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Apresentação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O SEBRAE/ES em parceria com a SEDETUR- 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Turístico do Espírito Santo e BANDES - Ban-
co de Desenvolvimento do Espírito Santo, 
apresenta  um trabalho cuja principal finali-
dade consiste em conhecer e organizar as 
potencialidades turísticas dos municípios do 
Espírito Santo. O presente relatório aborda-
do especifica as potencialidades do município 
de Alegre. Outros 47 municípios capixabas 
também foram contemplados com estudos 
desta natureza, produzidos ao longo do ano 
de 2004. 
 
O Inventário da Oferta Turística será a me-
todologia usada para registrar o conjunto de 
atrativos equipamentos, serviços e infra-
estrutura disponíveis em cada núcleo, a fim 
de otimizar os atrativos naturais e culturais 
como produto turístico, obedecendo às ca-
racterísticas originais e a capacidade de ocu-
pação destes núcleos. 
 
A pesquisa deste trabalho foi realizada pelo 
Instituto de Pesquisa Flex Consult e teve o 
auxílio das prefeituras dos municípios pes-
quisados, buscando com isto fornecer uma 
radiografia de sua infra-estrutura turística. 
 
Durante décadas, no Espírito Santo, o turis-
mo foi visto meramente como atividade de 

lazer e festa, não sendo enxergado como 
uma atividade econômica, que necessitava 
de infra-estrutura e  mão-de-obra especiali-
zada, esquecendo-se que esta é a atividade 
econômica que mais cresce no mundo. 
Como em todo o País, o Estado do Espírito 
Santo está despertando para o turismo pla-
nejado, sustentável e profissional, fomen-
tando grandes recursos sob a forma de es-
truturas hoteleiras, agências, restaurantes, 
transportes, centros de lazer, parques temá-
ticos, museus, aeroportos e outros. Esses, 
por sua vez, dependem de mão-de-obra 
qualificada e geram um número expressivo 
de empregos diretos e indiretos.  
 
Hoje, o estado tem dado maior atenção ao 
turismo, buscando uma melhor organização 
de seus atrativos, temos, valorizando as 
origens culturais e os diferenciais históricos 
e geográficos, tendo como objetivo final a  
consolidação do Espírito Santo como destino 
turístico.  
 
Para isso, é necessário conhecer e quantifi-
car nossos potenciais e o Inventário da Ofer-
ta Turística é o instrumento ideal no proces-
so de desenvolvimento turístico.  
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1 – Objetivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Inventário da Oferta Turística será 

estruturado a fim de servir como fonte 

para: 

 

·identificar características e fatores que 

determinam as motivações de viagem; 

·dimensionar a oferta de serviços equi-

pamentos e infra-estrutura disponíveis, 

para o processo de ocupação turística 

do território; 

·diagnosticar deficiências e pontos críti-

cos entre a oferta e a demanda turística 

existente; 

·permitir a previsão do comportamento 

do mercado em função da análise de 

tendências; 

·direcionar os programas de ação para o 

planejamento estratégico do desenvol-

vimento do setor; 

·analisar o efeito multiplicador do turis-

mo no cenário econômico do município; 

·organizar o setor de turismo na estru-

tura administrativa do setor público; 

·hierarquizar e priorizar os atrativos e 

conjuntos existentes para sua utilização 

otimizada e ordenada; 

·servir como fonte de pesquisa e consul-

ta aos empresários, aos estudantes e à 

comunidade em geral, interessados na 

atividade turística do município. 
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2 – Metodologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Inventário da Oferta Turística dos municí-
pios do Estado do Espírito Santo é uma inici-
ativa do Sebrae/ES de levantar informações 
e de organizar os arranjos produtivos locais. 
O município de Alegre foi selecionado pelo 
SEBRAE/ES para ser inventariado turistica-
mente de acordo com uma metodologia de 
classificação da EMBRATUR,  que caracteriza 
os municípios brasileiros que apresentam 
uma oferta turística, ou ainda, um potencial 
turístico.  
Toda a parte operacional da pesquisa, desde 
o levantamento das informações à elabora-
ção do documento final, foi executada pelo 
Instituto de Pesquisa Flex Consult e valida-
das pelo SEBRAE/ES. 
As informações do município foram coleta-
das em diversos órgãos competentes, de 
acordo com cada assunto, IBGE, DEE, IPES, 
IDAF, IBAMA, IEMA, Prefeitura e outros ór-
gãos do município. Foram solicitadas ainda 
algumas informações em empresas conces-
sionárias de serviço público, como CESAN, 
ESCELSA e TELEMAR, com o intuito de le-
vantar dados da infra-estrutura do municí-
pio. 
O levantamento das informações sobre os 
atrativos, equipamentos e infra-estrutura 
turísticas do município foram pesquisados 
“in loco”. 
A análise, tabulação, formatação, correção, 
redação e elaboração do documento final 
foram realizadas por pesquisadores e coor-
denação técnica da Flex Consult e validadas 
pelo SEBRAE/ES. Os formulários de pesqui-
sa, utilizados para o levantamento das in-
formações seguem o conteúdo do “Inventá-

rio da Oferta Turística – Metodologia – Brasí-
lia: ministério do Turismo, 2003” de autoria 
do próprio Ministério do Turismo. 
O inventário classifica a pesquisa em três 
grupos: Atrativos Turísticos, Serviços e E-
quipamentos Turísticos e Infra-estrutura de 
Apoio ao Turismo. Cada grupo subdivide-se 
em: Tipos e Subtipos. 
As áreas inventariadas em cada município 
serão as áreas de interesse turístico, desta 
forma, foi realizado junto à Secretaria Muni-
cipal de Turismo, um zoneamento para defi-
nição destas áreas, conforme a seguir: 

 
 

1. Sede; 
2. Celina; 
3. Araraí e 
4. Rive. 
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3 – Introdução ao Município. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

No entorno do Caparaó encontramos Alegre, 

a “cidade jardim”.  

Em meio ‘a relevância da Mata atlântica, 

ladeada por cachoeiras, corredeiras e pelas 

imponência da serra sagrada, localiza-se 

esta cidade que por ser bem cuidada, princi-

palmente pela comunidade local, encanta a 

todos. 

As belezas naturais, aliadas ‘as tradições 

culturais e ao pequeno, porém funcional e 

organizado centro comercial e de serviços da 

cidade, possibilitam ao turista,o o contato 

com a natureza e o meio rural, vocações 

explícitas da “Serra do Caparaó”. Ao mesmo 

tempo que pode ter saciadas as necessida-

des do quotidiano urbano. 

O destino turístico, Alegre, além de abrigar 

atrativos consolidados como o FAMA –  Fes-

tival de Música de Alegre e a Cachoeira da 

Fumaça, também oferece uma gama de 

atrativos naturais e culturais que fazem da 

cidade um destino turístico para o ano todo, 

independente da estação ou de temporada. 
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ATRATIVOS TURÍSTICOS 
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4 – Atrativos Naturais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 – ATRATIVOS NATURAIS 
 
4.1.1  – Montanhas 
 
4.1.1.1 – Picos/Cumes 
 
Nome do atrativo:  
Pico do Pombal. 
 
Localização: Distrito de Rive. Não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Rive. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
02Km. 
 
Distância da sede do município: 12km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em bom estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: asfaltado 
da Sede até Rive e de Rive à Cachoeiro, 
sendo 800m de estrada de chão até a recep-
ção local. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: Fe-
deral.  Área de Proteção Permanente APP. 
Corresponde a proteção de topo de morro. 
 

Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: centro de recepção, 
não adaptado. 
 
Visitação: de maio a setembro, finais de 
semana, nos horários matutino e vespertino, 
com visitas guiadas, acesso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário.  
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: trae-
king, trilha para rali e via grampeada para 
rapel e escalada. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e outros estados. Maior 
fluxo de visitantes de maio a setembro. 
 
Descrição do atrativo: o Pico do Pombal 
está localizado em Rive, distrito de Alegre, à 
esquerda do Rio Itapemirim e da estrada de 
Santa Angélica. Distante de Alegre em 
12Km. Tem aproximadamente 710m de 
altitude.  
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Para escalar o Pico do Pombal deve-se ter 
um guia experiente, acompanhando com 
equipamentos necessários.  
 
No topo do pico encontra-se uma estreita e 
pequena área cujo espaço cabe de 06 a 08 
pessoas no máximo. O visual é encantador 
sem contar com a emoção da aventura reali-
zada.  
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
4.1.2 – Planaltos e Planícies 
 
4.1.2.1– Vales 
 
Nome do atrativo:  
Alto da Serra. 
 
Localização: Sede. Não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinali-
zado. 
 

Descrição do acesso utilizado: sair do 
centro de Alegre, sentido Guaçuí, ES-482, 
andar 05km até o local de onde avista-se a 
cidade, à esquerda da rodovia. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, com visitas guiadas 
em Espanhol, apenas se for contratado, a-
cesso gratuito e sem autorização prévia.  
 
Acessibilidade do atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: bar, 
serve aperitivos e bebidas, não adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação da paisagem. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Fluxo de visitantes 
constante. 
Descrição do atrativo: uma chapada de 

onde tem-se uma bela vista do município de 
Alegre, que do alto lembra o formato de um 
camaleão.  
 
Observações complementares: a loja de 
produtos locais encontrava-se desativada há 
vários meses até a data desta pesquisa. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1 In loco. 
2 SEBRAE. Programa SEBRAE de Turis-
mo. Inventário da Oferta Turística do 
Município de Alegre. janeiro, 1997. 

 
 
 
4.1.3 – Hidrografia 
 
4.1.3.1 – Rios 
 
Nome do atrativo:  
Hidrografia. 
 
Localização: em todo o município. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
em todo o município. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
em todo o município. 
 
Distância da sede do município: em todo 
o município. 
 
Acesso ao atrativo:  em todo o município. 
Acesso mais utilizado: em todo o município. 
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Descrição do acesso utilizado: em todo o 
município. 
 
Transporte regular para o atrativo: regu-
lar, em bom estado de conservação, não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: indefinido. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, dias e horá-
rios indeterminados, há visitas guiadas, ingresso 
gratuito, não é necessário autorização prévia.  
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
 

 
 

Equipamentos e serviços no atrativo: 
não se aplica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
e visualização. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. 
 
Descrição do atrativo: o município de Ale-
gre pertence à Bacia do Rio Itapemirim, que 
abrange os estados do Espírito Santo e Mi-
nas Gerais.  
A nascente está localizada no Parque Nacional 
do Caparaó e sua área de drenagem é de apro-
ximadamente 6000km² no Espírito Santo.  
Os principais afluentes em Alegre são os 
Rios Braço Norte Direito e Rio Braço Norte 
Esquerdo, que cortam vários trechos do 
município. 
Outros municípios pertencentes à bacia no 
Estado: Atílio Vivacqua, Castelo, Conceição 
de Castelo, Cachoeiro de Itapemirim, Itape-
mirim, Iúna, Irupi, Ibatiba, Jerônimo Montei-
ro, Marataízes, Muqui, Muniz Freire, Presi-
dente Kennedy, Vargem Alta, Venda Nova 
do Imigrante e Ibitirama. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. http://www.seama.es.gov.br/scri
pts/SEA1003.ASP. Acesso em jun 
2004. 

 
 

4.1.4 - Quedas D’água 
 
4.1.4.1 – Cachoeira 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira Alegre. 
 
Localização: Sede. Urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima:  Sede. 
 
Distância da sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
rua Vila Machado e continuar por um trecho 
não pavimentado, onde passava a linha do 
trem. Não é permitido chegar ao pé da ca-
choeira mas sim ao local de onde tem-se 
uma visão panorâmica.  
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Transporte  para o atrativo: a pé. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito, com autorização prévia na 
Escelsa (empresa que utiliza o potencial 
hidrelétrico). 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pro-
dução de energia elétrica. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local. 
 
Descrição do atrativo: bem próxima ao centro 
da cidade, a Cachoeira Alegre é aproveitada para 
a produção de energia elétrica para o município e 
entorno desde a década de 20. A força das águas 
é intensa e não é permitido entrada de banhis-
tas. A queda possui mais de 90m de altura. As 
águas são turvas e há bastante vegetação no 

entorno. A Escelsa é a empresa responsável pela 
Usina localizada no local. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira Braúnas. 
 
Localização: Distrito de Rive. Não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Rive. 
 
Distância da localidade mais próxima: 04Km. 
 

 

Distância da sede do município: 17km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em bom estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo 
da Sede de Alegre, seguir pela Rodovia  ES-
482, sentido Cachoeiro, por 14km de estra-
da pavimentada. Entrar à direita por mais 
03Km de estrada não pavimentada.  
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário 
intermunicipal regular, em bom estafo e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: centro de recepção e 
portaria principal, não adaptadas. 
 
Visitação:  de janeiro a dezembro, de quar-
ta-feira a domingo de 08:00 às 17:00h, sem 
visitas guiadas, acesso gratuito e sem auto-
rização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária.  
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza, instalações sanitárias, 
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área para lazer e entretenimento e locais 
para alimentação não adaptados e outros, 
como cabanas com mesas, estacionamento e 
toboágua. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
em corredeiras e piscinas naturais, alimen-
tação e lazer aquático. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Descrição do atrativo: ambiente natural 
dotado de infra-estrutura em propriedade 
particular. A Cachoeira Braúnas tem aproxi-
madamente 35m de queda d’água entre 
muitas pedras, formando 02 piscinas na 
parte mais baixa com possibilidade para 
banho. Há 02 bicas jorrando água natural e 
um toboágua que recebe água da própria 
cachoeira.  
 
O restaurante funciona servindo porções, 
petiscos e  refeições especiais nos finais de 
semana e feriados. 
 
O local e seu entorno oferecem área verde e 
árvores em abundância. 
 
Observações complementares: por estar 
em uma propriedade particular, o acesso a 
Cachoeira Braúnas é limitado a horários 
determinados. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In Loco. 

Nome do atrativo:  
Cachoeira da Fumaça. 
 
Localização: Araraí. Área não urbana (divi-
sa dos municípios de Alegre e Ibitirama). 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
São João do Norte. 
 
Distância da localidade mais próxima: 10Km. 
 
Distância da sede do município: 34Km. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não adap-
tado, rodoviário, parcialmente pavimentado, 
em bom estado de conservação. 
 
Acesso mais utilizado: rodoviário, não 
adaptado. 
 
 

 

Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
BR-482 por cerca de 10Km em direção ao 
Distrito de Celina, pegar estrada não pavi-
mentada à direita da pista em direção ao 
distrito de Araraí. 
 
Transporte regular para o atrativo: exis-
te somente até o trecho pavimentado (linha 
Alegre x Ibitirama). Depois há um pequeno 
trecho não-pavimentado, deve ser utilizado 
tranporte contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: De-
creto Estadual nº 2.791-E de 24 de agosto 
de 1984 (referente ao Parque Estadual da 
Cachoeira da Fumaça). 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptado. 
 
Visitação: o atrativo encontra-se fechado 
para visitação enquanto não houver libera-
ção dos órgãos responsáveis pela área. 
Quando liberado, as visitas ocorrem de ja-
neiro a dezembro, dias e horários indetermi-
nados, há visitas guiadas, ingresso pago, 
não é necessário autorização prévia.  
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, de 
acordo com horários pré-estabelecidos. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
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Equipamentos e serviços no atrativo: 
encontra-se em obras a construção da sede 
administrativa, sanitários e área para esta-
cionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ba-
nho, caminhadas ecológicas, acampamento 
e piqueniques. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. 
 
Descrição do atrativo:  o rio Braço Norte 
Direito forma a Cachoeira da Fumaça, com 
seus 140 metros de queda, contribuindo 
com a beleza cênica do local. Apresenta 
queda sobre uma enorme pedra, formando 
na sua parte mais baixa vários poços e pis-
cinas ideais para banho. As águas são frias e 
límpidas, entretanto, existem diversos pon-
tos de lançamentos de efluentes líquidos em 
Ibitirama que, temporariamente, impedem o 
uso público da cachoeira, devido à alta coli-
metria. 
O seu entorno caracteriza-se pela cafeicultu-
ra e pecuária leiteira e de corte, em peque-
nos módulos rurais inferiores a 25 ha. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. http://www.cachoeiradafumaca.cjb.n
et/. Acesso em jun 2004. 
2. in loco  

 

Nome do atrativo:  
Cachoeira do Roncador. 
 
Localização: Distrito de Celina, comunidade 
Volta da Ferradura. Não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Celina. 
 
Distância da localidade mais próxima: 07m. 
 
Distância da sede do município: 08m. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em bom estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo 
da sede seguir pela estrada da antiga linha 
férrea (que leva até Celina), a 04km há uma 
bifurcação onde deve-se virar à direita. Se-
guir por 02km e virar à direita novamente 
até a próxima bifurcação, continuar pela 
esquerda por 1,5km. Neste último trecho 
visualiza-se a Cachoeira Roncador de longe.   
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário 
contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação:  diariamente, com visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: possui aproxima-
damente 87m de altura.  Forma piscinas 
naturais ideais para banho. As águas são 
límpidas e com temperatura fria. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
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4.1.5  - Unidades de Conservação 
 
4.1.5.1 - Estadual. 
 
Nome do atrativo:  
Parque Estadual da  
Cachoeira da Fumaça. 
 
Localização: Araraí. Área não urbana (divi-
sa dos municípios de Alegre e Ibitirama). 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
São João do Norte. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
10Km. 
 
Distância da sede do município: 34Km. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não adap-
tado, rodoviário, parcialmente pavimentado, 
em bom estado de conservação. 
 
Acesso mais utilizado: rodoviário, não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
BR-482 por cerca de 10km em direção ao 
Distrito de Celina, pegar estrada não pavi-
mentada àdireita da pista em direção ao 
distrito de Araraí. 
 
Transporte regular para o atrativo: exis-
te somente até o trecho pavimentado (linha 
Alegre x Ibitirama), depois há um pequeno 
trecho não-pavimentado, deve ser utilizado 

tranporte contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: Decreto 
Estadual nº 2.791-E de 24 de agosto de 1984 . 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptado. 
 
Visitação: o atrativo encontra-se fechado 
para visitação enquanto não houver libera-
ção dos órgãos responsáveis pela área. 
Quando liberado, as visitas ocorrem de ja-
neiro a dezembro, dias e horários indetermi-
nados, há visitas guiadas, ingresso pago, 
não é necessário autorização prévia.  
 
 
 
 

 

Acessibilidade do atrativo: temporária, de 
acordo com horários pré-estabelecidos. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
encontra-se em obras a construção da sede 
administrativa, sanitários, área para estacio-
namento e locais para alimentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ba-
nho, caminhadas ecológicas, acampamento 
e piqueniques. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. 
 
Descrição do atrativo: o Parque Estadual 
da Cachoeira da Fumaça foi criado quando o 
então o Governo do Estado, atendendo uma 
demanda dos moradores dos municípios de 
Alegre, Guaçuí e Castelo e de outros Estados 
da Federação, desapropriou uma área de 
27ha, coberta basicamente de pastagem, 
mas que continha em seu interior a cachoei-
ra do rio Braço Norte Direito ou Cachoeira da 
Fumaça, que atraía milhares de visitantes 
devido à sua grande beleza cênica. 
A sua cobertura original é do tipo Floresta Esta-
cional Semidecidual, que, ao longo dos anos, foi 
sendo recomposta, com plantios de essências 
nativas/frutíferas. Apesar de suas dimensões 
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implicarem em uma fauna reduzida, observou-
se, com o replantio, o retorno de aves e pássaros 
como siriema, beija-flor, rolinha, bem-te-vi, 
gavião, jurutí, dentre outros. 
O rio Braço Norte Direito além de contribuir 
com a beleza cênica do local, através da 
Cachoeira da Fumaça com seus 140 metros 
de queda, é um afluente do rio Itapemirim, 
abastecendo vários centros urbanos. 
O seu entorno caracteriza-se pela cafeicultu-
ra e pecuária leiteira e de corte, em peque-
nos módulos rurais inferiores a 25ha. A regi-
ão vem sofrendo com desmatamentos clan-
destinos para expansão da fronteira agrícola 
e fonte alternativa de energia e com o uso 
indiscriminado do fogo e de agrotóxicos, 
apesar de toda fiscalização no local. 
 
