A serra é coberta de floresta, com trilhas que apresentam um nível médio de dificuldade
e belas cachoeiras, com capacidade para 30 pessoas.
Distância da sede municipal
A distância para a sede do município é de 23 km.
Acesso/roteiro
O acesso se dá a partindo da rua da cidade, que leva a uma estrada de chão, a vicinal 21.
Tipo de propriedade (pública/privada)
O tipo de propriedade em que se encontra o atrativo é privada.
Geolocalização
1° 0'44.65"N, 60° 2'16.10"O
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Vocação (natural/passível de investimentos)
O atrativo por ser uma estrutura de domínio privado, está sujeito a intervenção de novos
investimentos com o intuito de estruturar o destino para atrair mais visitantes e aumentar
a geração de renda na região.
Melhor época para visitação
No período tropical chuvoso com pequeno período seco, de setembro a maio.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O município não configura um núcleo turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Inexistente.

442

RIO ANAUÁ

Foto: Thiago Orihuela, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Natural.
Tipo: Rio com presença de pedras em parte da margem e no centro rodeado por floresta,
no verão são formadas praias que servem de lazer para a população local e do entorno
do município, onde são praticados diversos esportes e atividades de recreação.
Distância da sede municipal: A distância para a sede do município é de 21 km.
Acesso/roteiro: O acesso, partindo da praça da cidade, é a Rua Souza, que leva a uma
estrada de chão, a Vicinal 21.
Tipo de propriedade (pública/privada): O tipo de propriedade em que se encontra o
atrativo é pública.
Geolocalização: 1° 7'5.38"N, 60° 0'57.90"O
Vocação (natural/passível de investimentos)
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O atrativo tem vocação natural para investimento, porém demanda uma infraestrutura
voltada para o ecoturismo, respeitando a mata ciliar e as comunidades tradicionais que
moram no entorno.
Melhor época para visitação
No período tropical chuvoso com pequeno período seco, de setembro a maio.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O município não configura um núcleo turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Inexistente.
ROTEIRIZAÇÃO
Aptidão para integrar uma rota ou roteiro
O município apresenta alguns indicadores que possibilitam a integração em roteiros de
ecoturismo, no entanto é preciso investir em infraestrutura de acesso aos atrativos e
fortalecer parcerias com possíveis investidores e empresários do setor turístico.
Calendário municipal de eventos
O município de São Luiz apresenta dois eventos consolidados em seu calendário cultural,
o aniversário do município, dia 1º de julho, onde acontecem gincanas educativas,
passeios, shows com artistas regionais, a festa do padroeiro São Luiz, e a vaquejada que
acontece periodicamente em novembro, com exposição de animais e shows artísticos.
Legislação municipal voltada ao turismo
Inexistente.
Operações de agenciamento no município
Inexistente.
Roteiros locais comercializados no mercado
Inexistente.
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REDE DE PARCEIROS MUNICIPAIS – RPM
Relação de atores locais envolvidos com o turismo
Secretária de Meio Ambiente e Turismo.
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SÃO JOÃO DA BALIZA
CARACTERIZAÇÃO GERAL:

