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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 Cachoeiro de Itapemirim.  Outros 47 mu-
nicípios capixabas também foram contem-
plados com estudos desta natureza, produ-
zidos 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Cachoeiro de Itapemirim / 2005 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

10

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 Cachoeiro de Itapemirim foi 
selecionado pelo SEBRAE/ES para ser inven-
tariado turisticamente de acordo com uma 
metodologia de classificação da EMBRATUR,  
que caracteriza os municípios brasileiros que 
apresentam uma oferta turística, ou ainda, 
um potencial turístico.  
Toda a parte operacional da pesquisa, desde 
o levantamento das informações à 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 (urbana); 
2. Burarama; 
3. Itaoca, ; 
4. Pacotuba e 
5.  São Vicente.  
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3 � Introdução ao Município. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Cidade Pólo Sul do Estado, Cachoeiro de 

Itapemirim concentra um Patrimônio 

Natural preservado, um franco desen-

volvimento, grande acervo edificado e 

da cultura popular, que representam a 

história da cidade e de fatos memorá-

veis do Sul do Estado. 

Somados a estes valores intrísecos, a 

cidade oferece toda a rede de equipa-

mentos e serviços necessários à satisfa-

ção dos turistas. 

O setor do mármore e granito fomenta 

um desenvolvimento econômico do mu-

nicípio e reforça a vocação para o tu-

rismo de negócios, além de gerar uma 

demanda turística que se distribui em 

toda a região, principalmente nos muni-

cípios mais próximos.  
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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  - Serras 
 
Nome do atrativo:  
Serra do Caramba. 
 
Localização: São Geraldo 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima 3km.  
  
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente 
pavimentado, em estado regular e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo 
do Centro da cidade, seguir para a Ave-
nida de Ouro, até o Bairro São Geraldo, 
onde a Serra é referência. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
contratado, de boa qualidade, não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente,  sem visitas guiada, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação da paisagem. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Maior fluxo nos finais de semana. 
 
Descrição do atrativo: a Serra do Caramba 
faz parte da Cordilheira da Serra da Andori-
nha, localizada no entorno da cidade de Ca-
choeiro de Itapemerim. De seu topo pode-se 
observar a paisagem de todo o entorno, in-
clusive do litoral sul capixaba. 
 
O nome �Caramba� provm do apelido dado a 
Sebastião Venceslau´, ele usava esta expressão 
continuamente e ficou, por isso, como sua marca 
na região. Sua idade em 15/02/1978, quando 
faleceu, era próxima dos 126 anos. Por 80 anos 
aproximadamente (1883- 1967), ele morou no 
chapadão da face sul, formação rochosa entre os 
bairros São Geraldo e Tijuca. Com sua mulher e 
filhos, habitou uma casa de chão batido, paredes 
de estuque e teto construído com folhas de palmi-
to (essa casa já não existe há 40 anos). 
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Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
4.1.2 � Planaltos e Planícies. 
 
4.1.2.1 � Pedras Tabulares. 
 
Nome do atrativo:  
Pedra da Ema. 
 
Localização: Burarama, área não urbana. 
 
ocalidade mais próxima do atrativo: Sede 
ou Distrito de Burarama. 
 
Distância da localidade mais próxima: 1km. 
  
Distância da Sede do município: 38km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação 
e sinalizado.  
 

 

Descrição do acesso utilizado: seguir até 
a Sede do Distrito a partir daí por trilha inter-
pretativa de 1Km 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário 
coletivo urbano, 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: de segunda a sexta-feira, de 8h 
às 18h,  com visitas guiada, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
pousadas, poços para banho, restaurantes e 
bares, artesanato e agroindústria artesanal 
no entorno. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação e lazer. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�, coordenada pela SEDETUR e o circuito 
�Águas de Burarama�. 
 

Origem dos visitantes: local, entorno regi-
onal e estadual. Maior fluxo nos finais de 
semana e durante eventos. 
 