Observações complementares: apresenta 
grande proximidade à rodovia que leva ao 
Parque Nacional do Caparaó. 
 
Foi extinta a área de camping no Parque.  
 
Referências/Documentos consultados: 

1. http://www.cachoeiradafumaca.c
jb.net/. Acesso em jun 2004. 
2. in loco  

 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.6 – Flora 
 
Nome do atrativo:  
Flora do município de Alegre. 
 
Localização: em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-mente 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, em bom estado de conservação e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defini-
do, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 

 

Acessibilidade do atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas em cada localidade. 
  
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis em cada localidade específica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação e pesquisa. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Sendo 
o fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: vegetação diversificada: 
 
Brejos – destaca-se Lírio Branco, Créton, 
Samambaias e Braquiária. 
 
Pastagens – vegetação com altura de até 1m 
composto predominantemente por capim 
meloso, capim colonião e capim jaraguá, 
entremeados por arbustos. 
 
Outras espécies de vegetal – gelol, cajazei-
ro, tabarano, caapeb e  jamelãozeiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1 SEBRAE. Programa SEBRAE de Turismo. 
Inventário da Oferta Turística. Município 
de Alegre. janeiro, 1997. 
2 IDAF 2004. 
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4.1.7 – Fauna. 
 
Nome do atrativo:  
Fauna do município de Alegre. 
 
Localização: em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, em bom estado de conservação e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defini-
do, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas em cada localidade. 
 
 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis em cada localidade específica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação e pesquisa. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Sendo 
o fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: 
Mamíferos – em torno de 26 espécies. Des-
tacam-se: paca, lontra, tatu, macaco pregui-
ça, gato do mato e morcego. 
 
Aves – mais de 133 espécies. Destacam-se: 
sabiá, laranjeira, sabiá da mata, cuca, e 
corujas de várias espécies. 
 
Anfíbios – 04 espécies de anfíbios anuros perten-
centes à família Bufonidae e Leptodactylidae. 
 
Répteis – 10 espécies. Destacam-se: lagar-
tos e cobras. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1 SEBRAE. Programa SEBRAE de Turis-
mo. Inventário da Oferta Turística do 
Município de Alegre. janeiro, 1997. 
2 IDAF 2004. 
 
 

 

4.2 – ATRATIVOS CULTURAIS 
 
4.2.1 – Sítios 
 
4.2.1.1 - Conjunto Histórico 
 
Nome do atrativo:  
Edificações da Praça Pico da Bandeira 
 
Localização: Sede. Centro. Rua Dr. Vander-
lei. Área Urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede.  
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da sede do município: Sede.  
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado, não sinaliza-
do, não adaptado. 
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Descrição do acesso utilizado: Rua Dr. 
Vanderlei. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
todos os dias, freqüência regular, em bom 
estado não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: somente visualização externa. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: serviços 
de limpeza, instalações sanitárias não adaptadas e 
locais para alimentação não adaptados. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: ativi-
dades comerciais. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: conjunto de cons-
truções notáveis, uma delas muita rica em 
detalhes em toda a fachada. Observa-se 
uma construção em 02 pavimentos, entre-
tanto, há o curioso fato de que o acesso ao 
segundo pavimento nunca foi finalizado, 
sendo assim, a parte superior da estrutura 
permanece intacta. No primeiro pavimento 
desta construção funcionou o primeiro cine-
ma de Alegre. 
O local é muito freqüentado nas épocas de 
eventos no município, concentrando grande 
público especialmente durante o Festival de 
Música de Alegre. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1.2 - Monumento Histórico 
 
Nome do atrativo:  
Túnel dos Ingleses de Cima. 
 
Localização: Sede. Não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em bom estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partir do 
Centro (Sede) pela estrada da antiga linha 
férrea, que leva até Celina, por 04Km. Nesse 
ponto, entrar à esquerda (trechos precários) 
por mais 02Km. 
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Transporte para o atrativo: rodoviário 
contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação:  diariamente, com visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação e travessia de túnel. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e do 
entorno regional. Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo:  o túnel fazia parte 
do trecho ferroviário da antiga Leopoldina 
Railway, que cortava o município de Alegre. 
Possui 180m de extensão, aproximadamente 
06m de altura e foi construído com pedras 
sobrepostas. Na parte superior interna é 
possível perceber as marcas da fuligem que 
eram liberadas pela Maria Fumaça. 
Logo na entrada lê-se a data de 12/07/1915, 

referindo-se à data de inauguração do local. 
Têm-se informações que mesmo antes desta 
data, já por volta de 1905, havia passagens 
de trens por esse trecho. 
 
Observações complementares: há mais 
02 túneis em Alegre: o Túnel de Pedra, com 
40m de extensão, já na área do distrito de 
Celina; e o Túnel dos Ingleses de Baixo, com 
80m de extensão, a aproximadamente 03Km 
do Centro da cidade. 
 
Para ambos não é possível completar os 
trechos de carro, deve-se completar o aces-
so com caminhadas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in Loco. 
 
 
 
4.2.2 – Edificações 
- 
4.2.2.1 – Arquitetura Civil 
 
Nome do atrativo:  
Solar Miguel Simão. 
 
Localização: Sede - Praça 06 de Janeiro, 
Centro. Sede urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo:  
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 

Distância da sede do município:  Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinali-
zado. 
 
Descrição do acesso utilizado: o atrativo 
situa-se no centro da cidade, quase todas as 
ruas dão acesso ao local. 
 
Transporte  para o atrativo: a pé. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: precário. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptado. 
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Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito, com autorização prévia 
(contato com os proprietários). 
 
Entrada do atrativo:  porta principal, não 
adaptada. 
 
Visitação:  diariamente, com visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário, 
somente se permitido pelos proprietários. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: visita-
ção externa. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes:  local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: a excessiva orna-
mentação do art-noveou está presente no 
frontão deste palacete inaugurado em 1927. 
Pertencia ao libanês Miguel Simão, que utili-
zava o andar superior para moradia com sua 
família e no andar inferior funcionava  sua 
casa comercial de café. 
 
Os tetos e as paredes dos salões são cober-

tos com pinturas, muitas delas reproduzidas 
geometricamente no paquet do piso.  
 
Atualmente abriga lojas e bares em pleno 
funcionamento no andar inferior,  seu estado 
de conservação compromete as característi-
cas originais de construção bem como,  toda 
a estrutura interna. 
 
Observações complementares: a autori-
zação para visitação refere-se ao acesso à 
área interna. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1 FERRAZ, Manoel Pedro. Alegre, a Ter-
ra e o Povo. Alegre: Jornal Mensagem, 
1986. 200p. 
2  Revista Viva Alegre. Ed A Palavra, a-
gosto 2003. 

 
 
Nome do atrativo:  
Castelinho da Administração  
do CAUFES. 
 
Localização: Bairro Guararema – Parque 
Universitário. Sede, urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede . 
 
Distância da localidade mais próxima:  Sede. 
 
Distância da sede do município:  Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 

Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
Rua Wanderlei até o final, virar a esquerda, 
na maçonaria e subir a ladeira que leva ao 
CAUFES. 
 
Transporte  para o atrativo: a pé. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo:  porta principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: janeiro a dezembro, segunda a 
sábado, de 07:00 às 22:00h, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito, com autorização 
prévia (contato com a Universidade). 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
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Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, instala-
ções sanitárias e locais para alimentação não 
adaptadas e estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: visita-
ção externa. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes:  local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: trata-se de um 
estilo raro na região, representa a cópia, em 
escala menor, de um castelo medieval do 
Oriente Médio, construído a partir do saudo-
sismo do abastado libanês Felício Alcure. 
 
Atualmente abriga a diretoria do CAUFE, no 
Campus Universitário. 
 
Observações complementares: a autori-
zação para visitação refere-se ao acesso à 
área interna. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Revista Viva Alegre. Ed A Palavra, agosto 
2003. 

 
 
 

Nome do atrativo:  
Escola Professor Lellis. 
 
Localização: Rua Olívio Corrêa Pedrosa, 
s/n, Centro. Sede. Urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede . 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da sede do município: Sede 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
Rua Dr. Wanderlei, qualquer rua lateral vai 
levar até a Rua Olívio Corrêa Pedrosa, onde 
está o atrativo. 
 
 
 

 

Transporte  para o atrativo: a pé. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo:  portaria principal, 
não adaptada. 
 
Visitação: janeiro a dezembro, segunda a 
sábado, de 07:00 às 22:00h, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito, sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza, instalações sanitárias e 
local para alimentação não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação da estrutura e instituição educa-
cional. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes:  local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: a Escola de Ensino 
Fundamental Professor Lellis, antigo Grupo 
Escolar, foi inaugurada em 1931. No ano 
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anterior o edifício já estava concluído, mas, 
com a invasão do município pelas tropas 
rebeladas contra o governo de Washington 
Luís, transformou-se, provisoriamente, em 
quartel militar. É um neocolonial com precio-
sos azulejos portugueses no frontispício e 
laterais. Teve em seu segundo piso o primei-
ro teatro da cidade. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Revista Viva Alegre. Ed A Palavra, agosto 
2003. 

 
 
Nome do atrativo:  
Prefeitura Municipal de Alegre. 
 
Localização: Sede. Urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede.  
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da sede do município:  Sede.  
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: a Avenida 
Jerônimo Monteiro leva até a Praça Getúlio 
Vargas, onde está o atrativo. 
 
Transporte  para o atrativo: a pé. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  porta principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: janeiro a dezembro, de segunda 
a sexta-feira, de 08:00 às 17:30h, sem visi-
tas guiadas, acesso gratuito, sem autoriza-
ção prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança e insta-
lações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: admi-
nistração pública. 
 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes:  local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: em 1924 assumia 
mandato como prefeito Sr. Vicente Caetano, 
iniciando o aterro do brejo que existia no 
local em 1925, fazendo o alicerce da futura 
Prefeitura Municipal, além do jardim que 
seria o primeiro da cidade.  
 
Foi somente em 1934, governo de Messias 
Chaves, que as instalações passaram para o 
prédio já concluído. As características origi-
nais foram remodeladas na década de 80. 
 
Anteriormente, a Prefeitura Municipal fun-
cionou no Largo Municipal, hoje Praça Rui 
Barbosa, e na Rua XV de Novembro. 
 
Referências/Documentos consultados:   

FERRAZ, Manoel Pedro. Alegre, a Terra 
e o Povo. Alegre: Jornal Mensagem, 
1986. 200p. 
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Nome do atrativo:  
Sede da Faculdade de Filosofia 
e Ciência de Alegre - Fafia 
 
Localização: Sede. Rua Belo Amorim (atrás 
da Igreja Matriz). Área Urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Sede.  
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da sede do município: Sede.  
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado, não sinaliza-
do, não-adapatado. 
 
Descrição do acesso utilizado: a partir da 
Praça 06 de Janeiro, pela ladeira da Matriz. 
 

 

Transporte para o atrativo: rodoviário, 
todos os dias, freqüência regular, em bom 
estado não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: janeiro a dezembro, de segunda 
a sexta-feira, de acordo com o horário das 
aulas da faculdade, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito, sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza, instalações sanitárias 
não adaptadas, locais para alimentação não 
adaptados, segurança e toda estrutura para 
funcionamento da faculdade. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ativi-
dades educacionais. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 

Descrição do atrativo: é uma edificação 
notável, da década de 40, sendo 03 pavi-
mentos com cerca de 12 salas de aula, além 
das outras instalações. Localiza-se em terre-
no elevado, de onde avista-se parte do mu-
nicípio. No local funcionava o antigo colégio 
Sagrada Família. A FAFIA instalou-se a partir 
de 01/08/1973. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1 in loco 
2 SEBRAE. Programa SEBRAE de Turis-
mo. Inventário da Oferta Turística. 
Município de Alegre. janeiro, 1997. 

 
 
Nome do atrativo:  
Antiga Estação Ferroviária de Alegre 
 
Localização: Sede. Centro. Praça Bernardi-
no Monteiro. Área Urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Sede.  
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da sede do município: Sede.  
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado, não sinaliza-
do, não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Avenida 
Jerônimo Monteiro. 
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Transporte para o atrativo: rodoviário, 
todos os dias, freqüência regular, em bom 
estado não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: janeiro a dezembro, dias e horá-
rios indeterminados, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito, sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: ativi-
dades públicas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: a edificação faz 
parte da história da estrada de ferro que 
cortava o município de Alegre, transportando 
passageiros e cargas. Era local de embarque 
e desembarque, além de ser ponto de en-
contro de moradores locais. 
Traz a inscrição ALEGRE em sua lateral e a 
cobertura frontal é sustentada por estrutura 
de ferro, original da construção em torno da 
década de 1920. 
Em Celina, distrito de Alegre, também há 
uma antiga estação. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco 
 
 
Nome do atrativo:  
Prédio do Antigo Educandário  
“Instituto Anchieta” 
 
Localização: Sede. Centro. Próximo à Praça 
Pico da Bandeira. Área Urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Sede.  
 

Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da sede do município: Sede.  
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado, não sinaliza-
do, não-adapatado. 
 
Descrição do acesso utilizado: a partir da 
Praça Pico da Bandeira, que fica na Rua Dr. 
Vanderlei. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
todos os dias, freqüência regular, em bom 
estado não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
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Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: janeiro a dezembro, dias e horá-
rios indeterminados, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito, necessário autorização pré-
via no local. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: resi-
dência particular. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: foi um dos primei-
ros educandários do município, em março de 
1924. Fundado pelo professor Érico Bacelar 
e Souza, era subvencionado pela prefeitura 
municipal. 
Funcionava na Rua Anchieta, ainda hoje 
existente. Edificação com dois pavimentos e 
08 janelas frontais. Apresenta um anexo 
lateral (lado direito) não original da época. 
 

Referências/Documentos consultados:  
1 in loco 
2 FERRAZ, Manoel Pedro. Alegre, a Ter-
ra e o Povo. Alegre: Jornal Mensagem, 
1986, 200p. 

 
 
Nome do atrativo:  
Casa Normanda 
 
Localização: Sede. Centro. Rua Monsenhor 
Pavesi. Área Urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Sede.  
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da sede do município: Sede.  
 
 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado, não sinaliza-
do, não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: a partir da 
Praça 06 de Janeiro. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
todos os dias, freqüência regular, em bom 
estado não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: visitação indeterminada, sem 
visitas guiadas, acesso gratuito, necessário 
autorização prévia no local. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: resi-
dência paroquial. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
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Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: a construção está 
ao pé da colina onde se ergue a Igreja Ma-
triz. 
O telhado tem semelhanças com um chalé, 
possuindo 02 pavimentos habitados pelos 
párocos. 
Há entrada lateral e central por uma grande 
varanda. 
A residência difere de todas as outras da 
cidade, por isso é facilmente notada. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco 
 
 
Nome do atrativo:  
Residência da Rua Major  
Quintino – Antigo Hotel Oliveira. 
 
Localização: Sede. Centro. Rua Major Quin-
tino. Área Urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Sede.  
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da sede do município: Sede.  
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado, não sinaliza-
do, não-adapatado. 

Descrição do acesso utilizado: a partir da 
Rua Dr. Vanderlei. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
todos os dias, freqüência regular, em bom 
estado não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: visitação indeterminada, sem 
visitas guiadas, acesso gratuito, necessário 
autorização prévia no local. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: resi-
dência particular. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: imóvel com grande 
riqueza de detalhes e concreto, varanda na 
lateral esquerda com duas colunas, onde 
está a porta de entrada e duas janelas com 
vidros coloridos. Há mais 03 janelas frontais. 
A edificação traz no alto da varanda a inscri-
ção com o nome da proprietária inicial, que 
foi presenteada pelo esposo Genário de Sal-
les Pinheiro, então chefe Revolucionário de 
1930 em Alegre. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco 
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Nome do atrativo:  
Prédio Sede da Escelsa 
 
Localização: Sede. Centro. Avenida Jerô-
nimo Monteiro. Área Urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede.  
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da sede do município: Sede.  
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado, não sinaliza-
do, não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: a partir da 
Praça 06 de Janeiro. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
todos os dias, freqüência regular, em bom 
estado não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 

 

Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: janeiro a dezembro, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 17h30, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito, necessário autori-
zação prévia no local. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: escri-
tório da Escelsa. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: trata-se de uma cons-
trução em cimento armado, de linhas retas, 
portas e janelas de aço com vidros claros. 
Apresenta varanda central e formato circu-
lar, também em aço, sem muitos detalhes. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco 
 

Nome do atrativo:  
Prédio de Manoel Maria Cardoso 
 
Localização: Sede. Centro. Praça 06 de 
Janeiro. Área Urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Sede.  
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da sede do município: Sede.  
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado, não sinaliza-
do, não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: a Praça 06 
de Janeiro é cortada pelas principais ruas da 
cidade. 
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Transporte para o atrativo: rodoviário, 
todos os dias, freqüência regular, em bom 
estado não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: visitação indeterminada, sem 
visitas guiadas, acesso gratuito, necessário 
autorização prévia no local. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: co-
mércio local. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: edificação de dois pavi-
mentos, com data de 1927,  é o local onde funcio-
nava a sede do Banco do Brasil em Alegre. 

O pavimento inferior traz instalações comerciais 
e o superior permanece como residência da famí-
lia Campos. Apresenta pequenas varandas retas 
em concreto, com 03 portas centrais e 02 janelas 
em simetria. As portas e janelas são estreitas e 
com vidros escuros. Aparecem 04 colunas fron-
tais menores e 02 laterais maiores, onde há 
detalhes em concreto. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco 
 
 
Nome do atrativo:  
Casa Mangueira 
 
Localização: Sede. Centro. Praça 06 de 
Janeiro. Área Urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede.  
 
 

 

Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da sede do município: Sede.  
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado, não sinaliza-
do, não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: a Praça 06 
de Janeiro é cortada pelas principais ruas da 
cidade. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
todos os dias, freqüência regular, em bom 
estado não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: visitação indeterminada, sem 
visitas guiadas, acesso gratuito, necessário 
autorização prévia no local. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
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Atividades ocorrentes no atrativo: co-
mércio local e residência particular. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: datada de 1925, 
funcionava como uma casa de comércio 
denominada “A Mangueira”, vendendo teci-
dos, louças e outros artigos. 
 
Apresenta uma pequena varanda central 
com estrutura de ferro em detalhes traba-
lhados, onde há uma porta e duas janelas. 
Existe ainda mais duas janelas na fachada, 
totalizando 04 janelas em simetria, com 
vidros em tons verdes. 
Somente a fachada do andar superior per-
manece caracterizada. 
 
Atualmente, o pavimento superior possui 
uso residencial e o inferior, uso comercial 
(lojas). 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2.2 – Arquitetura Militar 
 
Nome do atrativo:  
Prédio do Tiro de Guerra 
 
Localização: Sede. Centro. Rua Dr. Olívio 
Pedrosa. Área Urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Sede.  
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da sede do município: Sede.  
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado, não sinaliza-
do, não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: a partir 
das ruas laterais à Rua Dr. Vanderlei. 
 