Acesso:
O acesso se pela rodovia BR-210.
Área:
A área da unidade territorial é de 4.305 km²
População:
A população estimada em 2020 é de 8.348 pessoas.
Clima:
Tropical chuvoso com pequeno período de seca (Awi) e tropical chuvoso sem estação seca (Aji).
Temperatura:
Temperatura média anual de 27º.
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Mapa do município e dos atrativos turísticos
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Histórico
A região começou a receber colonos do Sul e do Nordeste do Brasil, com a abertura da BR-210
(Perimetral Norte), na década de 80. O município foi criado em 1º de julho de 1982 (Lei nº
7.009). A origem do nome está relacionada com a construção da estrada, pois relata que um dos
pioneiros perdeu uma baliza (haste pintada em faixas alternadas brancas e vermelhas, usada em
agrimensura para demarcar alinhamentos) do serviço de topografia em um igarapé, onde hoje
está localizada a sede municipal, daí o nome, combinado com o do santo padroeiro. Em termos
territoriais, além da sede, várias outras povoações e localidades foram agregadas e
desmembradas do Município de Caracaraí ao longo da rodovia RR-210.
A cobertura vegetal é composta por floresta ombrófila densa e a bacia hidrográfica é formada
pelos rios Jauaperi e Anauá. Dentro do município está uma parte da reserva indígena Wai-Wai.
São João da Baliza está localizado a Sudeste do Estado, limita-se ao norte com Caracaraí, ao
sul com o Estado do Amazonas; a leste com Caroebe e a oeste com São Luiz do Anauá e
Rorainópolis.
A distância do município em relação a capital do Estado é de 352 km, área territorial de
4.284,122 km2, o clima é tropical úmido, a temperatura média anual é de 27ºC. O Gentílico é
baliziense. O núcleo populacional mais importante do município é a vila Moderna. No relevo
apresenta-se com predominância em superfície plana, relevo ondulado com colinas e vales e
relevo com vertentes de declive forte. Predomina na região o Turismo de Aventura, se
destacando as Serras com trilhas para caminhadas ecológicas e a floresta densa que proporciona
oportunidades de observação da flora me da fauna. A Serra e o Rio Jauaperi e a Serra de Acari,
onde percorre o rio Jatapú são importantes para o turismo. O Rio Jatapú é utilizado para a
geração de energia no sul do Estado, beneficiando aproximadamente 45.000 pessoas. A usina
hidrelétrica recebe o seu nome de UHE Jatapú. Para chegar à cidade o acesso é feito pela BR174 até o Km 500 no trevo à esquerda da BR-210.
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INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE
Social
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal do município de São João da Baliza é de –
0,655.
A população estimada no município em 2020 é de 8.348 pessoas, a taxa de mortalidade infantil
em 2017 é de 8,20 óbitos por mil nascidos vivos, segundo IBGE existem 02 estabelecimentos
de saúde no município.
Em 2018, o salário médio mensal era de 1,7 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas
em relação à população total era de 8,7%. Na comparação com os outros municípios do estado,
ocupava as posições 4 de 15 e 2 de 15, respectivamente. Já na comparação com cidades do país
todo, ficava na posição 3873 de 5570 e 4138 de 5570, respectivamente. A taxa de matrícula do
ensino fundamental (rede pública) em 2018 é de 1.179, matrículas no ensino médio em 2018
foram 234. O número de escolas em 2018 é de 10 escolas.
Econômico
O percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até ½ salário mínimo
é de 44,7%. Onde 8,7 % da população são ocupados, que corresponde a 702 pessoas. O PIB per
capita em 2018 corresponde a: R$22.072, 82. O total de receitas realizadas em 2017 foi de
17.550,82 R$, e o total de despesas empenhadas em 2017 foi de R$ 19.679,95.
Ambiental
A Bacia hidrográfica do município é composta pelos rios Jauaperi e Anauá. O rio Jauaperi
percorre ainda na direção noroeste, recebendo águas de cursos menores, dos quais se destaca o
rio Trairão. Dentre outros, estão os Rios Caroebe, Branquinho, Murauaú e Novo. O município
de São João da Baliza possui uma área territorial de 4.284,122 km2 que corresponde a 1,91 %
do território de Roraima1.
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As distâncias rodoviárias de São João da Baliza às sedes municipais mais próximas são: São
Luiz do Anauá 16 km, Caroebe 26 km, Rorainópolis 104 km e Boa Vista 328,9 km (Ministério
da Defesa, 2004) este último com acesso pela BR-174 e BR 2102.
Cultural
O município de São João da Baliza apresenta um evento consolidado em seu calendário cultural,
o aniversário do município, dia 1º de julho, onde acontecem gincanas educativas, passeios,
shows com artistas regionais e corrida de cavalo, e ao final do evento é feita a premiação aos
vencedores. E ainda as vaquejadas e o festejo do padroeiro do município.