Descrição do atrativo: a Pedra da Ema, 
localizada no Distrito de Burarama a 38Km de 
Cachoeiro do Itapemerim. A Pedra da Ema de 
acordo com a posição do sol, forma a figura 
perfeita de uma Ema. Forma uma das mais 
belas paisagens do município sendo um dos 
principais atrativos do Circuito de Burarama. 
O local possui boa infra-estrutura turística 
como pousadas, bares e restaurantes, arte-
sanato, folclore, agroindústria, esportes de 
aventura e festas tradicionais.  
 
Referências/Documentos consultados:  
1 in loco. 
2 Agenda 21. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Pedra da Penha 
 
Localização: Alto São Vicente, área não 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Independência 
 
Distância da localidade mais próxima: 
8km. 
  
Distância da Sede do município: 52km. 
 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Cachoeiro de Itapemirim  / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

15

Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmen-
te pavimentado, em estado de conservação 
precário e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo 
da Sede pela Rodovia ES-482, entrar no 
trevo de entrada para o Município de 
Castelo, seguir até a Usina, entrar à di-
reita e seguir a sinalização. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
coletivo urbano, regular, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: a partir de uma trilha 
em meio à mata. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: trilhas, 
atividades religiosas e contemplação da pai-
sagem. 
Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local e entorno re-
gional. Maior fluxo nos finais de semana. 
 
Descrição do atrativo: na Pedra da 
Penha é propícia à prática de caminha-
das interpretativas e  traeking. Sedia 
capela e cruzeiro, o que motiva pessoas 
a visitá-la.   
 
Referências/Documentos consultados:  
1 in loco. 
2 Agenda 21. 
 
 
 
4.1.2.2 � Vales 
 
Nome do atrativo:  
Vale de Campos Elísios. 
 
Localização: Campos Elísios, área não urba-
na. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Burarama.  
 
Distância da localidade mais próxima: 
6km. 
 
Distância da Sede do município: 46km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavi-
mentado, em bom estado, não sinalizado e 

não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguindo 
pela Rodovia José Domingos Zago, da Sede 
do município até a localidade de Burarama, 
são 40km de estrada pavimentada, em bom 
estado de conservação. A partir de Burarama 
percorre-se 6km de estrada não pavimenta-
da, até o acesso ao atrativo. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, de qualidade regular, não 
adaptado.  
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis na localidade de Burarama.   
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação da paisagem e caminhadas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
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dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�, coordenada pela SEDETUR, e o circuito 
� Águas de Burarama�,  
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: em Campos Elísios 
encontram-se pequenas propriedades e 
construções antigas, e algumas mais 
modernas. A Pedra Lisa é o ponto mais 
alto da comunidade, em cujo cume estão 
erguidas três cruzes, onde, na semana 
Santa, a comunidade e os turistas sobem 
rezando e meditando a Via-sacra.  
 
Referências/Documentos consultados:  
1 in loco  
 
 
Nome do atrativo:  
Vale de Boa Conserva 
 
Localização: Santo Antônio de Boa Conser-
va, área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Burarama.  
 
Distância da localidade mais próxima: 10km. 
 
Distância da Sede do município: 50km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmen-
te pavimentado, em estado regular, sinaliza-
do e não adaptado. 

Descrição do acesso utilizado: saindo da Sede 
pela Rodovia ES-482, entrar em Burarama, o vale 
é referência na localidade. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, qualidade regular e não a-
daptado.  
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: permanente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis na localidade de Burarama.   
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação da paisagem. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�, coordenada pela SEDETUR, e o circuito 
� Águas de Burarama�. 
  
Origem dos visitantes: local, municipal, 
regional, de outros estados e de outros paí-
ses. 