 

 

Transporte para o atrativo: rodoviário, 
todos os dias, freqüência regular, em bom 
estado não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: somente visualização externa. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: Tiro 
de Guerra. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: o atrativo encontra-
se no local onde o atual município de Alegre 
iniciou seu desenvolvimento, às margens do 
Rio Conceição. Posteriormente este rio teve 
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seu curso desviado para realização de outras 
construções. 
É uma construção de 02 pavimentos, sendo 
o inferior com uma grande porta e 02 jane-
las e o superior com 02 janelas menores e 
01 porta mais estreita com uma pequena 
varanda reta de concreto. Os vidros frontais 
são claros. Traz a inscrição TIRO DE GUERRA 
Nº 01.005. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco 
 
 
 
4.2.2.3 – Arquitetura Religiosa 
 
Nome do atrativo:  
Igreja Matriz de Nossa  
Senhora da Penha. 
 
Localização: Rua Dr. Chacon. Sede. Urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima:  Sede. 
 
Distância da sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinali-
zado. 
 
Descrição do acesso utilizado: de qual-
quer ponto da cidade avista-se o atrativo. 

Várias ruas levam até o local, é necessário 
subir uma ladeira ou subir uma escadaria. 
 
Transporte  para o atrativo: a pé. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo:  porta principal, não 
adaptada. 
 
Visitação:  diariamente, de 7:00 às 20:00h, 
sem visitas guiadas, acesso gratuito, sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
serviço de limpeza e estacionamento. 
 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: ativi-
dades religiosas e contemplação da estrutu-
ra, dos vitrais, das pinturas e das imagens. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes:  local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: sua construção foi 
iniciada com Capela Mor de Alegre em 1851 
e concluída em 1852 por iniciativa de explo-
radores de Alegre. O material utilizado foi o 
barro e a madeira, sem estilo definido. 
 
Em 02 de maio de 1861, Jerônimo Rodrigues 
Cardoso, juntamente com Misael Ferreira de 
Paiva, adquiriu as terras do Patrimônio de Alegre 
com a condição de doá-las à Nossa Senhora da 
Penha. Essa foi oficialmente a origem da posse 
da igreja sobre as terras da cidade. 
 
Em 1868, a capela mor foi reparada e o cor-
po da Igreja Matriz foi edificado. Sofreu am-
pliações  de 1914 a 1916. Depois, de 1953 a 
1968, resultou na forma atual em estilo Bar-
roco Gótico. 
 
Em 1924 foram construídas as 02 torres de 
onde soam os sinos, pelo Padre Júlio Billot. 
O pintor indiano Diwali foi o responsável 
pelas belas pinturas internas da igreja, 
quando se baseava nos rostos de crianças da 
cidade para pintar as faces dos anjos. 
É um monumento expressivo na cidade, 
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sendo facilmente visualizado no alto de um 
morro. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1 SEBRAE. Programa SEBRAE de Turis-
mo. Inventário da Oferta Turística do 
Município de Alegre. janeiro, 1997. 
2    in loco 
3  BRAVO, Carlos Magno Rodrigues. 
Nossas Raízes – O Alegre até o ano 
de 1920: fatos e biografias. Ale-
gre/ES, 1998 (Fundação Banco do Bra-
sil). 

 
 
 
4.2.3 – Instituições Culturais 
 
4.2.3.1 – Bibliotecas 
 
Nome do atrativo:  
Biblioteca de Alegre / Espaço  
Cultural Elias Simão. 
 
Localização: Avenida Oscar Almeida da 
Gama, s/n, Praça da Estação. Sede, urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Sede . 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede .  
 
Distância da sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 

pavimentado, em bom estado e não sinali-
zado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Avenida 
Oscar Almeida Gama. 
 
Transporte  para o atrativo: a pé. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo:  porta principal, não 
adaptada. 
 
Visitação:  de segunda a sexta-feira, de 7h 
às 18h, com visitas guiadas, acesso gratuito, 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e  instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pes-
quisas bibliográficas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes:  local e municipal. 

Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: a Biblioteca Munici-
pal de Alegre está sediada na antiga Estação 
Ferroviária da cidade de Alegre. Pertencia a 
Estrada de Ferro Leopoldina. Localiza-se no 
Centro da cidade, em frente a Praça Bernar-
dino Monteiro. 
O imóvel tem rampa de acesso e fachada 
original, mas internamente recebeu adapta-
ções na infra-estrutura elétrica e hidráulica 
para melhor aproveitamento de seus funcio-
nários e usuários. 
A manutenção está a cargo da Prefeitura 
Municipal de Alegre. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In Loco. 
 
 
4.2.3.2 – Institutos Históricos  

e Geográficos 
 
Nome do atrativo:  
Instituto Histórico e Geográfico  
de Alegre. 
 
Localização: Avenida Oscar Almeida da 
Gama, s/n, Praça da Estação. Sede, urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede.  
 
Distância da sede do município: Sede. 
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Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Avenida 
Oscar Almeida da Gama. 
 
Transporte  para o atrativo: a pé. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo:  porta principal, não 
adaptada. 
 
Visitação:  de segunda a sexta-feira, de 
12h às 17h, com visitas guiadas, acesso 
gratuito, sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e  instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pes-
quisas históricas, geográficas e politicas do 
município de Alegre. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes:  local, municipal e do 

entorno regional. Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: o Instituto tem 
sede na antiga Estação Ferroviária da cidade 
de Alegre, juntamente com a Biblioteca Pú-
blica Municipal. O imóvel tem rampa de a-
cesso e fachada original, mas internamente 
recebeu adaptações na infra-estrutura elétri-
ca e hidráulica para melhor aproveitamento 
de seus funcionários e usuários.  
 
Referências/Documentos consultados:  

In Loco 
Secretaria de Turismo de Alegre. 

 
 
 
4.2.4 – Feiras e Mercados 
 
4.2.4.1 – Feira Livre 
 
Nome do atrativo:  
Feira do Produtor. 
 
Localização: Pavilhão Eleodoro Soares Ma-
chado. Sede, urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 

Descrição do acesso utilizado: Praça An-
tônio Sebastião Alexandre. 
 
Transporte  para o atrativo: a pé. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo:   não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação:  aos sábados, das 6h às 11h, 
sem visitas guiadas, acesso gratuito, sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
serviço de limpeza. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: feira livre. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes:  local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: inaugurada no ano 
de 2000, o Pavilhão está situado ao lado da 
Praça Antônio Sebastião Alexandre, no Cen-
tro de Alegre, dispondo de 35 boxes de co-
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mercialização, sendo todos com azulejos e 
pias com água encanada e rede de esgoto. 
 
Referência: ao lado da Escola Professor Lellis. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In Loco. 
 
 
4.2.5 – Gastronomia Típica 
 
4.2.5.1 - Pratos típicos 
 
Nome do atrativo:  
Tabule. 
 
Origem cultural: árabe. 
 
Composição básica:  

• 1 xícara de trigo para quibe fino  
 escolhido e lavado; 

• 4 tomates picados em quadradinhos; 
• 1 cebola pequena picada bem fina; 
• ½ xícara de salsinha fresca picada; 
• ¼  xícara de cebolinha fresca  

 picada; 
• ¼  xícara de hortelã fresca picada; 
• miolo de 02 alfaces picadas; 
• suco de limão; 
• sal,  
• azeite e  
• pimenta. 

 
Modo de preparo: deixe o trigo de molho 
por 15 minutos. Retire da água e esprema 

bem. Misture a cebola, a cebolinha, a salsa, 
a hortelã, a alface, e o tomate. Prepare à 
parte o tempero com limão, sal e azeite. 
Acrescente à salada e sirva numa travessa 
rasa, sobre 3 folhas de alface romana.  
 
Observações: a culinária do município re-
cebe influência da cultura árabe e sírio liba-
nesa. O pratos mais tradicionais podem ser 
encontrados nos principais locais de alimen-
tação da cidade, entre restaurantes, bares e 
lanchonetes. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. http://www.hortaemcasa.com.br, 
Acesso em jun 2004. 

 
 
Nome do atrativo:  
Pão Sírio. 
 
Origem cultural: árabe. 
 
Composição básica:  

• 2 kg de farinha de trigo; 
• 120 g de fermento para pão; 
• 4 colheres (chá) de açúcar; 
• 4 colheres (chá) de sal; 
• 400 ml de azeite de oliva; 
• farinha para trabalhar a massa; 
• óleo para untar a massa;  
• 100 g de gergelim.  

 
Modo de preparo: coloque a farinha numa 
tigela grande e faça uma cova no centro. 
Esfarele dentro o fermento e polvilhe com o 

açúcar. Divida o sal e o óleo nas bordas da 
farinha. Regue o fermento com 1 litro de 
água morna. Mexa o fermento na água até 
que desmanche. Amasse formando uma 
massa. Retire-a da tigela, coloque-a no 
mármore polvilhado e amasse bem com as 
mãos. Corte a massa ao meio e forme uma 
bola com cada pedaço. Coloque cada bola 
numa tigela polvilhada de farinha e pincele 
com óleo. Cubra uma das bolas e conserve-a 
em lugar quente e reserve até que tenha 
dobrado de volume (cerca de 25 a 30 minu-
tos).  
 
Cubra a outra bola e conserve em lugar frio 
para que não cresça tão depressa. Coloque a 
bola de massa quente sobre uma superfície 
polvilhada e forme um rolo. Divida o rolo em 
cinco pedaços de tamanhos iguais. Forme 
uma bola de cada pedaço; polvilhe levemen-
te com farinha, cubra e deixe descansar por 
6 ou 8 minutos. Aqueça o forno a 250 graus. 
Enrole três bolas de massa de forma oval: a 
massa deve ser tão comprida quanto a for-
ma e com cerca de 1 cm de espessura. Co-
loque uma ao lado da outra na assadeira 
untada de óleo. Enrole as duas bolas restan-
tes de forma redonda (cerca de 24cm de 
diâmetro) e coloque uma ao lado da outra 
numa assadeira untada. Pincele as cinco 
bolas de massa com água e polvilhe gerge-
lim.  
 
Leve à geladeira a assadeira com as bolas 
redondas. Cubra as três ovais e leve à gela-
deira por 6 ou 8 minutos.  
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Asse em forno médio por 25 minutos. Retire 
os pães da assadeira e coloque-os num pra-
to. Leve em seguida a assadeira com as 
duas bolas ao forno. Repita a operação com 
a massa reservada fria.  
 
Referências/Documentos consultados:  

1. http://www.iserv.com.br. Acesso 
em jun 2004. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Quibe no Forno. 
 
Origem cultural: árabe. 
 
Composição básica:  

• 1 kg de quibe cru; 
• 2 ou 3 colheres (sopa) de manteiga 

 derretida; 
Recheio:  

• 200 g de alcatra moído; 
•  2 cebolas médias picadas;  
•  2 colheres (chá) de manteiga; 
•  1 colher (chá) de pinhõezinhos; 
•  suco de limão; 
•  pimenta doce; 
•  canela em pó; 
• sal;  

 
Modo de preparo: faça o recheio refogando 
a cebola e a carne moída na manteiga. Adi-
cione os pinhõezinhos e deixe dourar. Depois 
junte o limão, retire do fogo e tempere com 
sal, pimenta doce e canela a gosto. Com o 

recheio pronto, unte uma assadeira com 
manteiga e forre o fundo com uma camada 
fina de quibe. Espalhe o recheio por cima e 
cubra com uma camada grossa de quibe cru. 
Com as mãos molhadas, alise o quibe e a-
perte as beiradas para fechá-lo bem. Espa-
lhe a manteiga por cima e leve ao forno até 
corar. 
 
Referências/Documentos consultados:  
http://www.iserv.com.br. Acesso em jun 
2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.2.6 – Artesanato 
 
Nome:  
Artesanato de Alegre. 
 
Localização: Sede e Distritos. Área urbana 
e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em estado regular e 
não sinalizado. 
 
Transporte: rodoviário, regular intermuni-
cipal e não adaptado ou a pé. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia.   
 
Acessibilidade ao Atrativo:  permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo:  horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis nas localidades de cada artesão. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  pro-
dução e comercialização de artesanato. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes:  local e municipal. 
Com fluxo constante . 
 
Descrição do Atrativo:  o artesanato em 
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Alegre é produzido com materiais diversos, a 
maior parte utilizando matéria-prima de fácil 
localização no município, com destaque para 
as bonecas de palha de milho, hoje artesa-
nato para exportação. 
 
Observações complementares: O SEBRA-
E/ES possui banco de dados com nome, 
endereço e tipo de trabalho de todos os ar-
tesãos do município. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Alegre. 
 
 
 

 
 

4.2.7 – Música e Dança 
 
4.2.7.1 – Folguedos 
 
Nome do atrativo:  
Dança da Fita  
 
Localização: sede.  
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinali-
zado. 
 
Detalhamento do acesso mais utilizado: 
Centro, Sede. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal, regular, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: depende do local da 
apresentação. 
 

Visitação: em eventos programados, com 
horário previamente definido. Não há visitas 
guiadas. Acesso gratuito. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: instrumentos musicais. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: mani-
festação folclórica. 
 
Integra roteiros comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e do en-
torno regional. Época de maior visitação é durante 
os eventos em que há apresentação da dança. 
 
Descrição do atrativo: a Dança da Fita é de-
senvolvida da seguinte maneira: é colocado no 
centro um mastro, chamado pau-de-fita, de 
aproximadamente 3m de altura com doze fitas 
(duas vermelhas, duas verdes, duas amarelas, 
duas azuis, duas rosas e duas azul marinho). Ao 
lado do mastro, formam-se duas filas, do lado 
direito os homens e do esquerdo as mulheres. 
Na cabeceira das duas filas fica o mestre e num 
sinal feito através do apito tem início a dança. O 
primeiro movimento é conhecido como prepara-
ção da terra para o plantio da árvore. No segun-
do movimento os dançadores cruzam as fitas, 
que significa a escolha da semente. No terceiro 
movimento inicia-se a semeadura. No quarto já 
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se percebem as tranças formadas em um total 
de cinco trançados diferentes que simbolizam as 
raízes. Quando o mastro fica totalmente coberto 
pelas tranças, os adultos são substituídos pelas 
crianças que irão realizar a destrança. As crian-
ças simbolizam as folhas da árvore. Quando 
termina o movimento executado pelas crianças o 
mastro é transformado simbolicamente em belís-
sima árvore, sendo este o final da dança. 
 
Grupo reconhecido e em atividade: 
Contato: Secretaria Municipal de Turismo 
Telefone: (28) 3552-2327. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Prefeitura Municipal de Alegre e 
http://paginas.terra.com.br/arte/boidem
amao/paudefita.htm 

 
 
Nome do atrativo:  
Cavalhada  
 
Localização: sede.  
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Detalhamento do acesso mais utilizado: 
Centro, Sede. 

Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal, regular, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: depende do local da 
apresentação. 
 
Visitação: em eventos programados, com 
horário previamente definido. Não há visitas 
guiadas. Acesso gratuito. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: instrumentos musicais. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: mani-
festação folclórica. 
 
Integra roteiros comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e do 
entorno regional. Época de maior visitação é 
durante os eventos em que há apresentação 
da dança. 
 
Descrição do atrativo: durante a dinastia 
carolíngia (século VI d.c.), portanto há qua-

se 1500 anos, Carlos Magno, de religião 
cristã, lutou bravamente contra os sarrace-
nos, de religião islâmica, impedindo-os de 
invadir o centro norte da Europa. A cavalha-
da é uma tradição dos torneios da Idade 
Média, onde os aristocratas exibiam em es-
petáculos públicos, sua destreza e valentia. 
Na verdade, cavalhada representa a luta 
entre mouros e cristãos. O feito foi ampla-
mente divulgado, como mostra de bravura e 
lealdade cristã, por trovadores que viajavam 
por toda a Europa. 
 
São doze cavaleiros mouros e doze cavalei-
ros cristãos. No final da longa batalha, ven-
cem os cristãos que ainda conseguem con-
verter os mouros ao cristianismo. Trata-se 
de uma tradição praticada em várias regiões 
do Brasil, porém com diferenças marcantes 
de uma região para outra. Num grande 
campo de batalha, onde de um lado, o lado 
do poente, 12 cavaleiros cristãos vestidos de 
azul, a cor do cristianismo, lutam contra 12 
cavaleiros mouros vestidos de vermelho, 
encastelados no lado do sol nascente. 
 
No Brasil, esta representação dramática foi 
introduzida sob autorização da Coroa pelos 
jesuítas, com o objetivo de catequizar os 
gentíos e escravos africanos, mostrando 
nisto o poder da fé cristã. 
 
Grupo reconhecido e em atividade: 
Contato: Secretaria Municipal de Turismo 
Telefone: (28) 3552-2327. 
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Referências/Documentos consultados: 
 Prefeitura Municipal de Alegre e  
http://www.brasilfolclore.hpg.ig.com.br/
cavalhada.htm. 

 
 
Nome do atrativo:  
Bate-Flechas. 
 
Localização: Sede. Urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo:  
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima:  
Sede. 
 
Distância da sede do município:  Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinali-
zado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Sede. 
 
Transporte  para o atrativo: a pé. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo:   não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação: no mês de dezembro ou em e-

ventos programados, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito, sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  os 
disponíveis no local da apresentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: mani-
festação folclórica. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
no mês de dezembro.  
 
Descrição do atrativo: antigamente a dan-
ça das flechas era realizada pelos índios, que 
usavam a música para comunicar o início de 
um combate aos inimigos. Era o sinal para 
juntar as flechas e ir ao combate, após um 
treinamento em círculo de bate-flechas. 
 
No Espírito Santo o Bate-Flechas ocorre co-
mo uma expressão folclórica de intenção 
religiosa em louvor a São João Batista. O 
grupo é formado por homens e mulheres 
sem número determinado, com roupas co-
muns ou a maneira indígena. 
 
Em Alegre, é realizado no Centro Espírita 

Nossa Senhora da Conceição e São Sebasti-
ão em várias datas durante o ano, especial-
mente no dia de Nossa Senhora da Concei-
ção, 08 de dezembro. Após a sessão espírita 
e dança das flechas, serve-se o “bolo de 
velas”, comemorando o dia do Padroeiro.  
 
Há cerca de 26 participantes, inclusive crian-
ças. Os componentes se dividem em:  
 
Flecheiros – usam suas flechas como arma 
na dança da luta espiritual; 
 
A Mestra – guia protetor e chefe do terreiro; 
 
Puxadora de Ponto – marca o ritmo e orienta 
o grupo. 
 
Referências/Documentos consultados:  

GRUPOS FOLCLÓRICOS: Boi Pintadi-
nho e Bate-Flechas. Trabalho acadêmi-
co das alunas de Pedagogia da UFES – 
EAD / CREAD. Alegre – ES, 2002. 

 
 
Nome do atrativo:  
Folia de Reis. 
 
Localização: Bairro Leandro Machado e Vila 
do sul. Sede, urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede 
 
Distância da sede do município: Sede 
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Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinali-
zado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Sede. 
 
Transporte  para o atrativo: a pé. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação: de 24 de dezembro a 20 de ja-
neiro ou em eventos programados, sem 
visitas guiadas, acesso gratuito, sem autori-
zação prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  os 
disponíveis no local da apresentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: mani-
festação folclórica. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 

do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
no mês de dezembro e janeiro. 
 
Descrição do atrativo: a Folia de Reis é 
um cortejo de caráter religioso popular, que 
se realiza em vários estados do Brasil, entre 
o Natal e a Festa de Reis, 06 de janeiro, 
reproduzindo idealmente a viagem dos ma-
gos à Belém para adorar o Menino Jesus. 
 
O nome dessa manifestação pode variar de 
uma região para outra, mas permanece o 
nome “Folia de Reis” na região de Alegre. 
 
Em Alegre, a “Folia de Reis Estrela Guia” 
possui mais de 10 anos de tradição prepa-
rando comemorações para a Folia de Reis, 
24 de dezembro a 06 de janeiro, e Festa de 
São Sebastião, 07 de janeiro a 20 de janei-
ro. É formado por cerca de 15 componentes. 
(28) 3552-3153.  
 