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL COM O TURISMO
O município não dispõe de arrecadação municipal voltada para o turismo.
SUPERESTRUTURA TURÍSTICA
MEIOS DE HOSPEDAGEM
Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH
Perfil hospede
Restaurante
Responsável

Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH
Perfil hospede
Restaurante
Responsável

HOTEL E RESTAURANTE SUCUPIRA
X
-x-xSim [ ] Renovação?
Não [ x ]
Apartamento
13 UH’s
Single
Duplo
Clientes de Boa Vista e Manaus
Sim [ x ]
Não [ ]
-x-

HOTEL MINAS GERAIS
(95) 235-1247
-x-xSim [ ] Renovação?
Não [ x ]
Apartamento
18 UH’s
Single
Duplo
Clientes de Boa Vista e Manaus, Usinas e Caroebe
Sim [ ]
Não [ x ]
-x-
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Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH
Perfil hospede
Restaurante
Responsável

PIZZARIA E SORVETERIA HOLLYWOOD
(95) 235-1226
-x-xSim [ ] Renovação?
Não [ x ]
Apartamento
12 UH’s
Single
Duplo
Clientes de São Luiz e Manaus
Sim [ ]
Não [ x ]
-x-

ALIMENTOS E BEBIDAS
Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

BAR E RESTAURANTE MANCHINHA
(95) 2351477
-x-xSim [
] Renovação?
Não [ x ]
Self Service
Visitantes de Boa Vista, Manaus, Local
Capacidade para 300 pessoas.
-x-

Entretenimento
Os principais entretenimentos do município são as festas populares, como aniversário do
município, festa do padroeiro e as vaquejadas.

Transportadora turística
A empresa que faz a rota interestadual para o município é a Asatur, e ainda os táxis e vans como
meios de transportes alternativos.

Agenciamento turístico
Meios de Hospedagem
Transportadora Turística
Bares e Restaurantes
Conselho Municipal de Turismo
O município não possui Conselho Municipal de Turismo.
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Plano Municipal de Turismo
O município ainda não possui um plano Municipal de Turismo.
Projeto na área de turismo
O município ainda não apresentou um projeto da área de turismo.
Demanda por profissional qualificado
Bares e Restaurantes
Transportadoras Turísticas
Meio de Hospedagem
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ATRATIVOS TURÍSTICOS
SERRA DO ACARI

Foto: Roraimabrasil.com, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Natural.
Tipo
A serra é coberta de floresta, com trilhas que apresentam um nível médio de dificuldade.
Distância da sede municipal
A distância para a sede do município é de 2 km.
Acesso/roteiro
O acesso se dá a partir de uma estrada de terra e trilha.
Tipo de propriedade (pública/privada)
O tipo de propriedade em que se encontra o atrativo é pública.
Geolocalização
0°57'0.04"N, 59°54'45.36"O
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Vocação (natural/passível de investimentos)
O atrativo por ser natural é passível de investimento quanto à infraestrutura de acesso,
com placas sinalizadas, informações sobre o grau de dificuldade da trilha, capacidade de
carga e infraestrutura do entorno do atrativo.
Melhor época para visitação
No período tropical chuvoso com pequeno período seco, de setembro a maio.
Situação do atrativo quanto a um Núcleo Turístico
O município não configura um núcleo turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Inexistente
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ATRATIVOS TURÍSTICOS
RIO CAROEBE

Foto: Thiago Orihuela, 2019

Caracterização (NATURAL/CULTURAL): Natural.
Tipo
Rio com presença de pedras em parte da margem e no centro rodeado por floresta, no
verão são formadas praias que servem de lazer para a população local e do entorno do
município, onde são praticados diversos esportes e atividades de recreação.
Distância da sede municipal
A distância para a sede do município é de 30 Km.
Acesso/roteiro
O acesso é feito por uma estrada de terra em bom estado de conservação.
Tipo de propriedade (pública/privada)
O tipo de propriedade em que se encontra o atrativo é pública.
Geolocalização
0º 53’ 02’’ N 59º 41’ 45’’0
457