Descrição do atrativo: a comunidade de 
Santo Antônio de Boa Conserva está a 
10km da Sede do Distrito, numa altitude 
de aproximadamente 400m, sendo que 
para se ter acesso à parte mais íngreme, 
a estrada é pavimentada. Com topogra-
fia montanhosa, é formada de pequenas 
propriedades rurais. 
 
Referências/Documentos consultados:  
1 in loco  
 
 
Nome do atrativo:  
Vale de Burarama 
 
Localização: Alto Catangalo, área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Burarama.  
 
Distância da localidade mais próxima: 7km. 
 
Distância da Sede do município: 47km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado até a localidade de Burarama, e 
não pavimentado, de Burarama ao atrativo, 
em bom estado, não sinalizado e não adapta-
do. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguindo 
pela Rodovia José Domingos Zago, da Sede 
do município até a localidade de Burarama, 
são 40km de estrada pavimentada, em bom 
estado de conservação. A partir de Burarama 
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percorre-se 6km de estrada não pavimenta-
da, até o acesso ao atrativo, de onde se per-
corre mais 1km de percurso a pé ou de moto. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, qualidade regular e não a-
daptado.  
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: permanente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis na localidade de Burarama.   
 
Atividades ocorrentes no atrativo: visita à 
igrejinha de Cantagalo. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�, coordenada pela SEDETUR, e o circuito 
� Águas de Burarama�. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
regional, de outros estados e de outros paí-
ses. 

Descrição do atrativo: o Vale de Burarama 
é um dos vales mais belos de Burarama. 
Em Cantagalo, no alto da pedra, é possí-
vel vislumbrar uma paisagem privilegia-
da, onde se descortina todo o Vale de 
Burarama. No topo encontra-se a Igreji-
nha da Pedra de Cantagalo. 
 
Referências/Documentos consultados:  
1 in loco  
 
 
 
Nome do atrativo:  
Vale da Furquilha 
 
Localização: Forquilha, área  não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Burarama.  
 
Distância da localidade mais próxima: 3km. 
 
Distância da Sede do município: 43km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado até a localidade de Burarama, 
em bom estado, sinalizado e não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguindo 
pela Rodovia José Domingos Zago, da Sede 
do município até a localidade de Burarama, 
são 40 km de estrada pavimentada, em bom 
estado de conservação. A partir de Burarama, 
percorre-se 3km de estrada não pavimenta-
da, até o atrativo. 

 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, qualidade regular, não adap-
tado.  
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: permanente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis na localidade de Burarama.   
 
Atividades ocorrentes no atrativo: visita 
as propriedades rurais. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�, coordenada pela SEDETUR, e o circuito 
�Águas de Burarama�. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, regio-
nal, de outros estados e de outros países. 
 
Descrição do atrativo: na comunidade de 
Forquilha existem pequenas proprieda-
des rurais. Apresenta topografia monta-
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nhosa privilegiada, cortada pelo Vale de 
Forquilha e pelo córrego de mesmo no-
me. Esse córrego desce formando poços, 
corredeiras e cachoeiras, dos quais pou-
cos são explorados turisticamente. 
 
Referências/Documentos consultados:  
1 in loco  
 
 
Nome do atrativo:  
Vale de São Brás 
 
Localização: São Brás, área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Burarama.  
 
Distância da localidade mais próxima: 2km. 
 
Distância da Sede do município: 38km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado, sinalizado e 
não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
José Domingos Zago. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, qualidade regular e não a-
daptado.  
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 

Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: permanente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis na localidade de Burarama.   
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação do local e produtos caseiros. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�, coordenada pela SEDETUR, e o circuito 
� Águas de Burarama�. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, regio-
nal, de outros estados e de outros países. 
 
Descrição do atrativo: no Vale de São Brás 
encontra-se a comunidade do mesmo 
nome. Além de uma paisagem paradisía-
ca, há também artesanato em madeira, 
embutidos de carne suína e compotas de 
doces. Local de beleza extraordinária. 
Percebe-se o verde da planície e das 
montanhas ao fundo. 
 