Grupos reconhecidos e em atividade:  
 
FOLIA DE REIS “ESTRELA GUIA” 
Endereço: Rua Leandra Machado, 316 - Vila 
do Sul 
Mestre: Euzenita da Conceição Gonçalves 
Telefone: (28) 3552 4153 
Nº de componentes: 20 
 
FOLIA DE REIS “OS 3 REIS” 
Endereço: Praça Augusto de Barros, 10 - 
Guararema 
Mestre: Sebastião Gamba 
Telefone: (28) 3552 1694 

Nº de componentes: 20 
 
Referências/Documentos consultados:  

1 DIVERSIDADE CULTURAL: Folia de Reis. 
Trabalho acadêmico das alunas de Pedagogia 
da Universidade Federal do Espírito Santo / 
NEAD / CREAD. Alegre – ES, 2002. 
2 Comissão Espírito Santense de Folclore 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Boi Pintadinho. 
 
Localização: Bairro Vila do sul. Sede urbana . 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede 
 
Distância da sede do município: Sede 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Sede. 
 
Transporte  para o atrativo: a pé. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada defi-
nida. 
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Visitação: Carnaval, data móvel, sem visi-
tas guiadas, acesso gratuito, sem autoriza-
ção prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  os 
disponíveis no local da apresentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: mani-
festação folclórica. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
no Carnaval. 
 
Descrição do atrativo: o Boi Pintadinho é 
um folguedo popular, apresentado de forma 
teatral, onde os principais atores são o Boi, 
a Mulinha e o Toureiro. A dança é baseada 
nos movimentos bruscos do boi que se atira 
velozmente no pano vermelho do toureiro 
que conduz o boi de acordo com o espaço 
para a apresentação. A Mulinha dança alter-
nadamente com movimentos ainda mais 
soltos, repletos de piruetas e sacudidas. As 
principais apresentações em Alegre são rea-
lizadas na Rua Dr. Wanderlei e praças do 
Centro da cidade. A instrumentação antiga 
foi incrementada com cavaquinho, berrante, 

taróis, chocalho  outros, além dos já utiliza-
dos, tambores, pandeiros, apitos e sanfonas. 
 
O significado social para essa manifestação 
em todo o Brasil é Bumba Meu Boi e Boi de 
Reis em outras partes do Espírito Santo. 
 
Referências/Documentos consultados:  

GRUPOS FOLCLÓRICOS: Boi Pintadi-
nho e Bate-Flechas. Trabalho acadêmi-
co das alunas de Pedagogia da UFES – 
EAD / CREAD. Alegre – ES, 2002. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Caxambu. 
 
Localização: Distrito de Rive, não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Rive. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
04Km. 
 
Distância da sede do município: 17km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em bom estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo 
da Sede de Alegre, seguir pela Rodovia 
ES482, sentido Cachoeiro, por 14Km de 
estrada pavimentada. Entrar à direita por 

mais 03Km de estrada não pavimentada.  
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação: 13 de maio, Festa Junina, Natal, 
além de outras datas festivas, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito, sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário.  
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  os 
disponíveis no local da apresentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: mani-
festação folclórica. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
nos meses de maio, junho ou dezembro. 
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Descrição do atrativo: Batuque, Jambo, 
Caxambu, Tambor ou catambá tem a mes-
ma forma de roda no ES, refletindo sua ori-
gem negra. O canto caracteriza-se pela al-
ternância contínua de um solista. os instru-
mentos mais freqüentes são os tambores, a 
puita e a angóia. Os tambores recebem no-
mes próprios de acordo com sua forma e 
material, sendo que o caxambu é o tambor 
maior. 
 
Uma fogueira ilumina o terreiro e esquenta 
as bebidas, quando o mestre jongueiro inicia 
o ponto de pedido de licença, dirigido às 
alunas, aos assistentes, num verdadeiro 
ritual, com acompanhamento dos instrumen-
tos. 
 
Os pontos são classificados em: licença, 
louvação, visaria, demanda, “encante” e 
despedida, na forma de versos dísticos ou 
em prosa, lembrando ou revelando fatos 
diários, criando temas, etc., tirados numa 
linguagem simbólica e, por isso mesmo, 
enigmática e incompreensível a quem não 
está habituado. 
 
Em Alegre, o Caxambu está diretamente 
ligado à comunidade do Horizonte, passando 
de geração a geração. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Seminário Temático de Antropologia: 
Diversidade Cultural. Trabalho acadê-
mico da turma de Pedagogia da UFES / 
CREAD. Alegre, ES, 2002. 

Nome do atrativo:  
Dança Africana. 
 
Localização: Bairro Vila do Sul. Sede, urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede.   
 
Distância da localidade mais próxima:  Sede. 
 
Distância da sede do município:  Sede 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinali-
zado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Sede. 
 
Transporte  para o atrativo: a pé. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação:  regular. 
 
Entrada do atrativo:   não há entrada definida. 
 
Visitação: em eventos programados, sem 
visitas guiadas, acesso gratuito, sem autori-
zação prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  os 

disponíveis no local da apresentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: mani-
festação folclórica. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
nos eventos programados e divulgados. 
 
Descrição do atrativo: o  ritual da Dança Africa-
na, bem como seus gingados e movimentos, são 
baseados em práticas umbandistas. Os compo-
nentes entram no local de apresentação em fila, 
começando a dançar ao som do atabaque. A Rai-
nha da dança fica no centro, enquanto os demais 
componentes (escravos), fazem uma roda de 
louvação à Rainha. 
 
Os movimentos são baseados na encarnação 
dos espíritos e riscos em giros, que se alter-
nam de componente para componente.  
Os instrumentos utilizados são: acordeon, 
bumbos, tarol, caixa e atabaque.  
 
As roupas utilizadas são: para Iemanjá – um 
vestido rodado de cetim azul claro, repre-
sentando o mar, colares de pérolas brancas, 
representando as conchas do mar,  e uma 
coroa com enfeites, representando a posição 
de “Rainha do Mar”; para os escravos – ves-
tido branco com colares coloridos (mulheres) 
e calça e camisa branca (homens). 
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Observações complementares: o grupo 
conta com cerca de 25 componentes e é o 
único que representa a Dança Africana no 
Espírito Santo. 
 
Referências/Documentos consultados: 

Seminário Temático de Antropologia: 
Diversidade Cultural. Trabalho acadê-
mico da turma de Pedagogia da UFES / 
CREAD. Alegre, ES, 2002. 
In Loco. 

 
 
 
4.3 – ATIVIDADES ECONÔMICAS 
 
Nome do atrativo:  
Agropecuária 
 
Localização: Sede e distritos. Urbana e não 
urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em bom estado e não 
sinalizado. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, inter-
municipal regular, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
Visitação: de segunda a sexta-feira, de 

7:00 às 18:00h, sem visitas guiadas, acesso 
gratuito, sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  os 
disponíveis no local da apresentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ativi-
dades econômicas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
constante. 
 
Descrição do atrativo: com uma participação 
no PIB de 26,5%, o setor agropecuário de Alegre 
tem elevada significância econômica para o mu-
nicípio. Destaca-se a cultura do café como explo-
ração agrícola predominante, atingindo um total 
de 8.900ha em 2001. Nesta cultura destaca-se o 
café arábica, variedade que se adapta melhor ao 
relevo e clima predominantes do município. Em 
2001, segundo o IBGE, a produção de café no 
município chegou a 9.675 toneladas o que repre-
sentou um valor de 5,5 milhões de reais.  
 
Nos últimos quatro anos, os produtores têm 
procurado melhorar a qualidade e a produtivida-
de do setor cafeeiro, buscando junto à Incaper 

informações sobre: melhoria na tecnologia de 
plantio, adubação, controle de pragas e doenças, 
escolha de melhores mudas, introdução de mu-
das clonais (conillon) e irrigação (algumas lavou-
ras já são irrigadas).  
 
Outras culturas, como o milho, feijão e ar-
roz, são consideradas pela Incaper local 
como de subsistência, com baixa tecnologia; 
grande parte do milho e do feijão são culti-
vados consorciados com o café.  
 
A comercialização tem sido feita através de 
compradores locais e a Cooparais. 
 
O efetivo bovino do município de Alegre 
contou em 2001 com cerca de 29.129 cabe-
ças. Em 2001, segundo o IBGE, a pecuária 
leiteira teve 12.481 vacas ordenhadas. 
 
 Referências/Documentos consultados:  

1. IPES, 2002; 
2.http://www.sebraees.com.br. Acesso 
em jun 2004. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Indústria 
 
Localização: Sede e distritos. Urbana e não 
urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em bom estado e não 
sinalizado. 
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Transporte  para o atrativo: rodoviário 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira, de 
7:00 às 18:00h, sem visitas guiadas, acesso 
gratuito, sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  os 
disponíveis no local da apresentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ativi-
dades econômicas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
constante. 
 
Descrição do atrativo: no município de Alegre, 
o setor industrial possui pequeno destaque eco-
nômico, isto é verificado por sua participação no 

total do PIB municipal, contribuindo apenas com 
cerca de 2,2%. As indústrias existentes são de 
pequeno porte e têm sua maior representação 
nos segmentos de vestuário,  calçados, alimen-
tação e madeira.  
Segundo o Ministério do Trabalho, a maioria 
dos 61 estabelecimentos industriais do mu-
nicípio está concentrada no ramo têxtil, com 
13 unidades, no ramo de produção de ali-
mentos e bebidas com 12 empresas e no 
ramo de extrativa mineral com 10. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Setor de Serviços 
 
Localização: Sede e distritos. Urbana e não 
urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em bom estado e não 
sinalizado. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira, de 

7:00 às 18:00h, sem visitas guiadas, acesso 
gratuito, sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  os 
disponíveis no local da apresentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ativi-
dades econômicas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
constante. 
 
Descrição do atrativo: o comércio local tem sua 
representação na área atacadista e varejista. A 
área atacadista (com 26 estabelecimentos) se 
concentra na comercialização de produtos, princi-
palmente advindos da agricultura, e a varejista 
(com 453 estabelecimentos) é bem diversificada, 
onde podem ser encontrados gêneros alimentícios, 
móveis e eletrodomésticos, vestuário, material de 
construção, produtos farmacêuticos e toda uma 
linha de gêneros de primeira necessidade. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES, 2002. Acesso em junho 2004. 
2.http://www.sebraees.com.br. Acesso 
em junho 2004. 



 

Inventário da Oferta Turística do Município de Alegre / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

47

Nome do atrativo:  
Turismo 
 
Localização: Sede e distritos. Urbana e não 
urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em bom estado e não 
sinalizado. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira, de 
7:00 às 18:00h, sem visitas guiadas, acesso 
gratuito, sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  os 
disponíveis no local da apresentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ativi-
dades econômicas. 

Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
constante. 
 
Descrição do atrativo: a potencialidade 
natural do município, através de suas beleza 
cênicas e a receptividade de seu povo, fa-
zem de Alegre um município propicio ao 
desenvolvimento do turismo. O destaca para 
o ecoturismo, a Cachoeira da Fumaça como 
atrativo de grande importância e a toda re-
gião do Parque do Caparaó. Além do Festival 
de Arte e Música de Alegre, que acontece 
todos os anos e atrai turistas de vários esta-
dos do Brasil. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES, 2002; 
2.http://www.sebraees.com.br/municipio
s/tel_mos_mun_ati_eco.asp?codigo=778
&codigo_categoria=784 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 – REALIZAÇÕES TÉCNICAS, 
 CIENTÍFICAS E ARTÍSTICAS 

 
4.4.1 – Viveiro 
 
Nome do atrativo:  
Horto Florestal Laert de Paiva Gama 
 
Localização: bairro Clério Moulim. Urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, estado regular e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
rua 13 de maio e virar à esquerda no início 
da BR 482. 
 
Transporte  para o atrativo: contratado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, com visi-
tas guiadas, acesso gratuito e com autoriza-
ção prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
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Equipamentos e serviços no atrativo:  
instalações sanitárias não adaptadas, sede 
administrativa e local para estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pro-
dução de mudas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Fluxo de visitação cons-
tante. 
 
Descrição do atrativo: local destinado ao 
estudo e preservação do meio ambiente, 
desenvolvendo educação ambiental, produ-
ção de mudas de essências nativas e exóti-
cas e projetos universitários. 
Possui um bosque reflorestado e várias nas-
centes, proporcionando um agradável conta-
to com a natureza. 
 
Observações complementares: permane-
ce fechado para visitação, enquanto não 
houver liberação dos órgãos responsáveis 
pela área. 
 
Referências/Documentos consultados:  
1. Secretaria Municipal de Turismo. 
 
 
 
 
 
 

4.5 – EVENTOS PROGRAMADOS 
 
4.5.1 – Realizações Diversas 
 
4.5.1.1 – Artísticas / Culturais 
 
Nome do atrativo:  
Semana de Eventos e Encontro  
de Ex-Alunos da EAFA. 
 
Localização: Rive. Não Urbana.  
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
15km. 
 
Distância da sede do município: 15km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinali-
zado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
BR-482, sentido Cachoeiro de Itapemirim.  
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal, regular, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 

Entrada do atrativo:  portaria principal, 
não adaptada. 
 
Visitação: data móvel, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito, sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
serviços de limpeza e de segurança, instala-
ções sanitárias não adaptadas e locais para 
alimentação não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  pro-
gramação cultural diversificada e encontro 
de ex-alunos da EAFA. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior 
fluxo de visitação na data do evento. 
 
Descrição do atrativo: o evento conta com 
a participação de toda a equipe de professo-
res, funcionários, alunos e ex- alunos da 
Escola Agrotécnica Federal de Alegre – EA-
FA, com várias atividades de cultura e lazer. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
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Nome do atrativo:  
Festa Pré-Fama. 
 
Localização: Sede. Urbana. Local de reali-
zação a ser escolhido. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinali-
zado. 
 
Descrição do acesso utilizado: de acordo 
com o local escolhido para a realização do 
evento. Utiliza-se das principais ruas do 
centro da cidade. 
 
Transporte  para o atrativo: a pé. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação: cerca de 30 dias antes da data 
oficial do FAMA – Festival de Arte e Música 
de Alegre, sem visitas guiadas, acesso gra-

tuito, sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
serviços de limpeza e de segurança, instala-
ções sanitárias, área para lazer e entreteni-
mento e locais para alimentação não adap-
tados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  
shows artísticos. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
no mês de junho. 
 
Descrição do atrativo: antecedendo o FA-
MA, a festa é da iniciativa particular e o local 
de realização é escolhido entre os clubes da 
cidade. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 
 
 

Nome do atrativo:  
Festa Poca-Ovo. 
 
Localização: Sede. Urbana. Local de reali-
zação a ser escolhido. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinali-
zado. 
 
Descrição do acesso utilizado: de acordo 
com o local escolhido para a realização do 
evento. Utiliza-se das principais ruas do 
centro da cidade. 
 
 
Transporte  para o atrativo: a pé. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação: alguns dias antes da Páscoa, 
data móvel, sem visitas guiadas, acesso 
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pago e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
serviços de limpeza e de segurança, instala-
ções sanitárias, área para lazer e entreteni-
mento e locais para alimentação não adap-
tados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  lazer. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
na data da festa. 
 
Descrição do atrativo: oferece programa-
ção musical variada. 
O local é escolhido entre os clubes da cida-
de.  
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 
 
 
 

Nome do atrativo:  
FAMA - Festival de Arte  
e Música de Alegre. 
 
Localização: Sede. Urbana.  Parque de 
Exposições e Eventos Geraldo Santos. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em estado regular e não sina-
lizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
BR 482. 
 
Transporte  para o atrativo:  a pé. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, 
adaptada, com roletas eletrônicas de cartão 
magnético. 
 
Visitação: no feriado de Corpus Christi, 
data móvel, sem visitas guiadas, acesso 
gratuito, sem autorização prévia. 

Acessibilidade do atrativo:  temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, instala-
ções sanitárias, área para lazer e entreteni-
mento e locais para alimentação parcialmen-
te adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: shows 
e concurso de música.  
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados.  
 
Descrição do atrativo: os primeiros festi-
vais foram motivados por movimentos estu-
dantis que lutavam pelas necessidades de 
sua época como: Diretas Já, Constituinte e 
Liberdade de Expressão. 
  
Não possuía caráter publicitário, nem fins 
lucrativos, sem protecionismo e partidaris-
mo. Atualmente o festival perdeu suas raízes 
voltadas para manifestações populares como 
o folclore, artesanato, teatro, entre outros. 
 
O festival deixou de ser amador e está ca-
racterizado como evento de nível nacional 
recebendo bandas nacionais e internacionais 
consagradas. 
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A partir de 1996 o festival começou a ser 
realizado no Parque de Exposição Agropecu-
ária Geraldo Santos. 
 
O primeiro show internacional aconteceu em 
2001. Atualmente a previsão é de 30.000 
(trinta mil) visitantes por dia.  
 
Observações complementares: as elimi-
natórias do festival de música são realizados 
anteriormente aos shows. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1 Seminário Temático de Antropolo-
gia: Diversidade Cultural – Festival 
de Música Fama. Trabalho acadêmico 
da turma de Pedagogia da UFES / CRE-
AD. Alegre, ES, 2002. 
2 In Loco. 

 
 
 
4.5.1.2 – Sociais / Assistenciais 
 
Nome do atrativo:  
Festa Comunitária. 
 
Localização: Parque de Exposições Geraldo 
Santos. Sede. Urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 

Distância da sede do município:  Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinali-
zado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
BR-482. 
 
Transporte  para o atrativo: a pé. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo:  portaria principal, 
não adaptada. 
 
Visitação: entre junho e julho, data móvel, 
sem visitas guiadas, acesso pago e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, instala-
ções sanitárias, área para lazer e entreteni-
mento e locais para alimentação não adap-
tados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer 
e cultura. 

Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional. Maior fluxo de visitação na 
data da festa. 
 
Descrição do atrativo: realizada com a 
participação das escolas do município e da 
sociedade civil organizada. 
 
Monta-se barracas servindo alimentos de 
várias etnias. Há muita música e danças 
folclóricas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
4.5.1.3 – Populares / Folclóricas 
 
Nome do atrativo:  
Festa de São João. 
 
Localização: Distrito de São João do Norte. 
Não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
20Km. 
 
Distância da sede do município: 20km. 
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Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavi-
mentado, em regula estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir em 
direção a Muniz Freire por cerca de 4 a 5 
km, pegar estrada não pavimentada à direi-
ta por 15 Km.  
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação: no mês de junho, no final de 
semana correspondente ao dia do santo, 24 
de junho, sem visitas guiadas, acesso gra-
tuito, sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
instalações sanitárias e locais para alimenta-
ção não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  festa 
típica de São João, com manifestações fol-

clóricas, comidas típicas, danças e brincadei-
ras. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
no mês de junho. 
 
Descrição do atrativo: a programação é 
com muita música e dança, há quadrilhas, 
violeiros de vários locais tocando pelas ruas 
e a tradição da fogueira. 
 
São 03 a 04 dias de festa. 
 
A alimentação é comercializada nas próprias 
residências, onde os visitantes também têm 
a opção de se hospedar. Não há vendedores 
ambulantes. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Festa do Horizonte. 
 
Localização: Distrito de Rive. Não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
15km. 

Distância da sede do município: 15km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário ,parcial-
mente pavimentado, em estado regular e 
não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo 
da Sede de Alegre, seguir pela Rodovia 
BR482, sentido Cachoeiro, por 14km de 
estrada pavimentada. Entrar à direita por 
mais 03Km de estrada não pavimentada.  
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação: no mês de junho, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito, sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo:  temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
área para lazer e entretenimento e locais 
para alimentação não adaptados. 
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Atividades ocorrentes no atrativo:  festa 
religiosa. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: ocorre na comuni-
dade de Santo Antônio, no dia 13 de junho, 
atividades religiosas com missa, procissão e 
leilão. É tradição da família participar da 
famosa dança da fita e do caxambu. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Carnaval do Boi Pintadinho. 
 