Vocação (natural/passível de investimentos)
O atrativo tem vocação natural para investimento, porém demanda uma infraestrutura
voltada para o ecoturismo, respeitando a mata ciliar e as comunidades tradicionais que
moram no entorno.
Melhor época para visitação
No período tropical chuvoso com pequeno período seco, de setembro a maio.
Situação do (s) atrativo (s) quanto a um Núcleo Turístico
O município não configura um núcleo turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Inexistente

ROTEIRIZAÇÃO
Aptidão para integrar uma rota ou roteiro
O município é apto a integrar um roteiro de ecoturismo, porém precisa apresentar um
interesse maior dos empresários que atuam no setor turístico para consolidar esse destino
dentro de uma rota onde o turismo já aconteça de forma integrada, da comunidade
receptora em se qualificar para atender essa demanda e dos gestores em ofertar cursos
profissionalizantes para os prestadores de serviços turísticos que já atuam e os que tem
interesse em atuar nesse setor.
Calendário municipal de eventos
O município de São João da Baliza apresenta um evento consolidado em seu calendário
cultural, o aniversário do município, dia 1º de julho, onde acontecem gincanas educativas,
passeios, shows com artistas regionais e corrida de cavalo, ao final do evento é feita a
premiação aos vencedores.
Legislação municipal voltada ao turismo
Inexistente
458

Operações de agenciamento no município
Inexistente
Roteiros locais comercializados no mercado
Inexistente

REDE DE PARCEIROS MUNICIPAIS – RPM
Relação de atores locais envolvidos com o turismo
Secretária de Meio Ambiente e Turismo.
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CAROEBE
CARACTERIZAÇÃO GERAL

Acesso:
Pela rodovia BR-174, totalmente pavimentada.

Área:
12.065, 896 km²
População:
A população estimada em 2020 é de 10.383 pessoas.
Clima:
Quente com períodos de chuva e estiagem.
Temperatura:
Temperatura média anual de 27°C.
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Mapa do município e dos atrativos turísticos
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Histórico