Referências/Documentos consultados:  
1 in loco  
 

Nome do atrativo:  
Vale de Jacú 
 
Localização: Jacu, área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Burarama.  
 
Distância da localidade mais próxima: 4km. 
 
Distância da Sede do município: 36km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmen-
te pavimentado, em bom estado, sinalizado e 
não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguindo 
pela Rodovia José Domingos Zago, da Sede 
do município até a localidade de Jacú, são 
36km de estrada pavimentada, em bom es-
tado de conservação. O atrativo encontra-se 
4km antes de Burarama. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, coletivo 
regular, qualidade regular, não adaptado.  
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: permanente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
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Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis na localidade de Burarama.   
 
Atividades ocorrentes no atrativo: visita a 
pequenas propriedades rurais. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�, coordenada pela SEDETUR, e o circuito 
� Águas de Burarama�. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional, de outros estados e de ou-
tros países. 
 
Descrição do atrativo: o Vale de Jacu é a 
comunidade rural mais desenvolvida do 
Distrito de Burarama. Com riquíssima 
topografia, Jacú situa-se na base de 
montanhas e nas adjacências. Jacú tam-
bém é conhecido pelas festas, conside-
radas as melhores do Distrito de Bura-
rama. 
 
Referências/Documentos consultados:  
1 in loco  
 
 
 
 
 
 
 

Nome do atrativo:  
Vale de Petrópolis 
 
Localização: Alto Petrópolis, área  não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Burarama.  
 
Distância da localidade mais próxima: 
3km. 
 
Distância da Sede do município: 43km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado até a localidade de Burarama, 
em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguindo 
pela Rodovia José Domingos Zago, da Sede 
do município até a localidade de Burarama, 
são 40km de estrada pavimentada, em bom 
estado de conservação. A partir de Burarama 
percorre-se 3km de estrada não pavimenta-
da, até o atrativo. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo, freqüência regular, qualidade regu-
lar e não adaptado.  
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: permanente, sem visitas guiadas, 

acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis na localidade de Burarama.   
 
Atividades ocorrentes no atrativo: visita à 
fábrica da Cachaça Burarama. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�, coordenada pela SEDETUR, e o circuito 
� Águas de Burarama�. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, regio-
nal, de outros estados e de outros países. 
 
Descrição do atrativo: o Vale Petrópolis, 
localizado há 3km da Sede, é formado 
por paisagens, descortinado ao fundo a 
Pedra da Ema. 
 
Referências/Documentos consultados:  
1 in loco  
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4.1.3 � Hidrografia. 
 
4.1.3.1 - Rios. 
 
Nome do atrativo:  
Bacia do Rio Itapemirim 
 
Localização: todo o município, área urbana 
e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo:  rodoviário, totalmente 
pavimentado, em  regular estado de conser-
vação e sinalizado. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
coletivo urbano regular, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: precário. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
 

 

Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: em 
alguns locais serviço de limpeza e de segu-
rança, instalações sanitárias, área para lazer 
e entretenimento, locais para alimentação e 
hospedagem parcialmente adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação da paisagem. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior fluxo nos finais de 
semana. 
 
Descrição do atrativo: de forma geral, to-
dos os rios do Estado apresentam elevado 
nível de assoreamento, originado principal-
mente pelo desmatamento de encostas, to-
pos de morro e mata ciliar. O impacto desse 
desmatamento também reduziu sensivelmen-
te o potencial hídrico dos rios, em um período 
de apenas 40 anos. 
 
Com o acentuado crescimento populacional 
ocorrido nos últimos anos e a conseqüente 

expansão econômica, vem aumentando de 
forma significativa a demanda de água para  
diversos usos, tais como: geração de energia 
elétrica, abastecimento doméstico e industri-
al, irrigação, navegação, recreação, agricultu-
ra, piscicultura, pesca e diluição e depuração 
de afluentes. 
 