Localização: Praça 06 de Janeiro e Rua Dr. 
Wanderlei, Centro. Sede. Urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em estado regular e não sina-
lizado. 
 

Descrição do acesso utilizado: na rua 
principal do Centro. 
 
Transporte para o atrativo: a pé, outros. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação: Carnaval, data móvel, sem visi-
tas guiadas, acesso gratuito e sem autoriza-
ção prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: mais de 3 dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza, área para lazer e entre-
tenimento, locais para alimentação e hospe-
dagem não adaptada. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer 
e cultura. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal, o 
fluxo de visitação é no Carnaval. 
 

Descrição do atrativo: aproximadamente 05 
bois saem pelas principais ruas da cidade em 
apresentações. Há também blocos organizados 
que realizam concentrações, confeccionam cami-
setas e adotam um mascote próprio. 
 
Além dos grupos de Boi Pìntadinho, o Carna-
val apresenta cerca de  05 Escolas de Samba 
que desfilam,  sendo as principais: Guara-
rema, Boêmios do Sul, Vila Alta, Rua Sete e 
Campo da Aviação. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
4.5.1.4 – Cívicas 
 
Nome do atrativo:  
Emancipação do Município. 
 
Localização: Praça 06 de Janeiro, Sede. 
Urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em estado regular e não sina-
lizado. 
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Descrição do acesso utilizado: a Praça 06 
de Janeiro está localizada ao Centro da cida-
de, podendo chegar até o local pela Avenida 
Jerônimo Monteiro e Rua Dr. Wanderlei. 
 
Transporte para o atrativo:.  a pé, outros. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação: 06 de janeiro, sem visitas guia-
das, acesso gratuito e sem autorização pré-
via. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza, área para lazer e entre-
tenimento, locais para alimentação e hospe-
dagem não adaptada. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: co-
memorações cívicas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 

Descrição do atrativo: a Bandeira Brasilei-
ra é hasteada junto a execução do Hino Na-
cional do Brasil. A equipe de Tiro de Guerra 
de Alegre apresenta-se em desfile e as auto-
ridades locais fazem pronunciamentos. 
 
Outras atividade podem ser acrescentadas a 
essa comemoração. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
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5 - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS  
     TURÍSTICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 – HOSPEDAGEM 
 
5.1.1 – Meios de Hospedagem  
            Oficialmente Cadastrados 
 
5.1.1.1 - Hotel 
 
Nome da empresa:  
Cidade Hotel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Rodovia BR-482, 
km70, Exposição. 
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-2122. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH’s): 18 apar-
tamentos. Capacidade 80 hóspedes. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv, telefone, ventilador/circulador, ar-
condicionado e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 

Área social: restaurante para 40 pessoas, 
sala de tv/vídeo e estacionamento. 
 
Instalações para eventos: sala para 80 
pessoas sentadas. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito 
ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Alegre Palace Hotel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Rua Fortunato de 
Paula Campos, n.º 46, Centro.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-2382. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH’s): 17 apar-
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tamentos, 15 quartos sem banheiro. Capaci-
dade 50 hóspedes. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv e ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Descrição e observações complementa-
res: possui orelhão vai-e-vem na área ex-
terna. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Alegre Hotel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Rua Monsenhor Pave-
si, n.º 165, Centro.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-1305. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03  funcionários 
permanentes. 

Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH’s): 19 apar-
tamentos, com um total de 55 leitos 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv, telefone, ar condicionado/calefação, ven-
tilador/circulador, adaptador de voltagem e 
frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: bar/lanchonete, sala de 
tv/vídeo, central telefônica, lavanderia, esta-
cionamento e antena parabólica. 
 
Instalações para eventos: espaço para 
reunião com capacidade para 20 pessoas 
sentadas. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações complementa-
res: Anexo ao Posto Texaco Alegrense. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Hotel Lews. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Travessa Nestor Go-
mes, n.º 68, Centro.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-1442. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03  funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH’s): 15 apar-
tamentos com banheiro e 10 apartamentos 
sem banheiro, com um total de 55 leitos e 
18 camas extras. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
ar-condicionado, calefação,  frigobar,  tv,  
ventilador/circulador, adaptador de volta-
gem, frigobar, interfone. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: lavanderia, estacionamento. 
 
Formas de pagamento: cheque e dinheiro. 
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Descrição e observações complementa-
res: possui poço artesiano e luz de emer-
gência. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Hotel Progresso. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Praça Rui Barbosa, 
n.º 28, Centro.  
 
CEP: 29500-000. 
 
Telefone: (28) 3552-2237. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH’s): 04 quar-
tos com banheiro privativo e 09 quartos sem 
banheiro privativo com um total de  16 lei-
tos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
ventilador/circulador. 

Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: sala de tv/vídeo. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Hotel São José. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: histórica, não tombada. 
 
Localização: urbana. Rua Dr. Chacon, n.º 
82, Centro.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-3561. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03  funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH’s): 22 quarto sem 
banheiro privativo, com um total de 32 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
ventilador. 

Tipo de diária: com café da manhã. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Descrição e observações complementa-
res: banheiro coletivo. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Novo Hotel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: histórica, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Jerônimo 
Monteiro, n.º 149, Centro.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-0529. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH’s): quarto 
com banheiro privativo 03, quarto sem ba-
nheiro privativo 10, com um total de 49 
leitos. 
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Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv e ventilador/circulador 
 
Tipo de diária:  não inclui café da manhã. 
 
Área social: sala de tv/vídeo. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Descrição e observações complementa-
res: possui geladeira elétrica na sala. 
 
Próximo a Praça Getúlio Vargas e a Prefeitu-
ra Municipal de Alegre. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
5.1.1.2 -  Pousada 
 
Nome da empresa:  
Pousada Gaúcha. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Jerônimo 
Monteiro, n.º 113, Centro.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-1488. 
 
E-mail: acap@forumdasongs.org.br 

Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 permanentes 
e 02 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH’s): 09 quar-
tos com banheiro privativo, 05 quartos sem 
banheiro privativo, com um total de 45 lei-
tos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv, ventilador/circulador, adaptador de vol-
tagem. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: sala de tv/vídeo, antena para-
bólica e informações turísticas. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinhei-
ro. 
 
Descrição e observações complementares: 
o proprietário do estabelecimento é guia cre-
denciado da Região do Caparaó. Oferece pas-
seios locais para grupos (mínimo de 02 pesso-
as) no entorno do Caparaó, Pico da Bandeira e 
atrativos naturais permitidos no Parque Nacio-
nal do Caparaó. É necessário agendamento 
prévio. O local também é sede da ACAP – As-
sociação dos Amigos do Caparaó. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 

5.1.2. – Meios de Hospedagem  
Extra-Hoteleiros 

 
5.1.2.1 –Camping 
 
Nome da empresa:  
Camping Jaqueira. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: outros, não tombada. 
 
Localização: Rua Abadil Gomes, Fazenda 
Bela Vista.  
 
CEP: 29500-000 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 01 funcionário 
permanente. 
 
Período de funcionamento: temporada, 
junho (ou quando solicitado). 
 
Camping, Albergue e Colônia de férias: 
02 sanitários, bar/lanchonete, iluminação, 
02 chuveiros frios, lava pratos, tanque para 
lavar roupas e área verde para lazer. 
 
Tipo de diária: sem café da manhã. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Descrição e observações complementa-
res: o local possui uma jaqueira de grande 
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porte, motivo do nome do estabelecimento. 
O entorno oferece grande área verde com 
possibilidade para trilhas e caminhadas, 
além de tanque com peixes. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
5.2 – ALIMENTAÇÃO 
 
5.2.1 – Restaurantes 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Maria Helena. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada e 
urbana. 
 
Localização: Praça 06 de Janeiro, s/n, Centro.  
 
CEP: 29500-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 12 funcionários 
permanentes e 12 temporários. 
 
Funcionamento: permanente. Almoço  de 
10h30 às 14h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 200 
pessoas. 

Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: local para even-
tos com capacidade para 200 pessoas e self-
service. 
 
Tipos de cozinha: nacional. 
 
Descrição e observações complementares: O 
restaurante fecha a área para eventos. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Fazollo. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada e 
urbana. 
 
Localização: Avenida Oscar de Almeida 
Gama, s/n, Centro.  
 
Telefone: (28) 3552-2924. 
 
CEP: 29500-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 01 funcionário 
permanente. 
Funcionamento: permanente, diariamente 

das 18h às 0h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 me-
sas e 50 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento a 
la carte. 
 
Tipos de cozinha: nacional, serve pizzas e 
massas em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Fogão a Lenha. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada e 
urbana. 
 
Localização: Rodovia ES-482, Celina.  
 
CEP: 29500-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente de 10h às 
16:30h. 
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Capacidade do empreendimento: 07 me-
sas e 30 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: a la carte (PF) e 
self-service. 
 
Tipos de cozinha: nacional. 
 
Descrição e observações complementa-
res: serve sorvetes. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Casa Velha. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: histórico, não tombada e urbana. 
 
Localização: Rua Dr. Wanderlei, n.º 39, 
Centro.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-1251. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 12 funcionários 
permanentes. 
 

Funcionamento: permanente, de 10h até o 
último cliente. 
 
Capacidade do empreendimento: 50 mesas. 
 
Formas de pagamento: cheque e dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: local para eventos 
com capacidade para 150 pessoas, atendimento 
a la carte (a noite) e self-service (de dia). 
 
Tipos de cozinha: nacional. 
 
Descrição e observações complementa-
res: Oferece 02 ambientes diferenciados.  
 
Disponibiliza serviço de buffet para a área de 
eventos. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante e Bar 15 de Agosto. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada e 
urbana. 
 
Localização: Rua Dr. Wanderlei, s/n, Centro.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-3489. 

Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 8h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 15 me-
sas e 60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços:  atendimento a 
la carte (pf e refeição), self-service e outros. 
 
Tipos de cozinha: nacional. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Posto Pedra do Pombal. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada e 
urbana. 
 
Localização: Rodovia BR-482, Km 63, River.  
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-8267 e (28) 3552-8406. 
 
Gerências: geral. 
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Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 24h. 
 
Capacidade do empreendimento: 11 me-
sas e 44 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque e dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços:  atendimento a 
la carte – segunda a sábado e self-service – 
aos domingos. 
 
Tipos de cozinha: nacional. 
 
Descrição e observações complementa-
res: anexo ao Posto Pedra do Pombal. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
5.2.2 –Bares / Cafés / Lanchonetes 
 
Nome da empresa:  
Lanchonete Rangão. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: outros (trailler), não tombada e 
urbana. 
 
Localização: Praça da Bandeira, s/n, Centro.  
 
CEP: 29500-000. 

Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 01 funcionário 
permanente. 
 
Funcionamento: permanente, de 18h30 às 1h. 
 
Capacidade do empreendimento: 03 me-
sas e 12 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços:  atendimento a 
la carte. Possui tv. 
 
Tipos de cozinha: nacional. 
 
Descrição e observações complementa-
res: serve sanduíches. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
R K Bar. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombada e 
urbana. 
 
Localização: Praça 06 de Janeiro, s/n, Centro.  
 
CEP: 29500-000. 
 

Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 04:00 às 
23:00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 03 me-
sas e 12 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música mecâni-
ca e atendimento no balcão. 
 
Tipos de cozinha: nacional. 
 
Descrição e observações complementa-
res: vende bebidas quentes, cerveja, refri-
gerante, sucos enlatados, salgados, balas, 
biscoitos e água mineral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Lanchonete Alegrense. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombada e 
urbana. 
 
Localização: Rua Monsenhor Pavesi, n.º 



 

Inventário da Oferta Turística do Município de Alegre / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

62

165, Centro.  
 
CEP: 29500-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 7h30 às 3h. 
 
Capacidade do empreendimento: 03 me-
sas e 14 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música mecâni-
ca e balcão de atendimento. 
 
Tipos de cozinha: nacional. 
 
Descrição e observações complementa-
res: anexo ao Posto Texaco Alegrense. Ven-
de porções, salgados e bebidas em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Golden Bar. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombada e 
urbana. 

Localização: Praça 06 de Janeiro, n.º 34, 
Centro.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-1917. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 6h30 às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 06 me-
sas e 24 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: possui tv e 
balcão de atendimento. 
 
Tipos de cozinha: nacional. 
 
Descrição e observações complementa-
res: vende salgados, sucos, refrigerantes e 
frango assado. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Provisório Lanches. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: histórico, não tombada e urba-
na. 
 
Localização: Praça da Bandeira, n.º 48, 
Centro.  
 
CEP: 29500-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 17h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 08 me-
sas e 32 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento no 
balcão. 
 
Tipos de cozinha: nacional. 
 
Descrição e observações complementa-
res: vende hambúrguer, tortas doces e re-
frigerantes. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
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Nome da empresa:  
Bar do Zé Rocha. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombada e 
urbana. 
 
Localização: Rua 07 de Setembro, n.º 81, 
Centro.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-2781. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 17h ao 
último cliente. 
 
Capacidade do empreendimento: 15 me-
sas e 60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música mecâni-
ca e atendimento no balcão. 
 
Tipos de cozinha: nacional. 
 
Descrição e observações complementa-
res: vende caldos, porções, moquequinhas e 
bebidas em geral. 

Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Verdinho.  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombada e 
urbana. 
 
Localização: Praça 06 de Janeiro, Centro. 
 
 CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-1592. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de terça a 
domingo, de 12h ao último cliente. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 me-
sas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços:  a la carte. 
 
Tipos de cozinha: nacional. 
 
Descrição e observações complementa-

res: serve pizza, porções, salgados, vitami-
nas, sucos e soverte Kibon. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante e Lanchonete Cachoeira  
da Fumaça. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombada e 
não urbana. 
 
Localização: BR-482, s/n, trevo Celina 
/Ibitirama, Celina.  
 
CEP: 29500-000. 
 
 Telefone: (28) 3552-6241. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 16h às 1h. 
 
Capacidade do empreendimento: 30 me-
sas e 120 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Tipos de cozinha: nacional e regional. 
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Descrição e observações complementa-
res: vende caldo de cana, pastel, salgados, 
entre outros. 
 
Comercializa artesanato e produtos da agro-
indústria da região sul do ES (queijos, doces 
e mel).  
 
Possui posto de Informações Turísticas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Lanche Point Celinense. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: histórico, não tombada e não 
urbana. 
 
Localização: Rodovia BR-482, s/n, trevo 
Celina/Ibitirama, Celina.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3522-6262. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes e 01 temporário. 
 
Funcionamento: permanente, de 7h às 23h. 
 

Capacidade do empreendimento: 50 me-
sas e 200 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento no 
balcão. 
 
Tipos de cozinha: nacional e regional. 
 
Descrição e observações complementa-
res: vende lanches e salgados. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Alzibar Comércio Ltda. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: histórico, não tombada e urbana. 
 
Localização: Rua 15 de Novembro, n.º 73, 
Centro.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-3447. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 

Funcionamento: permanente, de 6h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 01 me-
sa e 04 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento no 
balcão. 
 
Tipos de cozinha: nacional. 
 
Descrição e observações complementa-
res: vende cartão telefônico, artesanato, 
doces em geral, refrigerante e cerveja. 
 
Tem posto telefônico e passa telemensa-
gens. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Lanchonete Lanchinho. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombada e 
urbana. 
 
Localização: Praça 06 de Janeiro, s/n, Centro.  
 
CEP: 29500-000. 
 
Telefone: (28) 3552-4398. 



 

Inventário da Oferta Turística do Município de Alegre / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

65

Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, segunda-
feira a sábado, de 7h30 ao último cliente e 
domingo, de 17h ao último cliente. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 me-
sas, 40 cadeiras e 08 banquetas no balcão. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento  a 
la carte. 
 
Tipos de cozinha: nacional. 
 
Descrição e observações complementa-
res: serve salgados, lanches, pizzas e bebi-
das em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Balneário Ipanema Bar do Pedrinho. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombada e 
não urbana. 
 
Localização: Rodovia Tolfik Faissal, Km 01, Rive.  

CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 9915-6136 e (28) 9982-
5294. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 08 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, a partir das 
8h. 
 
Capacidade do empreendimento: 34 me-
sas e 136 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinhei-
ro. 
 
Equipamentos e serviços: música mecâni-
ca, recreação/área de lazer, a la carte, sal-
gados, porções e bebidas em geral. 
 
Tipos de cozinha: nacional e regional. 
 
Descrição e observações complementa-
res: está situado às margens de um rio on-
de há possibilidades de realizar rafting e 
bóia cross, além de banho nas margens. 
Realiza shows musicais esporádicos. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 

Nome da empresa:  
Expresso Bar. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada e 
urbana. 
 
Localização: Rua Dr. Vanderlei, Centro.  
 
CEP: 29500-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 08 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: todos os dias, a partir das 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 16 me-
sas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou cheque. 
 
Equipamentos e serviços: local para even-
tos com capacidade para 30 pessoas e TV. 
Atendimento a la carte com cardápio com-
pleto de bebidas, cafés, porções, caldos, 
outros. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Descrição e observações complementa-
res: oferece 02 ambientes diferenciados. 
Serve sorvetes Nestlé. 
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Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
5.2.3 – Casas de Chá / Confeitarias 
 
Nome da empresa:  
Tutti Pani. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombada e 
urbana. 
 
Localização: Rua 07 de Setembro, n.º 100, 
Centro.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-1003. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 08 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 6h às 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 14 me-
sas e 56 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: tv e atendimen-
to no balcão. 

Tipos de cozinha: padaria. 
 
Descrição e observações complementares: 
vende pães, cestas de café da manhã, bolo, bis-
coitos caseiros, refrigerantes, sucos e vitaminas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Roam Mercearia e Confeitaria. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombada e 
não urbana. 
 
Localização: Rua Francisco Lacerda de A-
guiar, Celina.  
 
CEP: 29500-000. 
 
Telefone: (28) 3552-6122. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 7h30 às 21h. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações complementa-
res: vende jornal A Tribuna. 

Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Padaria e Lanchonete Celinense. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombada e 
urbana. 
 
Localização: Rodovia ES-484, Celina.  
 
CEP: 29500-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 5h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 06 me-
sas e 24 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: lanches, salga-
dos, padaria/mercearia em geral. 
 
Tipos de cozinha: nacional. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
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Nome da empresa:  
Skina do Pão. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombada e 
urbana. 
 
Localização: Avenida Olívio Correa Pedrosa, 
Centro.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-2526. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes e 02 temporários. 
 
Funcionamento: permanente, café, almoço 
e jantar, de 8h às 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 4 mesas. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: lanches, salga-
dos e padaria/mercearia em geral. 
 
Tipos de cozinha: nacional. 
 
Referências/Documentos consultados: 
i n loco. 
 
 

Nome da empresa:  
Padaria e Confeitaria Alegrense. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombada e 
urbana. 
 
Localização: Rua Francisco Teixeira, n.º 30, 
Centro.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-1764. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 06 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 6h às 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: não 
possui mesas e cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: balcão de aten-
dimento. 
 
Tipos de cozinha: nacional. 
 
Descrição e observações complementa-
res: vende pães, bolos, doces, produtos 
lácteos e outros. 
 

Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
5.2.4 – Outros 
 
Nome da empresa:  
Mister Restaurante, Lanchonete  
e Pizzaria. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombada e 
urbana. 
 
Localização: Rua Dr. Wanderley, n.º 22, 
Centro.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 9192-0488. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de segunda-
feira a quinta-feira, das 11h às 15h e sexta-
feira a domingo, de 18h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 09 me-
sas e 23 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
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Equipamentos e serviços: atendimento no 
balcão. 
 
Tipos de cozinha: nacional. 
 
Descrição e observações complementa-
res: Atendimento self-service, pizza, lan-
ches, refrigerantes e sucos.  
 