O município do Caroebe foi criado a partir do desmembramento de terras do município de São
João da Baliza, pela Lei Estadual n° 82, de 4 de novembro de 1994. As vilas do município são:
Entre Rios e Jatapu, que surgiram a partir da construção de uma usina hidrelétrica que fornece
energia as vilas e cidades do sul do Estado. O município localiza-se a sudeste do Estado, a 388
km da capital Boa Vista, faz divisa, ao norte, com a República Cooperativista da Guiana e com
o município de Caracaraí; ao sul, com o Estado do Amazonas; a leste, com o Estado do Pará; e
a oeste, com os municípios de São João da Baliza e Caracaraí. O município tem vocação
eminentemente agrícola e sua economia baseia-se na agricultura de subsistência. A produção
está direcionada para as culturas de arroz, milho, mandioca, laranja, banana e melancia. No
entanto a gama de produtos com perspectivas de cultivo é grande, com destaque para o cacau,
café, cana-de-açúcar, vale ressaltar que já houve tentativas de cultivo de cupuaçu, urucu, coco
e pupunha, porém sem resultados. Os principais produtos agrícolas do município são a banana
e a castanha do Pará.
Existe ainda um grande potencial para culturas permanentes, essências florestais nativas e
pecuária leiteira, o extrativismo vegetal é praticado com a castanha, angelim, louro, roxinho,
cupiúba e maçaranduba. A estrutura fundiária do município de Caroebe tem por base o PAD
(Projeto de Assentamento Direcionário) – Jatapu, o projeto é financiado pelo INCRA e também
possui várias vicinais de assentamento patrocinadas pelo Estado.
O município possui duas pistas de pouso, uma na sede, com 800 metros, e outra no distrito de
Entre Rios, com 1.200 metros.
A malha rodoviária de jurisdição Municipal apresenta uma extensão de 348,80 km dos quais,
331,7 km tem revestimento primário e 17,1 km de leito natural. O acesso de Boa Vista ao
Município de Caroebe é feito pela BR – 174 e BR – 210 com 352,9 km totalmente asfaltado e
pela BR – 210 com 82 km asfaltado e 25 km de terra e distante da capital do Estado em 352,9
km.
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INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE
Social
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal do município do Caroebe é de – 0,639. A
população estimada no município em 2020 é de 10.383 pessoas, a taxa de mortalidade infantil
em 2017 é de 16,39 óbitos por mil nascidos vivos, segundo IBGE existem 10 estabelecimentos
de saúde no município.
Em 2018, o salário médio mensal era de 1.6 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas
em relação à população total era de 5.4%. Na comparação com os outros municípios do estado,
ocupava as posições 7 de 15 e 10 de 15, respectivamente. Já na comparação com cidades do
país todo, ficava na posição 4427 de 5570 e 5107 de 5570, respectivamente. A taxa de matrícula
do ensino fundamental (rede pública) em 2018 é de 1.722, matrículas no ensino médio em 2018
foram 317. O número de escolas em 2019 é de 22 escolas, desses estabelecimentos 5 se
encontram na zona urbana e 17 na zona rural. O número de eleitores em 2019 era de 5.745, que
corresponde a 1,711% do eleitores do Estado.
Econômico
O percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até ½ salário mínimo
é de 45,6%. Onde 5,4% da população são ocupados, que corresponde a 537 pessoas. O PIB per
capita em 2017 corresponde a: R$17.175,63, o percentual de receitas oriundas de fontes
externas (2015) é de 97%.
O total de receitas realizadas em 2017 foi de R$ 27.281,53
E o total de despesas empenhadas em 2017 foi de R$ 24.126,12
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Ambiental
O clima do município é quente, com chuvas de verão e outono, com totais anuais de precipitação
pluviométricos em torno de 1500mm segundo Ministério da defesa (2004), é um período
chuvoso bastante definido que começa em maio e termina em setembro, ou seja, períodos
intercalados de chuvas e estiagem. A média da temperatura anual é de 27ºC. A hidrografia do
município é representada pelos rios Novo, Caroebe, Jauaperi, Jatapú e Jatapuzinho. Quantos
aos aspectos geomorfológicos, o município encontra-se em área de relevo plano (70%), áreas
alagáveis ou inundáveis (terraços fluviais) (10%) e áreas com relevo fortemente ondulado
(20%). A densidade demográfica média da população do município do Caroebe é de 6,67%
hb/km², segundo dados do IBGE de 2010, que indica um dos municípios com menor densidade
do estado.
Cultural
O município apresenta em seu calendário cultural a festa da banana, que acontece no mês de
outubro, onde são realizados concursos de maior cacho de banana, e a escolha da rainha da
banana.
No dia 1° de novembro é comemorado o aniversário do município, quando a prefeitura organiza
passeios ciclísticos, gincanas educativas, apresentação de grupos de dança, torneios esportivos,
show com artistas locais.
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ARRECADAÇÃO MUNICIPAL COM O TURISMO
O município não dispõe de arrecadação municipal voltada para o turismo.
SUPERESTRUTURA TURÍSTICA
MEIOS DE HOSPEDAGEM
Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR
Tipo de UH
Perfil hospede
Restaurante
Responsável

HOTEL ABRANTES
(95) 236-1126
-xSim [
Apartamento

-x-

] Renovação?
05 UH’s
Single
Clientes de Boa Vista e Manaus
Sim [ ]
-x-

Não [ x ]
Duplo
Não [ x ]

ALIMENTOS E BEBIDAS
Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR Sim [
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável
Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR Sim [
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável
Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR Sim [
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

RESTAURANTE FRANGO ASSADO
(95) 236-1135
-x-x] Renovação?
Self Service
Visitantes de Boa Vista e Manaus
Capacidade para 20 pessoas.
-x-

Não [ x ]

Restaurante Abrantes
(95) 236-1126
-x] Renovação?

Não [ x ]

Self Service
Visitantes de Boa Vista e Manaus.
Capacidade para 50 pessoas
-xPizzaria e Lanchonete
(95) 236-1230
-x] Renovação?