Outro fator de comprometimento dos manan-
ciais é a perda da qualidade da água, moti-
vada principalmente por despejo irregular de 
detritos domésticos e industriais, ou mesmo 
resíduos, sem nenhum tratamento. Além 
disso, algumas regiões do Estado apresentam 
grande déficit hídrico, que em períodos de 
seca gera conflitos de uso entre os usuários, 
sendo necessário estabelecer a melhor distri-
buição da água para que todos tenham aces-
so a ela de forma igualitária. 
 
População da Bacia da cidade de  
Cachoeiro do Itapemerim� IBGE 2000: 
 
Total (hab.): .................................................174.227 
Situação(hab.)Urbana:...................................154.771  
Rural: ........................................................... 19.456 
 
Produção Diária de Lixo no Município  
de Cachoeiro do Itapemerim: 
 
IBGE/20020 População: ................................174.227 
Lixo Kg / dia:...............................................104.536,2. 
 
Cachoeiro de Itapemirim tem o Rio Itapemi-
rim como ponto relevante e significativo para 
a implantação dos primeiros núcleos habita-
cionais, ladeado pelo 1º porto de embarca-
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ções nas mediações do bairro Baiminas, 
quando o rio era o único meio de transporte e 
tinha o barco São Luiz, o último a vapor a 
navegar o Rio Itapemirim no início do século 
XIX 
 
O Rio Itapemirim tem suas principais nascen-
tes na Serra do Caparaó e sua bacia hidro-
gráfica é composta de 18 municípios, sendo: 
Alegre, Atílio Vivácqua, Cachoeiro, Castelo, 
Conceição de Castelo, Ibatiba, Ibitirama, 
Irupí, Iúna, Itapemirim, Jerônimo Monteiro, 
Marataízes, Muniz Freire, Muqui, Vargem 
Alta, Venda Nova do Imigrante, Presidente 
Kennedy e Lajinha, que fica no estado de 
Minas Gerais.(IBGE 2000). 
 
O extrativismo mineral descontrolado, tem 
causado impactos ambientais negativos, a-
través da extração de mármore e granito, 
principalmente em áreas de preservação 
permanente, nas nascentes, provocando o 
assoreamento de córregos, contaminação da 
água e desmatamento. Contrapondo-se a 
tudo isso na Sede urbana existem duas ilhas, 
a Ilha da Luz com grande área de lazer e 
eventos e a Ilha do Meirelles onde funciona, 
com boa infra-estrutura, a Estação Ecológica 
Meirelles. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Agenda 21. 
 
 
 
 

4.1.4 � Quedas D�água. 
 
4.1.4.1 - Cachoeira. 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira Alta 
 
Localização: Distrito de São Vicente, área 
não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede do Distrito de São Vicente. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Cachoeira Alta 1km 
  
Distância da Sede do município: 34km. 
 
Acesso ao atrativo:  rodoviário, parcialmen-
te pavimentado, em  regular estado de con-
servação e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado : a queda da 
cachoeira tem altura de 100 metros e atrás, 
nas rochas, existem fendas onde habitam 
milhares de andorinhas pretas que, quando 
saem em revoada, produzem ruídos que se 
confundem com o barulho das águas. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
coletivo urbano, regular, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 

Entrada do atrativo: porteira. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia do 
proprietário. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
instalações sanitárias, área para lazer e en-
tretenimento e locais para alimentação não 
adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
e rapel. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
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Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo nos finais de 
semana e no verão. 
 
Descrição do atrativo: localizada no Distrito 
de São Vicente, no Rio Fruteiras. Sua distân-
cia da Sede é de 34km com entrada pela 
Usina São Miguel. A queda da cachoeira é de 
100m.  A Cachoeira Alta é a principal cacho-
eira do município, possuindo uma beleza 
cênica única. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Agenda 21. 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira dos Perim. 
 