Obs: Comida servida no fogão a lenha em 
panelas de barro. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
R K Pizzaria. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombada e 
urbana. 
 
Localização: Praça Sebastião Monteiro No-
gueira da Silva, Centro.  
 
CEP: 29500-000. 
 
 Telefone: (28) 3552-3408. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes e 01 temporário. 
 

Funcionamento: permanente, de 18h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 me-
sas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento a 
la carte e tele-entrega. 
 
Tipos de cozinha: nacional e regional. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Sorveteria e Lanchonete Mania. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombada e 
urbana. 
 
Localização: Rua Dr. Wanderley, n.º 62, 
Centro.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 9886-6786. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 

Funcionamento: permanente, de 12h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 06 me-
sas e 24 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento no 
balcão. 
 
Tipos de cozinha: nacional. 
 
Descrição e observações complementa-
res: vende sorvetes, pizzas, salgados, refri-
gerantes, sucos de polpa e balas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Churrasquinho Quero Mais. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombada e 
urbana. 
 
Localização: Praça 06 de Janeiro, n.º 58, 
Centro. 
 
 CEP: 29500-000.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 01 funcionário 
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permanente. 
 
Funcionamento: permanente, das 18h às 
00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 08 me-
sas e 32 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento no 
balcão. 
 
Tipos de cozinha: nacional. 
 
Descrição e observações complementa-
res: vende churrasquinho, pão de alho, re-
frigerantes, balas e cerveja. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Bar e Restaurante Amorim Ltda. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombada e 
urbana. 
 
Localização: Avenida Jerônimo Monteiro, 
s/n, Centro.  
 
CEP: 29500-000. 
 

Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 7h30 às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 me-
sas e 48 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música mecâni-
ca, self-service e atendimento no balcão. 
 
Tipos de cozinha: nacional. 
 
Descrição e observações complementa-
res: vende self-service no almoço e jantar, 
vende sorvete, refrigerante, cerveja, bebidas 
quentes, salgados, balas, biscoitos, cigarro e 
doces. 
 
 
 
5.3 – TRANSPORTES 
 
5.3.1 –  Táxis 
 
Nome da empresa:  
Ponto de Táxi da Praça 06 de Janeiro. 
 
Integra rede de transportes: local. 
 
Endereço: Praça 06 de Janeiro, Centro.  
 

CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-1569 e  (28) 3552-
1618. 
 
Gerências: não há. 
 
Período de atendimento: 24h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: cheque 
e/ou dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota:  carro 
de passeio. 
 
Abrangência do atendimento:  nacional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado e 
música ambiente, em alguns veículos. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco 
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5.4 - EVENTOS 
 
5.4.1 – Parques e Pavilhões  

de Exposições 
 
Nome:  
Parques de Exposições Geraldo Santos. 
 
Localização: Rodovia BR-482, Centro.  
 
CEP: 29500-000. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Alegre. 
 
Número de funcionários: somente tempo-
rários, de acordo com a necessidade. 
 
Formas de pagamento do uso de equi-
pamento/serviços: dinheiro ou cheque. 
 
Características gerais: localizado a menos 
de 01 km da rodoviária e do centro hotelei-
ro. Funcionamento de acordo com os even-
tos programados, qualquer dia da semana. 
 
Espaço físico: é considerado o terceiro do 
país em infra-estrutura e capacidade de 
público. 
 
Área pára feiras e exposições: não coberta. 
 
Equipamentos e serviços de apoio: insta-
lações sanitárias, serviço de limpeza, facili-
dades para portadores de necessidades es-
peciais, estacionamento, montagem de 
standes, serviço de segurança, estrutura fixa 

para bares e lanchonetes e outros serviços a 
serem contratados de acordo com a necessi-
dade. 
 
Outras instalações: sanitários, palco para 
apresentações, rampa de acesso para veícu-
los e pedestres, arquibancadas fixas, ampla 
área para montagens de várias estruturas 
(como boates e parque de diversões), sede 
administrativa, área para realização de ex-
posições agropecuárias, picadeiro para ro-
deios, feiras e shows. 
 
Descrição e observações complementa-
res: sedia os principais eventos da cidade, 
entre eles o FAMA – Festival de Arte e Músi-
ca de Alegre. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
5.4.2 – Auditórios / Salões / Salas 
 
Nome:  
FAFIA – Faculdade de Filosofia,  
Ciências e Letras de Alegre. 
 
Localização: Rua da Matriz, n.º 01, Centro.  
 
Telefone: (28) 3552-1412. 
 
Web site: http://www.fafia.edu.br 
 
E-mail: fafia@fafia.edu.br 

Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 08 permanentes. 
 
Formas de pagamento do uso de equi-
pamento/serviços: gratuito. 
 
Espaço físico: 2.000m2. Adaptado para 
portadores de necessidades especiais. 
 
Área pára feiras e exposições: não pos-
sui. 
 
Outras instalações: Faculdade. 
 
Equipamentos e serviços de apoio: 
tv/vídeo, microcomputador/impressora, re-
troprojetor, instalações sanitárias, serviços 
de limpeza, facilidade para portadores  de 
necessidades especiais, internet, data-show, 
eletricista, lanchonete, e estacionamento 
para 30 carros. 
 
Descrição e observações complementares: 
Tem palco, cortina, sistema de som. Não tem 
camarim. Usa-se uma sala de apoio. 
 
Funciona de segunda-feira a sexta-feira de 
7h às 22h40 e sábado de 7h às 18h. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
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Nome:  
De Colores. 
 
Localização: Rua Padre José Peloti, Centro.  
 
Telefone: (28) 3552-1443. 
 
Web site: http://www.fafia.edu.br 
 
E-mail: fafia@fafia.edu.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Formas de pagamento do uso de equi-
pamento/serviços: cheque ou dinheiro. 
 
Características gerais: segunda-feira a 
sexta-feira, de 8h às 18h. 
 
Espaço físico: total de 06 salas. 01 sala 
com capacidade para 200 pessoas e 05 com 
capacidade para 40 pessoas cada. 
 
Área pára feiras e exposições: não pos-
sui. 
 
Outras instalações: não possui. 
 
Equipamentos e serviços de apoio: 
tv/vídeo, telas, microcomputador/impres-
sora, retroprojetor, instalações sanitárias, 
serviços de limpeza, facilidade para portado-
res, internet, data-show, eletricista, lancho-

nete, estacionamento para 30 carros. 
 
Descrição e observações complementa-
res: usado principalmente em eventos como 
bailes e festas de casamento e aniversário. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
Auditório do Cre@d. 
 
Localização: CCA - UFES. Telefone: (28) 
3552-0831. 
 
Web site: http://www.nead.ufes.br 
 
E-mail: alegre@nead.ufes.br 
 
Gerências: CCA. 
 
Número de funcionários: 19 permanentes. 
 
Formas de pagamento do uso de equi-
pamento/serviços: dinheiro. 
 
Características gerais: atendimento de 
segunda a sexta-feira de acordo com a pro-
gramação definida. 
 
Espaço físico: 09 salas e 01 auditório com 
capacidade para 150 pessoas. 
 
Área pára feiras e exposições: sim, co-
berta. 

Outras instalações: não possui. 
 
Equipamentos e serviços de apoio: 
tv/vídeo, telas, microcomputador, instala-
ções sanitárias, serviços de limpeza e equi-
pamentos de som. 
 
Descrição e observações complementa-
res: realiza encontros e seminários promo-
vidos pelo CCA-UFES. 
 
Referências/Documentos consultados: 
Secretaria Municipal de Turismo. 
 
 
 
5.5 – LAZER E ENTRETENIMENTO 
 
5.5.1 – Parque de Diversões  

e Temáticos 
 
Nome:  
Braúnas Recanto das Águas. 
 
Localização: Distrito de Rive. 17Km do 
Centro de Alegre.  
 
Telefone: (28) 9915-2966 e (28) 3522-
8125. 
 
Gerências: geral. Acesso pago. 
 
Funcionamento: quarta-feira a domingo, 
de 8h às 17h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
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instalações sanitárias, locais para alimenta-
ção, serviço de limpeza, toboágua com água 
da cachoeira, bicas naturais, cabanas com 
mesas, churrasqueiras e 20 vagas de esta-
cionamento. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
alimentação. 
 
Descrição e observações complementa-
res: é uma estrutura construída em meio ao 
ambiente natural, entre vegetação exube-
rante. Área particular. 
Formam-se 04 piscinas naturais na parte 
mais baixa e o restaurante serve cardápio 
variado.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
5.5.2 – Parques, Jardins e Praças 
 
Nome:  
Praça Getúlio Vargas. 
 
Localização: Sede. 
 
Gerências:  Prefeitura Municipal de Alegre. 
 
Funcionamento: 24h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
locais para alimentação, serviço de limpeza, 
telefone público, playground e chafariz. A 

Prefeitura Municipal está localizada na praça. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer. 
 
Descrição e observações complementa-
res: tem hotéis e pousadas ao redor e am-
plo comércio. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
Praça Sebastião Monteiro  
Nogueira da Gama. 
 
Localização: Praça Sebastião Monteiro No-
gueira da Gama, Centro.  
 
CEP: 29500-000. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Alegre. 
Acesso gratuito. 
 
Funcionamento: 24h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
locais para alimentação, serviço de limpeza, 
serviço de segurança e telefone público. 
 
Principais atividades ocorrentes: tráfego 
de pedestres. 
 
Descrição e observações complementa-
res: mesas com pequena cobertura, monu-
mento a Imigração Espanhola, bancos de 

cimento e árvores.  
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome:  
Praça Nossa Senhora da Penha. 
 
Localização: Praça Nossa Senhora da Pe-
nha, Centro.  
 
CEP: 29500-000. 
 
Gerências: Departamento de Obras - Pre-
feitura Municipal de Alegre. Acesso gratuito. 
 
Funcionamento: 24h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
locais para alimentação, serviço de limpeza, 
serviço de segurança e telefone público. 
 
Principais atividades ocorrentes: tráfego 
de pedestres. 
 
Descrição e observações complementa-
res: está localizada em frente a Igreja Ma-
triz Nossa Senhora da Penha. Possui ponto 
de táxi. É arborizada, possui jardim e palco 
fixo. Tem sistema de iluminação. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
Nome:  
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Praça Bernadino Monteiro. 
 
Localização: Praça Bernadino Monteiro, 
Centro.  
 
CEP: 29500-000. 
 
Gerências: Departamento de obras - Prefei-
tura Municipal de Alegre. Acesso gratuito. 
 
Funcionamento: 24h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
locais para alimentação, serviço de limpeza, 
serviço de segurança, telefone público e 
estacionamento. 
 
Principais atividades ocorrentes: tráfego 
de pedestres. 
 
Descrição e observações complementa-
res: mesas com jogos para quatro pessoas, 
com pequena cobertura, árvores e ilumina-
ção. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:  
Praça da Bandeira. 
 
Localização: Sede.  
 
CEP: 29500-000. 
 
Gerências: acesso gratuito. 
 
Funcionamento: 24h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
locais para alimentação, telefone público, 
bancos de madeira e árvores. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
Praça Antônio Sebastião Alexandre. 
 
Localização: Praça Antônio Sebastião Ale-
xandre, Centro.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Alegre. 
 
Período de funcionamento: 24h. 
 
Formas de pagamento: gratuito. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 

instalações sanitárias. 
 
Principais atividades ocorrentes: área de 
feira do produtor rural “Antônio Alves Victor 
de Assis”. 
 
Descrições e observações complemen-
tares: atrás da Escola “Professor Lellis”. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
5.5.3 –  Clubes 
 
Nome:  
AABB – Associação Atlética  
do Banco do Brasil. 
 
Localização: Rua Dr. Wanderley, Centro.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-1165. 
 
Gerências: geral. Acesso para sócios (pa-
go). 
 
Funcionamento: terça-feira a sexta-feira, 
das 9h às 22h, sábado, das 8h às 19h e 
domingo, das 8h às 17h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais para alimenta-
ção, serviço de limpeza, serviço de seguran-
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ça e telefone público. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer. 
 
Descrição e observações complementa-
res: possui sala de jogos com totó, sinuca e 
fliperama além de quadras poliesportivas e 
piscinas.  
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
Comercial Atlético Clube. 
 
Localização: Rua 13 de Maio, n.º 222, Cen-
tro.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-1733. 
 
Gerências: geral.  
 
Funcionamento: todos os dias, de 8h30 às 
21h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais para alimenta-
ção, serviço de limpeza, telefone público. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer. 
 
Descrição e observações complementa-
res:  piscinas com toboágua, sauna, acade-

mia e quadras poliespotivas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
Celinense Campestre Clube. 
 
Localização: Rodovia ES-482, Celina.  
 
Telefone: (28) 3552-6149. 
 
Gerências: geral. Acesso para sócios (pa-
go). 
 
Funcionamento: terça-feira a domingo, das 
7h às 22h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais para alimenta-
ção, piscina adulto e infantil, sauna, campo 
society e churrasqueira. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
esporte. 
 
Descrição e observações complementa-
res: o salão encontra-se em construção, 
será destinado a reuniões e jogos. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 

5.5.4 – Estádios, Ginásios e Quadras 
 
Nome:  
Comercial Atlético Clube – Ginásio  
de Esportes. 
 
Localização: Rua Benedito Teixeira Leão, 
Centro.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-1733.  
 
Gerências: geral. Acesso pago (sócios).  
Número de Funcionários: 03 funcionários 
permanentes e 01 temporário. 
 
Funcionamento: terça-feira, quinta-feira e 
domingo, das 18h30 às 20h30. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, serviço de limpeza, e 
telefone público. 
 
Principais atividades ocorrentes: ativida-
des esportivas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
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Nome:  
Ginásio Municipal de Esportes  
“Victor Emanuel Alcure”. 
 
Localização: Rua Enila de Souza Pinheiro, 
Colina.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-3050.  
 
Gerências: Coordenadoria Municipal de 
Desporto. Acesso gratuito. 
 
Funcionamento: diariamente, das 7h às 22h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, serviço de limpeza e 
telefone público. 
 
Principais atividades ocorrentes: ativida-
des esportivas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Secretaria Municipal de Turismo. 
 
 
5.5.5 – Casas de Dança 
 
Nome:  
Bailão Mega Show. 
 
Localização: Vila do Sul, Sede.  
 
Gerências: geral. Acesso gratuito. 
 

Funcionamento: sexta-feira e sábado. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais para alimenta-
ção e serviço de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: bailes, 
shows e noite dançante. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
5.5.6 – Cinemas 
 
Nome:  
Alegre Cinema. 
 
Localização: Sede. Rua Dr. Chacon, 182, 
Centro, CEP: 29500-000. 
 
Gerências: geral. Ingresso pago. 
 
Funcionamento: todos os dias de acordo 
com exibição dos filmes. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Principais atividades ocorrentes: exibi-
ção de filmes. 
 
Descrição e observações complementa-
res: edificação da década de 1920. 
 

Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
5.5.7 - Outros Locais 
 
Nome:  
Balneário Ipanema. 
 
Localização: Rodovia Toufik Fassal, Km 01, 
River.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 9915-6136 e (28) 9982-
5294.  
 
Gerências: geral. Acesso gratuito.  
 
Número de Funcionários: 08 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: todos os dias das 8h até o 
último cliente. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais para alimenta-
ção, serviço de limpeza, estacionamento e 
área para eventos musicais. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
entretenimento, além de esportes de aven-
tura. 
 
Descrição e observações complementa-
res: está situado as margens do Rio Norte, 
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onde forma uma praia ideal para banho. Há 
possibilidades para a prática de raffiting e 
bóia cross nas corredeiras naturais. A vege-
tação é abundante. Promove shows musicais 
esporádicos.  
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
Totoca Eqüestre Clube II. 
 
Localização: Rodovia ES-482, a 300m de 
Celina.  
 
Gerências: acesso pago. 
 
Funcionamento: de acordo com as pro-
gramações do estabelecimento. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais para alimenta-
ção, serviço de limpeza, estacionamento. 
 
Principais atividades ocorrentes: shows 
musicais e rodeios. 
 
Descrição e observações complementa-
res: area plana, onde monta-se a estrutura 
necessária para eventos que são realizados 
esporadicamente. Pelo menos uma vez ao 
ano é realizada uma festa de grande porte.  
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 

Nome:  
Comercial Atlético Clube. 
 
Localização: Praça 06 de Janeiro, n.º 50, 
Centro.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-1465.  
 
Gerências: geral. Acesso pago. 03 perma-
nentes. 
 
Número de Funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: segunda-feira a sexta-
feira, das 7h às 17h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias e serviço de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: ativida-
des sociais e esportivas. 
 
Descrição e observações complementa-
res:  salão social com capacidade para 500 
pessoas. Utilizado principalmente em bailes, 
festas e aniversários.  
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 

Nome do atrativo:  
Comunidade Jerusalém. 
 
Localização: área rural de Celina. Não ur-
bana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Celina. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
05km. 
 
Distância da sede do município: 08Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não-
pavimentado, em regular estado, não sinali-
zado, não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Partindo 
da Sede seguir pela estrada onde passava a 
antiga linha férrea (leva até Celina) e a 
04km da sede entrar à direita. Seguir por 
mais 02km e entrar novamente à direita. 
Seguir por mais 01km e manter a direita 
onde logo avista-se a porteira de acesso ao 
lado esquerdo. 
 
Transporte  para o atrativo: contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porteira de madeira. 
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Visitação: de janeiro a dezembro, durante 
todo o dia, com visitas guiadas, acesso gra-
tuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, instalações sanitárias não adapta-
das e serviço de guia de turismo bilíngüe 
contratado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: cria-
ção de animais, peixes e aves e produção de 
alimentos e bebidas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: propriedade famili-
ar de aproximadamente 40 hectares, com-
posta de casas, terreiros de café e área de 
alambique, onde o visitante é muito bem 
acolhido. A família produz doces, licores, 
pães, farinha de fubá e outros, utilizando 
matéria-prima cultivada na região, inclusive 
vários tipos de frutas. Utiliza fogão a lenha. 
 
O café é  produzido sem agrotóxicos. Cria 
galinhas, porcos, gado leiteiro e de corte. As 
aves, do tipo Trinca-Ferro, são recuperadas 

em cativeiro e depois libertadas na mata. 
Também produz cachaça, de modo total-
mente artesanal. Os peixes são criados em 
02 açudes. 
 
Na região há vários tocadores de viola e 
sanfona, que costumam se reunir no terreiro 
quando há festividades. 
Telefone de contato: (28) 9939-3990, (28) 
9916-3010 e (28) 9884-0407. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
5.6 – OUTROS SERVIÇOS  

E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 
 
5.6.1 – Entidades, Associações e  

Prestadoras de Serviços Turísticos 
 
Nome:  
ACAP – Associação Amigos do Caparaó. 
 
Localização: Avenida Jerônimo Monteiro, 
n.º 113, Sede.  
 
Telefone: (28) 3552-1488. 
 
E-mail: acap@forumdasongs.org.br 
 
Gerências: diretor presidente. 
 
Número de funcionários: 11 pessoas na 
diretoria e 84 associados 

Período de funcionamento: todos os dias 
,das 7h às 19h. 
 
Formas de pagamento: gratuito 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias e serviços de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: prepa-
ração, recuperação e fiscalização do meio 
ambiente, desenvolvimento do turismo, pes-
quisas, comunicação, cursos e palestras. 
 
Descrições e observações complemen-
tares: a ONG está localizada na dependên-
cia da Pousada Gaúcha. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
Nome:  
S.R.A – Sindicato Rural de Alegre. 
 
Localização: Praça Bernadino  Monteiro, n.º 
16, Centro.  
 
Telefone: (28) 3552-1382. 
 
E-mail: depirovani@uol.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
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Período de funcionamento: segunda-feira 
a sexta-feira, das 8h às 17h. 
 
Formas de pagamento: pago. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, serviços de limpeza e 
serviço de saúde. 
 