Não [ x ]

Lanchonete e Pizzaria
Visitantes de Boa Vista e moradores locais.
Capacidade para 40 pessoas
-x-
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Identificação
Contatos
Redes Sociais
CADASTUR Sim [
Tipo de serviço
Perfil turista
Estrutura
Responsável

Churrascaria Figueredo
(95) 236-1278
-x] Renovação?

Não [ x ]

Self Service
Visitantes de Boa Vista, Manaus e moradores locais.
Capacidade para 40 pessoas
-x-

Entretenimento
Festas populares, como o festival da banana e o aniversário do município.
Transportadora turística
As empresas que fazem a rota interestadual para o município são os táxis intermunicipais e a
Asatur.
Conselho Municipal de Turismo
O conselho municipal é formado por representantes da Secretaria Municipal de Educação,
Cultura e Desportos, da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, representantes
da Secretaria Municipal de Assistência Social, da Câmara Municipal do Caroebe, representantes
do Setor de Hotéis, Pousadas, Bares e Restaurantes, representantes da Agricultura Familiar.
Plano Municipal de Turismo
O Município ainda não possui um plano Municipal de Turismo.
Projeto na área de turismo
O município ainda não apresentou um projeto da área de turismo.
Demanda por profissional qualificado
Bares e Restaurantes
Transportadoras Turísticas
Meio de Hospedagem
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ATRATIVOS TURÍSTICOS
HIDRELÉTRICA DE JATAPÚ

Foto: Arquivo/SECOM, 2020

Caracterização (NATURAL/CULTURAL)
O atrativo é caracterizado como natural, a hidrelétrica está localizada no alto Rio Jatapú,
composta por uma barragem principal e seis diques.
Tipo
A hidrelétrica de Jatapú foi construída entre 1991 e 1994, ano em que foi inaugurada
oficialmente e que começou a operar. O complexo energético de Jatapu foi revitalizado
em 2017.
Distância da sede municipal
A distância para a sede do município é de 55 km de estrada não pavimentada.
Acesso/roteiro
O acesso é pelo trecho sul da BR- 174, entrando no Km 500 na BR-210, que se encontra
parcialmente pavimentada, são 354 km de Boa Vista até o Caroebe.

469

Tipo de propriedade (pública/privada)
Privada, por haver áreas de segurança, logo para visitação pública é necessário solicitar
autorização da Companhia Energética da Roraima (Cerr), que atualmente está no
comando da administração.
Geolocalização
N00°51.117’ W059° 18.161”
Vocação (natural/passível de investimentos)
O atrativo por ser uma estrutura de domínio privado, está sujeito a intervenção de novos
investimentos com o intuito de melhorar a estrutura física do local, aumentando e
estabilizando a geração de energia elétrica, com isso possibilitando novas experiências
aos visitantes.
Melhor época para visitação
A visitação ao atrativo está condicionada à autorização de visitação expedida pela
Companhia Energética de Roraima (Cerr), portanto o período propício para visitação
independe de condições climáticas, uma vez que a visitação tem como base a atividade
contemplativa da estrutura inerente à hidrelétrica.
Situação do (s) atrativo (s) quanto a um Núcleo Turístico
O município não configura um núcleo turístico.
Oferta de Condutor Local credenciado
Inexistente
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ROTEIRIZAÇÃO
Aptidão para integrar uma rota ou roteiro.
O município apresenta um enorme potencial para integrar a rota 174, pela singularidade,
peculiaridade e a experiência proporcionada ao turista e ainda por apresentar outro
diferencial, além da experiência contemplativa, que é o turismo de pesca, onde o visitante
pode pescar somente de forma artesanal com linha, que é o permitido dentro das
dependências da usina.
Calendário municipal de eventos
O município possui dois eventos significativos para o cenário cultural e de
entretenimento, que é o festival da banana e o aniversário do município onde são
desenvolvidas muitas atividades de integração.
Legislação municipal voltada ao turismo
Inexistente.
Operações de agenciamento no município
Inexistente
Roteiros locais comercializados no mercado
Inexistente.

REDE DE PARCEIROS MUNICIPAIS – RPM
Relação de atores locais envolvidos com o turismo
Secretária de Meio Ambiente e Turismo.
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