Localização: Comunidade Perim (Família 
Perim), área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Burarama.  
 
Distância da localidade mais próxima: 
1km. 
 
Distância da Sede do município: 41km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente pa-
vimentado até a localidade de Burarama, em bom 
estado, não sinalizado e não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo 
da Sede pela Rodovia ES-482, entrar em 

Burarama, a cachoeira é referência na 
localidade. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, de qualidade regular, não 
adaptado.  
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: permanente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente.   
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis na localidade de Burarama.   
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banhos 
de cachoeira e caminhadas em trilhas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, regio-
nal, de outros estados e de outros países. 
 
Descrição do atrativo:  cachoeira de águas 
límpidas, propícia para banho, ladeada 

por remanescentes de Mata Atlântica. 
 
Referências/Documentos consultados:  
1 in loco  
 
 
Nome do atrativo:  
Poço dos Carás 
 
Localização: Burarama, área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Burarama.  
 
Distância da localidade mais próxima: 
1km. 
 
Distância da Sede do município: 41km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado até a localidade de Burarama, 
em estado regular, não sinalizado e não a-
daptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguindo 
pela Rodovia José Domingos Zago, da Sede 
do município até a localidade de Burarama, 
são 40km de estrada pavimentada, em bom 
estado de conservação. A partir de Burarama, 
percorre-se 1km de estrada não pavimenta-
da, até o atrativo. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, qualidade regular e não a-
daptado.  
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Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: permanente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente.     
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis na localidade de Burarama.   
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banhos 
de poço e caminhadas em trilhas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, regio-
nal, de outros estados e de outros países. 
 
Descrição do atrativo: a micro-bacia hidro-
gráfica do Ribeirão Floresta é formada 
por córregos que deságuam no Rio Ita-
pemirim. A micro-bacia, juntamente com 
a topografia acidentada composta por 
montanhas e vales, forma cachoeiras e 
corredeiras, algumas delas exploradas 
turisticamente. O Poço dos Carás é um 
presente da natureza, onde a água desli-

za sobre pedras cercada pela mata, for-
mando o Poço. O acesso ao poço se dá 
através de uma trilha ecológica. 
 
Referências/Documentos consultados:  
1 in loco  
 
 
Nome do atrativo:  
Poço Preto 
 
Localização: Burarama, área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Burarama.  
 
Distância da localidade mais próxima: 1km. 
 
Distância da Sede do município: 41km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado até a localidade de Burarama, 
em estado regular, não sinalizado e não a-
daptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguindo 
pela Rodovia José Domingos Zago, da Sede 
do município até a localidade de Burarama, 
são 40km de estrada pavimentada, em bom 
estado de conservação. A partir de Burarama 
percorre-se 1km de estrada não pavimenta-
da, até o atrativo. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, qualidade regular e não a-
daptado.  

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: permanente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente.     
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis na localidade de Burarama.   
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banhos 
de poço, banhos nas corredeiras e caminha-
das em trilhas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional, de outros estados e de ou-
tros países. 
 
Descrição do atrativo: o Poço Preto faz 
parte da micro-bacia hidrográfica do 
Ribeirão Floresta. A micro-bacia, junta-
mente com topografia acidentada com-
posta por montanhas e vales, forma ca-
choeiras e corredeiras, algumas delas 
exploradas turisticamente. O Poço Preto 
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é de uma beleza única, as águas desli-
zam sobre as pedras formando pequenas 
quedas d�água entre o que ainda restou 
da Mata Atlântica.  
 
Referências/Documentos consultados:  
1 in loco  
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira de Bom Jardim 
 
Localização: Bom Jardim, área  não urbana.  
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Bom Jardim.  
 
Distância da localidade mais próxima: 1km. 
 