Principais atividades ocorrentes: assis-
tência técnica, treinamentos em parceria 
com Senar (serviço nacional de aprendizado 
rural) e assistência odontológica aos associ-
ados . 
 
Descrições e observações complemen-
tares: tem convênio com o Senar (Serviço 
Nacional de Aprendizado Rural) e a FAES 
(Federação de Agricultura do Espírito Santo). 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
NPA – Núcleo de Produção Artesanal. 
 
Localização: Rua Abadil Gomes, n.º 01, 
Fazenda Bela Vista.  
 
Telefone: (28) 3552-3617 e  (28) 9882-
8760. 
 
E-mail: npcafibras@yahoo.com.br. 
 
Gerências: grupo independente. 

Número de funcionários: não há funcioná-
rios, existem 06 associados. 
 
Período de funcionamento: segunda-feira 
a sábado, das 8h às 19h. 
 
Formas de pagamento: pago. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias e serviço de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: confec-
ção de produtos artesanais utilizando palha 
de milho, fibras naturais e outros materiais 
naturais, resíduos industriais e materiais. 
 
Descrições e observações complemen-
tares: o núcleo surgiu da união de mulheres 
interessadas em resgatar o trabalho artesa-
nal, iniciado por índios que habitavam a 
região do Caparaó e cultivavam o milho. 
 
Os produtos confeccionados são bonecas, 
espantalhos, objetos decorativos, cestas, 
flores e motivos natalinos. 
 
Além da comercialização no próprio local, as 
associadas levam a produção para feiras 
nacionais e já iniciam os processo de expor-
tação. O regime de trabalho é cooperativis-
ta. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 

Nome:  
ASVP- Associação São Vicente de Paulo 
– Centro Social Sagrada Família. 
 
Localização: Rua 07 de Setembro, n.º 220, 
Centro.  
 
Telefone: (28) 3552-1157. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes e 02 temporários. 
 
Período de funcionamento: segunda-feira 
a sexta-feira, das 7h às 20h. 
 
Formas de pagamento: gratuito. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias. 
 
Principais atividades ocorrentes: proje-
tos de assistência social, cursos de artesana-
tos e afins. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
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Nome:  
Sociedade São Vicente de Paulo – Con-
ferência Nossa Senhora da Penha. 
 
Localização: Rua Dr. Chacon, n.º 172, Cen-
tro.  
 
Telefone: (28) 3552-1157 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 20 funcionários  
temporários. 
 
Período de funcionamento: matutino. 
 
Formas de pagamento: gratuito. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias. 
 
Principais atividades ocorrentes: aten-
dimento à famílias carentes com atividades 
assistencialistas e outras colaborações. 
 
Descrições e observações complemen-
tares: no Morro do Querosene há uma con-
junto de casas apoiadas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 
 

Nome:  
SITRUA – Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Alegre. 
 
Localização: Rua Dr. Chacon, n.º 234, Cen-
tro.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-3547. 
 
E-mail: sitrua@hotmail.com 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 06 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: segunda-feira 
a sexta-feira, das 8h às 16h. 
 
Formas de pagamento: pago. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, serviços de limpeza e 
05 vagas de estacionamentos. 
 
Principais atividades ocorrentes: atual 
com cadastro de INSS para o associado. 
Defensoria pública, assistência a assenta-
mento rural. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 

Nome:  
APROART – Associação Produtiva de 
Arte, Artesanato  e Produtos Agroindus-
trial Rural e Artesanal de Alegre-ES 
 
Localização: Rua Dulcino Pinheiro, s/n, 
Centro.  
 
CEP: 29500-000. 
 
Gerências: associados. 
 
Número de funcionários: rodízio dos asso-
ciados. 
 
Período de funcionamento: segunda-feira 
a sábado, das 8h às 18h. 
 
Formas de pagamento: contribuição dos 
associados. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias e limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: venda 
de produtos artesanais tais como: pó de 
café, bombom, licores, doces, almofadas, 
crochês, bordados, bonecas de palha, biscu-
it, brincos, entre outros. Agroindústria e 
indústria caseira artesanal rural. 
 
Observações Complementares: na data 
de realização desta pesquisa a loja da Asso-
ciação foi fechada temporariamente. Infor-
mações: (28) 3552-2694 - Secretaria Muni-
cipal de Ação Social de Alegre. 
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Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
Nome:  
GUBAICÁ – Grupo Universitário de Bio-
logia Com Ações Ambientais. 
 
Localização: Ladeira da Matriz, s/n, Centro. 
Telefone: (28) 9915-5550 e (28) 9882-
8278. 
 
CEP: 29500-000. 
 
E-mail: gubaica@yahoo.com.br. 
 
Gerências: diretor presidente.. 
 
Período de funcionamento: todos os dias, 
sem horário determinado. 
 
Formas de pagamento: gratuito. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias e limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: educa-
ção ambiental. 
 
Observações Complementares: é uma Orga-
nização Não-Governamental – ONG, formada por 
estudantes de Ciências Biológicas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
Secretaria Municipal de Turismo. 

Nome:  
Grupo Kapixa’wa. 
 
Localização: CCA - UFES. Telefone: (28) 
3552-8971. 
 
CEP: 29500-000. 
 
E-mail: kapixawa@hotmail.com. 
 
Gerências: diretor presidente. 
 
Número de funcionários: 06 diretores e 
22 membros. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta, das 8h às 17h30. 
 
Formas de pagamento: gratuito. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias e limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: traba-
lho de extensão rural com base na agro eco-
logia e desenvolvimento sustentável. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Secretaria Municipal de Turismo. 
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6 - INFRA-ESTRUTURA DE APOIO  
TURÍSTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS  
DO MUNICÍPIO 

 
6.1.1 – Características Gerais  
 
6.1.1.1 - Políticas 
 
Nome do município:  
Alegre. 
 
Localização:  
Latitude – 20º45’49" 
Longitude – 41º31’57” 
 
Endereço da prefeitura: Praça Getúlio 
Vargas. Centro. 
 
CEP: 29500-000 
 
Telefone: (28) 3552-1783 
 
Fax: (28) 3552-2312 
 
Home page: www.alegre.es.gov.br 
 
E-mail:  alegre@alegre.es.gov.br 
 
Registro estadual: 27.174101/0001-35 
 
Referências/Documentos consultados: 
Prefeitura Municipal de Alegre. 
 
 
 
 
 

6.1.1.2 - Geográficas 
 
Área total do município: 773m² 
 
Municípios limítrofes:  
Norte: Ibitirama, Muniz Freire e Castelo; 
Sul:  Mimoso do Sul; 
Leste: Jerônimo Monteiro e Cachoeiro de 
itapemirim; 
Oeste: Guaçui e São José do Calçado. 
 
Distritos:  

• Sede; 
• Araraí; 
• Café; 
• Rive; 
• Celina 
• Santa Angélica; 
• Anutiba e 
• São João do Norte. 

 
Temperatura:  
 
Mínima: 16,9° 
Média: 22,2° 
Máxima: 29,0° 
 
Clima: o clima predominante é quente e 
úmido no verão e seco no inverno. A parte 
mais elevada do município apresenta clima 
mesotérmico úmido com inverno seco. 
Altitude 
Mínima 100m  
Máxima 1.460m (Pico da Caveira Danta) 
Na Sede 254m 
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Referências/Documentos consultados:  
1. 
http://www.incaper.es.gov.br/escritorios
_locais.htm 
2. http://www.cca.ufes.br. Acesso em 
jun 2004. 
6.1.1.3 - Econômicas 

 
Principais atividades econômicas: 
 

• Cafeicultura; 
• Pecuária; 
• Olericultura; 
• Ecoturismo. 

 
A Microregião do Caparaó, da qual faz parte 
o município de Alegre, tem como dinâmica 
econômica o setor agropecuário, e neste 
contexto, tem como carro-chefe a cafeicultu-
ra especializada no tipo Arábica. Esta ativi-
dade carece de melhorias  tecnológicas e na 
comercialização da produção, tendo como 
principais entraves os altos custos dos insu-
mos (defensivos e fertilizantes) e as defici-
ências de intermediação da comercialização, 
quer seja por compradores avulsos ou por 
cooperativas agrícolas. 
 
Em segundo plano, despontam atividades 
como pecuária leiteira, oleicultura, fomento 
florestal e turismo, além de culturas de sub-
sistência e/ou complementação de renda, 
tais como milho, arroz e feijão. 
 
Segundo o Ministério do Trabalho, em 2001, 
havia no município de Alegre 1.011 empre-

sas formais, das quais 47% eram estabele-
cimentos de comerciais, 31,7% empresas do 
setor serviços, 11,4% estabelecimentos a-
gropecuários, 6,0% empresas do setor in-
dustrial e 3,9% da construção civil. Estes 
estabelecimentos contratavam, formalmen-
te, 2.610 pessoas. O setor que mais contra-
tou foi o de serviços com 46% da mão-de-
obra formal seguido pelo setor de comércio 
e agropecuário com 36% e 11% respectiva-
mente 
 
 Referências/Documentos consultados:  

1. IPES, 2002; 
2.http://www.sebraees.com.br. Acesso 
em jun 2004. 

 
 
6.1.2 - Aspectos Históricos 
 
O povoamento da sede do município de Ale-
gre inicia-se em princípios de 1820, com a 
vinda de famílias mineiras. Em 23 de julho 
de 1858, pela Lei nº 22, é criada a freguesi-
a, sob a denominação de Nossa Senhora da 
Conceição do Alegre. Em 4 de novembro de 
1869, pela lei nº 7, o povoado recebe a de-
nominação de Freguezia de Nossa Senhora 
da Penha do Alegre. Em 3 de abril de 1884 é 
elevado à categoria de município, pela Lei nº 
18. O Decreto 53, de 11 de novembro de 
1890, cria novamente o município, desmem-
brado de Cachoeiro de Itapemirim e eleva o 
povoado à categoria de vila. Em 6 de janeiro 
de 1891 são instalados oficialmente a vila e 
o município. 

Referências/Documentos consultados: 
http://www.ipes.es.gov.br. Acesso em jun 
2004. 
 
 
 
6.1.3 - Administração Municipal 
 
6.1.3.1 - Estrutura Administrativa 
 
Nome do Prefeito: Djalma da Silva Santos 
(Gestão 2005-2008) 
 
Número de secretarias, Departamentos 
e Outros:  

• Secretaria Municipal  
de Administração; 

• Secretaria Municipal de Finanças; 
• Secretaria Municipal de Saúde; 
• Secretaria Municipal de Educação; 
• Secretaria Municipal de Obras; 
• Secretaria Municipal de Agricultura; 
• Secretaria Municipal de Ação Social; 
• Secretaria Municipal  

de Desenvolvimento Sustentável; 
• Secretaria Municipal de Turismo,  

Cultura e Esporte. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Alegre. 
2.http://www.ipes.es.gov.br. Acesso em 
jun 2004. 
3. http://www.alegre.es.gov.br/ 
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6.1.3.2 - Gestão do Turismo 
 
Órgão oficial de turismo:  
Secretaria Municipal de Turismo, Cultu-
ra e Esporte. 
 
 
Titular do órgão: Geraldo Barbosa de Oli-
veira Júnior 
 
Conselho municipal de turismo: Lei de 
n°2.375/1998 de 1998. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Alegre. 
 
 
6.1.4 - Legislação Municipal 
 
Lei Orgânica do Município: Decreto 53, de 
11-11-1890, com data de instalação em 06-
01-1891.  
  
Plano Municipal de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais: Lei de n°1.942/91 de 
1991. 
 
Conselho Municipal do Patrimônio His-
tórico: Lei de n°2.417/99 de 1999. 
 
COMTUR: Lei de n°2.375/1998 de 1998. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Câmara Municipal de Alegre 
 
 

6.1.5 - Feriados e Datas Comemorativas 
Municipais 
 

• Dia do Município – 06 de janeiro 
• Dia da Padroeira Nossa Senhora da 
Penha – 15 de agosto 

  
Referências/Documentos consultados:  

http://www.incaper.es.gov.br. Acesso 
em jun 2004. 

 
 
6.1.6 - Serviços Públicos 
 
Domicílios particulares permanentes: 
8.611 
 
Saneamento. 
 
6.1.6.1 - Abastecimento de Água. 
 
Empresa responsável: SAAE – Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto.  
 
Forma de abastecimento de água dos 
domicílios particulares permanentes e 
número de domicílios atendidos (%):  

• rede geral – 68,4%; 
• poço ou nascente – 30,2% e 
• outra – 1,4%. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mu
nicipios/04/Habitacao/tab06.pdf. Acesso 
em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 

Microdados do Censo 2000. 
 
 
6.1.6.2 - Serviços de Esgoto 
 
Empresa responsável: SAAE – Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto. 
 
Forma de esgotamento sanitário dos 
domicílios particulares permanentes e 
número dos atendidos (%):  

• fossa rudimentar – 3,3%; 
• fossa séptica –1,7%; 
• outro escoadouro –1,9%; 
• rede geral de esgoto ou pluvial –  

53,5%; 
• rio, lago ou mar – 26,9%; 
• vala – 10,6% e 
• nenhuma – 2,2%. 

 
Forma de esgotamento sanitário dos 
domicílios particulares permanentes 
urbanos e número de ligações (%):  

• fossa rudimentar – 0,6%; 
• fossa séptica –0,2%; 
• outros escoadoros – 0,2% 
• rede geral de esgoto ou pluvial – 

77,8 %; 
• rio, lago ou mar – 17,1%; 
• vala – 3,7%; 
• nenhuma – 0,4%. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mu
nicipios/04/Habitacao/tab07.pdf. Acesso 
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em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 
Microdados do Censo 2000. 

 
 
6.1.6.3 - Serviços de Energia 
 
Tipo de abastecimento de energia: elé-
trica. 
 
Empresa responsável: ESCELSA - Espírito 
Santo Centrais Elétricas  
 
Número de domicílios atendidos:  

1. Residencial: 6.769 
2. Comercial: 711 
3. Industrial: 75 
4. Rural: 2.073 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. ESCELSA - Espírito Santo Centrais 
Elétricas. 

2. http://www.sebraees.com.br. Acesso 
em jun 2004. 

 
 
6.1.6.4 - Serviços de Coleta de Lixo 
 
Tipo de coleta de lixo e número de do-
micílios atendidos(%):  

• coletado – 67,0%; 
• jogado em rio, lago ou mar – 0,3%; 
• jogado terreno baldio ou logradouro –  

8,6%; 
• queimado ou enterrado – 23,8% e  
• tem outro destino – 0,2%. 

 

Empresa responsável: Prefeitura Municipal 
de Alegre. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: 
http://www.ipes.es.gov.br. Acesso em 
jun 2004. 

 
   
6.1.6.5 - Outros Serviços  
 
Telefones Públicos: 4.184 (Abr/2003). 
 
Terminais Telefônicos Existentes: 4.662 
(Abr/2003). 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. http://www.sebraees.com.br. A-
cesso em jun 2004. 

 
 
6.1.7 - Outras Informações 
 
Distância da Sede à Capital do Estado:196km. 
 
Taxa de urbanização: 62,2 
 
Densidade demográfica: 40,9 (2000) e 
41,4 (2003). 
 
População residente: 31.714 (2000) e 
32.112 (2003). 
 
Referências/Documentos consultados: 
http://www.ipes.es.gov.br. Acesso em jun 
2004. 

6.2 – MEIOS DE ACESSO AO MUNICÍPIO 
 
6.2.1 – Terrestres 
 
6.2.1.1 – Terminais/Estações  

Rodoviárias e  
Serviços Rodoviários 

 
Rodovias: 
Federal – pavimentada, regular – BR-482 
Estadual – pavimentada, regular – ES-
181/ES-387 
 
Equipamentos, serviços e facilidades 
nos equipamentos e vias de acesso: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
serviço de limpeza, locais de embarque e 
desembarque, vendas de passagens e tele-
fone público. 
 
Acessos para capital do Estado: BR-482 
até o município de Cachoeiro de Itapemirim, 
depois segue-se pela BR-101 norte. 
 
Acesso para outras capitais: BR-482. 
 
Acesso para outras municípios: BR-482 
Jerônimo Monteiro e Guaçui, ES-181 São 
José do Calçado e Muniz Freire e ES-387 
Ibitirama. 
 
Referências/Documentos consultados: 
Mapa Rodoviário Espírito Santo do Departa-
mento Nacional de Infra-estrutura de Trans-
portes - DNIT. 
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6.3 – SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 
 
6.3.1 –  Agências Postais 
 
Nome/Entidade:  
Correios - AC Alegre. 
 
Localização: avenida Jerônimo Monteiro, 
113, Centro.  
 
CEP: 29500-000. 
 
Telefone: (28) 3552-2693. 
 
Web Site: www.correios.com.br 
 
E-mail: alr@correios.com.br. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta–feira, 
das 8h as 17h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: banco postal Brades-
co, encomendas normais e outros serviços 
postais. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco 
 
 
 
 
 
 

6.3.2 - Postos Telefônicos  
/ Telefonia Celular 

 
Nome/Entidade:  
Operadoras VIVO, TIM, CLARO e OI 
 
Funcionamento: cobertura 24h. 
 
Equipamentos: torres de transmissão. 
 
Serviços prestados: telefonia celular móvel 
nas seguintes tecnologias: VIVO –CDMA, 
TIM – GSM, CLARO – GSM E TDMA,  OI – 
GSM. 
 
Informações e observações complemen-
tares: as operadoras relacionadas oferecem 
cobertura em toda a sede do município e 
parte de alguns distritos. Não há lojas pró-
prias, apenas pontos de vendas de equipa-
mentos e cartões de recarga. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
6.3.3 – Rádios Amadores 
 
Nome/Entidade:  
Rádio FM Comunitária. 
 
Localização: rua Monsenhor Pavesi, Centro.  
 
Telefone: (28) 3552-1880. 
 
CEP: 29500-000.  

Funcionamento: atendimento ao público 
das 8h às 18h e programação 24h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: utilidade pública. 
 
Informações e observações complemen-
tares: o local de funcionamento é provisório 
e a rádio não possui fins lucrativos. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
6.3.4 – Emissoras de Rádio/TV  
 
Nome/Entidade:  
Rádio FAMA. 
 
Localização: rua Vila Machado, Centro. 
Telefone: (28) 3552-1759. 
 
CEP: 29500-000.  
 
Funcionamento: programação das 5h às 0h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: programação musical, 
comercial e notícias regionais. 
 
Informações e observações complemen-
tares: o local de funcionamento é provisório 
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e a rádio não possui fins lucrativos. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
6.3.5 – Jornais e Revistas  

Regionais / Locais 
 
Nome/Entidade:  
Jornal Alegrense. 
 
Localização: Praça Getúlio Vargas, Centro.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-2312. 
 
Web-site: www.municipiodealegre.cjb.net 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h. 
 
Serviços prestados: informativo oficial da 
Prefeitura Municipal de Alegre. 
 
Informações e observações complemen-
tares: jornal mais antigo do Espírito Santo. 
Nos dias atuais é usado apenas como infor-
mativo oficial da Prefeitura Municipal de 
Alegre. É gratuito e de circulação mensal. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 

Nome/Entidade:  
Jornal A Palavra. 
 
Localização: Rua Cristiano Dias Lopes, Centro.  
 
CEP: 29500-000. 
 
Telefone: (28) 3552-2586. 
 
E-mail: apalavraeditora@yahoo.com.br 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 17h 
 
Serviços prestados: aborda assuntos de 
nível local, regional e nacional. 
 
Informações e observações complemen-
tares: é gratuito e de circulação mensal.  
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome/Entidade:  
Revista Viva Alegre. 
 
Localização: Rua Governador Cristiano Dias 
Lopes, Centro.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-2586. 
 
E-mail: apalavraeditora@yahoo.com.br 
 

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 17h. 
 
Serviços prestados: aborda assuntos refe-
rentes a cidade de Alegre e seus atrativos 
naturais, socio-culturais entre outros. 
 
Informações e observações complemen-
tares: a revista é de periodicidade irregular. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
6.4 – SISTEMA DE SEGURANÇA 
 
6.4.1 – Delegacias e Postos de Polícia 
 
Nome/entidade:  
3º BPM – Batalhão da Polícia Militar. 
 
Endereço: Morro do Quartel, s/n, Vila do Sul.  
 
Telefone: (28) 3552-1388. 
 
Página na internet: www.pm.es.gov.br 
 
Funcionamento: 24h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: atendimento a popu-
lação, policiamento ostensivo e de trânsito. 
 
Informações e observações complemen-
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tares: abrange os municípios de Alegre, 
Guaçuí, Jerônimo Monteiro, Muniz Freire, 
Dores do Rio Preto, São José do Calçado, 
Divino São Lorenço, Brejetuba e Apiacá. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Delegacia de Polícia Civil. 
 
Endereço: Praça Dr. Wanderley, Centro.  
 
Telefone: (28) 3552-1337. 
 
Funcionamento: 24h. 
 
Equipamentos: possui 03 viaturas. 
 
Serviços Prestados: atendimento a popu-
lação, ocorrências e denúncias. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
6.5 – SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR 
 
6.5.1 – Hospitais 
 
Nome/entidade:  
Casa de Caridade São José – Hospital  
de Alegre. 
 
Endereço: Avenida Olívio Corrêa Pedrosa, 

Centro.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-1285. 
 
Funcionamento: 24h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados:  

• pronto socorro, 
• ortopedia,  
• cirurgia geral,  
• obstetrícia,  
• pediatria e 
• ginecologia. 

 
Informações e observações complemen-
tares: conveniados aos planos de saúde 
UNIMED, Banco do Brasil, Escelsa, Correios, 
GEAP, Samarco, Executive Med, Golden 
Cross, PHS, Bradesco e ASPMES. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
6.5.2 – Clínicas Médicas 
 
Nome/entidade:  
Físio Center. 
 
Endereço: Rua 07 de Setembro, s/n, Cen-
tro.  

CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-1972. 
 
Funcionamento: segundas às sextas-feiras 
das 8h às 17h30. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: fisioterapia. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Clínica da Criança. 
 
Endereço: Rua 07 de Setembro, n.º 182, 
Centro.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-2417. 
 
Funcionamento: de segundas às sextas-
feiras das 7h às 18h. 
 
Equipamentos: consultórios. 
 
Serviços Prestados: médico. 
 
Informações e observações complemen-
tares: atua com pediatria, ginecologia e 
obstetrícia, angiologia e dentista infantil e 
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adulto. Medicina do trabalho. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Centro Médico Social – Secretaria  
de Saúde. 
 
Endereço: Praça 06 de Janeiro, Centro.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-2485. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 4h30 às 17h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados:  

• ortopedia,  
• cardiologia,  
• urologia,  
• ginecologia,  
• odontologia,  
• pediatria,  
• nutrição,  
• gastroenterologia e 
• cirurgia geral. 

 
Informações e observações complemen-
tares: Assistentes sociais fazem trabalho de 
prevenção a AIDS e DST. 

Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Centro de Fisioterapia  
e Reabilitação Médica. 
 
Endereço: Rua Francisco Teixeira, s/n, Centro.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-3480. 
 
Funcionamento: de segunda a  sexta-
feiras, das 8h às 17h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: fisioterapia. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Consultório Médico. 
 
Endereço: Rua Major Quintino, n.º 16, Centro.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-1585. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 

das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: consultório médico e recep-
ção. 
 
Serviços Prestados: eco imagem, Ultra-
sonografia, medicina do trabalho, dermato-
logia clínica, cirurgia e estética. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Centro de Saúde US-3. 
 
Endereço: Praça Ruy Barbosa, s/n, Centro.  
 
CEP: 29500-000. 
 
Telefone: (28) 3552-2485. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 17h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados:  

• psicologia,  
• odontologia e  
• assistência social - projetos voltados  

ao bem estar da criança carente. 
 
Informações e observações complemen-
tares: anexo a clínica funciona o CTA – Cen-
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tro de Testagem de HIV, tratamentos contra 
tuberculose, hanseníase e vacinas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Alegre Vídeo Endoscopia. 
 
Endereço: Avenida Olívio Corrêa Pedrosa, 
s/n, Centro.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-1405. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados:  

• pediatria,  
• endoscopia,  
• pneumologia e  
• alergista. 

 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
 
 

Nome/entidade:  
Clínica dos Olhos. 
 
Endereço: Avenida Olívio Corrêa Pedrosa, 
s/n, Centro.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-1273. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 18h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: oftalmologia, gineco-
logia, cardiologia, clínica médica, dermatolo-
gia, ortodontia. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
6.5.3 – Farmácias 
 
Nome/entidade:  
Phitofarma Manipulação. 
 
Endereço: Praça Nossa Senhora da Penha, 
s/n, Centro.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-3588. 
 

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 20h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos, manipulação e cosméticos. 
 
Informações e observações complemen-
tares: situada em prédio histórico. Aceita 
mastercard. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Drograria Alegrense. 
 
Endereço: Praça 06 de Janeiro, s/n, Centro.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-1682. 
 
Funcionamento: de segundas a sábado, 
das 7h às 20h30. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos e cosméticos. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
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Nome/entidade:  
Drogaria Central. 
 
Endereço: Praça 06 de Janeiro, s/n, Centro.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-1359. 
 
Funcionamento: 24h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos e cosméticos. 
 
Informações e observações complemen-
tares: é correspondente bancário do Banco 
Bradesco. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Farmácia Celina. 
 
Endereço: Rua Francisco José, n.º 38, Celina.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-6268. 
 
Funcionamento: todos os dias das 7h às 21h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos, manipulação e cosméticos. 
 

Informações e observações complemen-
tares: também vende sorvetes e presentes. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Farmácia São José. 
 
Endereço: Praça Nossa Senhora da Penha, 
Sede.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-1282. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado, das 
7h às 20h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos, manipulação e cosméticos. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
6.5.4 – Clínicas Odontológicas 
 
Nome/entidade:  
Dentista Dr. Adalberto Rocha. 
 
Endereço: Rua João Hanure, n.º 27, Centro.  
 
CEP: 29500-000.  
 

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 17h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: cirurgia dentária.  
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Cirurgiões Dentistas. 
 
Endereço: Praça Sebastião Monteiro No-
gueira da Silva, Centro.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-2536. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: clínica odontológica. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
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Nome/entidade:  
Clínica Odontológica. 
 
Endereço: Rua Dr. Wamderley, n.º 476 
Centro.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-1818. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: cirurgia dentária. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Clinidente. 
 
Endereço: Rua Major Quintino, n.º 120, 
Centro.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-1107. 
 
Funcionamento: de segundas a sexta-feira, 
das 8h às 18h e  sábado, das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 

serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: clínica geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
 
6.6 – SISTEMA EDUCACIONAL 
 
6.6.1 – Ensino Superior 
 
Nome/entidade:  
CCA-UFES – Centro de Ciências  
Agrárias da Universidade Federal  
do Espírito Santo. 
 
Localização: Alto Universitário, s/n, Guara-
rema, Centro.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-0400. 
 
Página na intenet: www.cca.ufes.br 
 
Funcionamento: matutino, vespertino e 
noturno. 
 
Equipamentos: salas de aula, auditório, 
viveiro de mudas, laboratórios, Centro de 
Ciências Agrárias, biblioteca, Centro de Vi-
vência, quadra de esportes, estacionamento, 
sanitários, dormitórios, restaurante universi-
tário e lanchonete. 

Serviços prestados: cursos de Graduação 
em Agronomia, Veterinária, Floresta e Zoo-
tecnia. Curso de mestrado em Produção 
Vegetal. 

 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
FAFIA – Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras de Alegre - ES. 
 
Localização: Rua Dr. Chacon, s/n, Guara-
rema, Centro.  
 
CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-1412. 
 
Página na intenet: www.fafia.edu.br 
 
E-mail: fafia@fafia.edu.br 
 
Funcionamento: matutino, vespertino e 
noturno. 
 
Equipamentos: salas de aula, provedor de 
internet, auditório, lanchonete, Centro de 
vivências, biblioteca, estacionamento, labo-
ratório e área de recreação. 
 
Serviços prestados: a FAFIA é uma autar-
quia municipal que oferece os seguintes 
cursos:  

• Pedagogia,  
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• Licenciatura plena em História,  
• Letras,  
• Matemática,  
• Biologia,  
• Farmácia (bacharelado),  
• Normal Superior e 
• Profope – Programa Especial  

de Formação Pedagógica. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 
6.7 – OUTROS SERVIÇOS  

E EQUIPAMENTOS DE APOIO 
 
6.7.1 – Comércio 
 
6.7.1.1- Lojas de Artesanato  

e Souvenirs 
 
Nome:  
Loja da APROART – Associação dos  
Produtores de Artesanato de Alegre. 
 
Localização: Rua Dulcino Pinheiro, s/n, 
Centro.  
 
CEP: 29.500-000. 
 
Gerências: artesãos associados. 
 
Número de funcionários: rodízio entre os 
associados. 
 

Período de funcionamento: de segunda a 
sábado, das 8h às 18h. 
 
Formas de pagamento: contribuição dos 
associados. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias e limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: produ-
ção e venda de produtos artesanais tais co-
mo: pó de café, bombom, licores, doces, 
almofadas, crochês, bordados, bonecas de 
palha, biscuit, brincos, entre outros. 
 
Observações Complementares: na data 
de realização desta pesquisa a loja da Asso-
ciação foi fechada temporariamente. Infor-
mações: (28) 3552-2694 - Secretaria Muni-
cipal de Ação Social de Alegre. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
6.7.1.2 – Shopping Centers  

e Centros Comerciais 
 
Nome/entidade: Ghost Center  
 
Localização: Avenida Dr. Wanderley, s/n, 
Centro. CEP 29500-000.  
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
8h às 18h, com algumas lojas funcionando 
até às 20h e sábado, das 8h às 13h, com 

algumas lojas funcionando até às 18h. 
 
Equipamentos: sanitários, lojas de vestuá-
rio e calçados, bar e lanchonete, estaciona-
mento e pontos comerciais. 
 
Serviços prestados: local para compras, 
passeio e alimentação. 
 
Observações complementares: o bar e a 
lanchonete no interior do centro comercial 
,funcionam em horário diferenciado das lojas, 
enquanto houver movimento de clientes. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
6.7.1.3 - Fotografias 
 
Nome/entidade:  
Rey Color Radael Studio Fotográfico.  
 
Localização: Rua Dulcino Pinheiro, 256, 
Centro. CEP 29500-000. Telefone: (28) 
3552-2598. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
8h às 18h e sábados das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: revelação de fotogra-
fias, equipamentos fotográficos, fotos em 
stúdio e fotos em eventos 
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Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
6.7.2 – Agências Bancárias e de Câmbio 
 
Nome/entidade:  
Banco do Brasil. 
 
Localização: Avenida Jerônimo Monteiro, 
38/46, Centro. CEP 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-1158 e fax (28) 3225-
1106. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
10h às 15h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento e 
caixas eletrônicos. 
 
Serviços prestados: serviços bancários 
(saques, depósitos, pagamentos e outros). 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Banestes. 
 
Localização: rua Francisco Teixeira, 03, 
Centro. CEP 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-1385 e fax (28) 3225-
1132. 

Funcionamento: de segunda a sexta, das 
10h às 15h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento e 
caixas eletrônicos. 
 
Serviços prestados: serviços bancários 
(saques, depósitos, pagamentos e outros). 
 
 
Nome/entidade:  
Bradesco. 
 
Localização: praça 06 de Janeiro, 50, Cen-
tro. CEP 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-2360 e fax (28) 3225-
2688. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 
10:00 às 15:00h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento e 
caixas eletrônicos. 
 
Serviços prestados: serviços bancários 
(saques, depósitos, pagamentos e outros). 
 
 Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 
 
 

Nome/entidade:  
Caixa Econômica Federal. 
 
Localização: rua Dr. Chacon, 06, Centro. 
CEP 29500-000.  
 
Telefone/ fax: (28) 3552-1184. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
10h às 15h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento e 
caixas eletrônicos. 
 
Serviços prestados: serviços bancários 
(saques, depósitos, pagamentos e outros). 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
SICOOB. 
 
Localização: rua 15 de Novembro, 16, Cen-
tro. CEP 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-1568 e 3552-1603. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
10h às 15h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento e 
caixas eletrônicos. 
 
Serviços prestados: serviços bancários 
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(saques, depósitos, pagamentos e outros). 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Nosso Crédito. 
 
Localização: rua Dulcino Pinheiro, 17, Cen-
tro. CEP 29500-000.  
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
8h às 18h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento. 
 
Serviços prestados: empréstimos para 
pequenos empreendedores, produtores ru-
rais, associações e cooperativas legalizadas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
6.7.3 – Serviços Mecânicos 
 
Nome/entidade:  
Borracharia Calegario. 
 
Localização: Rua Orozimbo Lima, 116, Centro.  
 
Telefone: (28) 3552-2146. 
 
Funcionamento: de segundas a sexta, das 
7h às 18h e sábado, das 7h às 13h.. 

Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: serviços mecânicos 
em geral, alinhamento e balanceamento. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Borracharia Tuim. 
 
Localização: Rua 13 Maio, 344, Centro.  
 
Telefone: (28) 3552-2137. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
7h às 18h e sábados das 7h às 15h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: serviços mecânicos 
em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Mecânica Du Carvalho.  
 
Localização: Rua Umbelino Pinheiro Reis, 
s/n lj 1, Centro.  
 

Telefone: (28) 3552-2290. 
 
Funcionamento: de segundas a sexta-feira, 
das 7h às 18h30 e sábado, das 7h às 13h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: serviços mecânicos 
em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Oficina Clóvis Vieira.  
 
Localização: Rua Umbelino Pinheiro Reis, 
s/n, Centro.  
 
Telefone: (28) 3552-2631. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
7h às 18h e sábado, das 7h às 13h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: serviços mecânicos 
em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
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Nome/entidade:  
Oficina Mecânica José Pires.  
 
Localização: Rua Umbelino Pinheiro Reis, 
198, Centro.  
 
Telefone: (28) 3552-1622. 
 
Funcionamento: de segundas a sexta, das 
7h às 18h e sábado, das 7h às 13h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: serviços mecânicos 
em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Oficina Mecânica Paulo Henrique  
Lorenzoni.  
 
Localização: Rua 13 de Maio, 224, Centro.  
 
Telefone: (28) 3552-2535. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
7h às 18h e sábado, das 7h às 13h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: serviços mecânicos 

em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Cazadine Motos. 
 
Localização: Rua 13 de Maio, 299, Centro.  
 
Telefone: (28) 3552-3193. 
 
Funcionamento: de segundas a sexta, das 
7h30 às 18h e sábado, das 7h às 13h.. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: mecânica e peças 
para motos. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
18.4 – POSTOS DE ABASTECIMENTO 
 
Nome/entidade:  
Posto Ipiranga. 
    
Localização: Rodovia BR-482, s/n, km 70.  
 
Telefone/ Fax: (28) 3552-0232. 
 

Funcionamento: todos os dias, das 6h às 
22h. 
 
Equipamentos: bombas de abastecimento, 
calibrador, sanitários, telefone público, be-
bedouro, hotel em anexo e borracharia em 
anexo. 
 
Serviços prestados: abastecimento e troca 
de óleo. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Posto Ézio Santos Filho.  
    
 Localização: Praça Rui Barbosa, 97, Cen-
tro. CEP 29500-000. Telefone: (28) 3552-
1462. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado, das 
6h às 21h e domingos das 7h às 21h. 
 
Equipamentos: bombas de abastecimento, 
calibrador, telefone público e bebedouro. 
 
Serviços prestados: abastecimento e troca 
de óleo. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
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Nome/entidade:  
Posto Alegrense – Texaco. 
    
 Localização: Rua Monsenhor Pavesi, 
153/165, Centro. CEP 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-2258 e (28) 3552-
1260. 
 
Funcionamento: todos os dias, 24 horas. 
 
Equipamentos: bombas de abastecimento, 
calibrador, sanitários, telefone público, hotel 
em anexo. 
 
Serviços prestados: abastecimento e troca 
de óleo. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
6.7.5 – Locais e Templos  

de Manifestação de Fé 
 
Nome/entidade:  
Igreja Batista de Alegre.  
 
Localização: Praça da Bandeira, 94, Centro, 
CEP 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-3266. 
 
Funcionamento: quartas e  domingo às 7h 
e às 19h. 
 

Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja Evangélica Assembléia de Deus.  
 
Localização: Rua Dr. Wanderley, 513, Cen-
tro, CEP 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-2177. 
 
Funcionamento: cultos  terça e  domingo 
às 19h. Culto de libertação quinta-feira às 
19h e Estudo Bíblico  domingo às 8h.  
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha.  
 
Localização: Rua Padre José Bellotti, s/n, 
Centro (ladeira da Matriz), CEP: 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-2174 e (28) 3552-
1443. 
 
Funcionamento: missas na Matriz de se-
gunda a sábado às 19h, domingo às 8h e às 
19h e missas na capela do Hospital de se-

gunda a sexta-feira às 8h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja Presbiteriana do Brasil.  
 
Localização: Rua Cristiano Dias Lopes, 61, 
Centro, CEP 29500-000.  
 
Telefone: (28) 3552-0246. 
 
Funcionamento: reunião de oração terça 
às 19:30, estudo Bíblico quarta às 19:30 e  
domingo culto às 19:30 e Escola Dominical  
às 9h 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Centro Espírita Mãe Palmira.  
 
Localização: praça Bernardino Monteiro, 
Centro, CEP 29500-000.  
 
Funcionamento: reuniões segunda e quar-
ta-feira às 19h. 
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Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja Evangélica Deus É Amor.  
 
Localização: Rua 15 de Novembro, Centro, 
CEP 29500-000.  
 
Funcionamento: cultos todos os dias. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja Adventista do Sétimo Dia.  
 
Localização: avenida Oscar de Almeida 
Gama, Centro, CEP 29500-000.  
 
Funcionamento: cultos aos sábados. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
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7 – GLOSSÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

função do seu estado de conservação, res-
trinja o uso aos visitantes em determinado 
período do ano. 
 
Precário – não pavimentado e que dificulte 
o acesso dos visitantes ao atrativo (exem-
plo: caminhos, atalhos etc.). 
 
Meios de hospedagem: 
 
Bom - Se o grau de satisfação do cliente for 
satisfatório. 
 
Regular – Se o grau de satisfação do cliente 
não for satisfatório. 
 
Ruim – Inviável. 
 
Adaptado e não adaptado – Se é ou não 
adaptado para pessoas com necessidades 
especiais. 
 
Acessibilidade ao atrativo - Refere-se aos 
períodos de visitação ao atrativo, determi-
nando por diversidades climáticas ou outras 
restrições de horários e de leis. No caso de 
ser temporário, utiliza-se o critério de men-
cionar os meses/dias, quando necessário. 
 
Maior fluxo – Maior número de visitantes. 
 
Demanda – Procura turística.  
 
Descrição dos UH´s (unidades habita-
cionais) – Indica o número total de uh’s por 
tipo, a saber: suítes, apartamentos, quartos 
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com e sem banheiro privativo, chalés e tam-
bém se há camas extras no estabelecimento. 
Caso o apartamento, suíte ou chalé não es-
teja descrito, considerar para todos, o se-
guinte critério: nos apartamentos há banhei-
ro privativo e nas suítes e chalés há banhei-
ro privativo e salas de estar.  
 
Origem dos visitantes – Indica a origem 
dos visitantes: se intermunicipal, do entorno 
regional, de outros estados e outros países. 
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