Distância da Sede do município: 45km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavi-
mentado, em bom estado, não sinalizado e 
não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguindo 
pela estrada Sapecado, São Vicente até o 
trevo de Monte Verde. Do trevo ao local do 
atrativo, são mais  6km. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, coletivo 
regular, boa qualidade e não adaptado.  
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 

Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: permanente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis na localidade de São Vicente.   
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de cachoeira e contemplação da paisagem. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
regional. 
 
Descrição do atrativo: cachoeira belíssima, 
de fácil acesso. No local existe uma pe-
quena gruta. Há área para camping ilu-
minada por 3 postes. Existe no local in-
dícios da exploração de granito. 
 
Referências/Documentos consultados:  
1 in loco  
 
 
 

4.1.5 � Unidades de Conservação. 
 
4.1.5.1 - Nacional. 
 
Nome do atrativo:  
Floresta Nacional Bananal do Norte 
 
Localização: Distrito de Pacotuba, área não 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede do Distrito de Pacotuba. 
 
Distância da localidade mais próxima:  2km. 
 
Distância da Sede do município:  22km. 
 
Acesso ao  atrativo:  rodoviário, totalmente 
pavimentado, em  bom estado de conserva-
ção e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado:  sair da 
cidade pela Rodovia ES-482. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, coleti-
vo regular, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: Lei 
Federal nº 3.094/85. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira, de 8h 
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às 18h, com visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, instala-
ções sanitárias, área para lazer e entreteni-
mento, locais para alimentação e hospeda-
gem não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: visitas 
técnicas, experimentos científicos, seminários 
e fóruns. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�, coordenada pela SEDETUR, e o circuito 
� Águas de Burarama�. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior 
fluxo nos finais de semana. 
 
Descrição do atrativo: a Floresta Nacional do 
Bananal do Norte é uma unidade de conservação 
Federal (FLONA) com 388,00ha, administrada 
pelo IBAMA. Bananal do Norte passou para essa 
categoria no ano de 2002, mas foi criado pelo 
Decreto Lei nº 3.094/85, pois antes destinava-se 
a atividades relacionadas à pesquisa agropecuá-
ria, não tendo qualquer participação como área de 
lazer ou educação ambiental no cotidiano urbano, 

e era utilizado pelo Incaper. Hoje, como um dos 
atrativos do Circuito da Águas de Burarama pos-
sui trilhas abertas a visitação turística. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Agenda 21. 
 
 
4.1.5.2 - Municipal. 
 
Nome do atrativo:  
Pedra do Itabira. 
 
Localização: Sede, área  urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 3km. 
  
Distância da Sede do município: 3km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmen-
te pavimentado, em bom estado de conser-
vação e não sinalizado. 
 

 

Descrição do acesso utilizado: com aces-
sos pelo bairro São Luiz Gonzaga (pelo quar-
tel da PM e pela subestação da Escelsa), por 
cerca de 3Km. Pela BR-101 entrando cerca de 
600m antes da fonte de Àgua do Frade, na 
Rod. do Frade percorre 8Km. Outro acesso é 
pela Rod. ES-164, Gumercindo Moura Nunes, 
que liga Cachoeiro X Vargem Alta, entrando 
pela Rod. do Contorno na altura do Km 7, 
percorrendo mais 3Km até o Pico. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
coletivo urbano, regular, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: De-
creto Municipal nº 6.117 04/08/88. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira, de 8h 
às 18h, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
parque com instalações de lazer, banho e 
eventos nas proximidades. 
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Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação da natureza, banho e trilhas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior 
fluxo nos finais de semana. 
 
Descrição do atrativo: o Pico do Itabira é 
uma área que tem uma elevação rochosa em 
granito, de cerca de 600 m de altura, com 
102,81ha, considerado o �Cartão Postal� da 
cidade. Possível de ser avistado por quase 
todos os bairros da cidade, o Itabira, criado 
pelo Decreto Lei nº 6.117, em 04/08/88 reti-
ficado pelo Decreto 6.154, de 25/08/88, é 
um importante marco referencial para a co-
munidade. Sua encosta escarpada é propícia 
para atividades relacionadas ao alpinismo, e 
as montanhas menores, ao entorno, possibili-
tam caminhadas e banhos de cachoeira e 
riachos. Por sua beleza cênica e integridade 
ecológica, o Itabira foi tombado como Parque 
Municipal de 1988 pelo Decreto Lei nº6117, 
em 04/08/1988 retificada pelo Decreto Lei 
nº. 6154, de 25/08/1988. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 Agenda 21. 
 
 
 
 

Nome do atrativo:  
Estação Ecológica Ilha do Meirelles 
 
Localização: Rodovia do Valão, área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Bairro Valão. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
250m. 
  
Distância da Sede do município: 4km 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em  bom estado de conserva-
ção e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo do 
Centro da cidade, siga pela Avenida Beira Rio 
até a Rodovia do Valão, virar a direita na 
placa de sinalização, seguir por 250m em 
estrada de terra batida, onde se tem o portão 
de acesso à ilha. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, em bom estado e não adap-
tado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: Muni-
cipal. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  portaria principal,  
adaptada. 
 

Visitação: diariamente, com visitas guiadas, 
agendamento prévio no Centro Universitário 
São Camilo. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação da natureza, trilhas interpretati-
vas, educação ambiental e pesquisas cientifi-
cas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior fluxo nos finais de 
semana. 
 
Descrição do atrativo: também existe a 
Ilha Meirelles, denominada Parque Natural 
Ilha Meirelles. Com uma área de 9,6há, foi 
doado por volta de 1986 pelo Sr. Milton Mei-
relles, que tinha o sonho de fazer da Ilha 
uma Jardim Botânico, principalmente para 
receber alunos das escolas, proporcionando o 
estudo, o descanso e a meditação (AABRI � 
Associação Amigos Bacia do Rio Itapemirim) 
1993. Na Ilha do Meirelles, com 9,6ha, fun-
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ciona a Estação Ecológica Ilha do Meirelles 
administrada pelo Centro Universitário São 
Camilo, que desenvolve diversos programas 
de educação ambiental e trabalhos de pes-
quisa cientifica. Por uma ponte pencil, os 
visitantes tem acesso a estação ecológica que 
possui duas trilhas interpretativas, além de 
um pequeno anfiteatro e sanitários. Com o 
auxilio de guias locais os visitantes tem aces-
so e informações das espécies nativas e ani-
mais silvestres que habitam o local. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Agenda 21. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Pedra O Frade e a Freira. 
 
Localização: Rodovia do Frade, na divisa 
entre os municípios de Cachoeiro de Itapemi-
rim, Vargem Alta, Rio Novo do Sul e Itapemi-
rim. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Safra. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
5km. 
 
Distância da Sede do município: 7,5km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em  regular estado de conser-
vação e não sinalizado. 

Descrição do acesso utilizado: pode-se 
chegar ao local entrando na altura do Posto 
Dantas (Rod. Cachoeiro X Frade), percorren-
do uma distância de 4,3Km, por estrada en-
saibrada, depois entrando na estrada vicinal, 
percorrendo 3,2Km até o Parque. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, em bom estado e não adap-
tado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: tom-
bado pelo CEC como Patrimônio Natural. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: diariamente, de 8h às 18h, com 
visitas guiadas, acesso gratuito e sem autori-
zação prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: rapel, 
escalada e traeking. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 

Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior 
fluxo nos finais de semana. 
 
Descrição do atrativo: a Pedra do Frade e 
da Freira é um dos principais monumentos 
paisagísticos do Espírito Santo, consolidando, 
como um ícone, a imagem capixaba em todo 
o país.  A Pedra pode ser avistada desde o 
litoral, sendo que sua principal vista é da BR-
101. Em função do seu formato, várias len-
das foram criadas, sendo que a principal de-
las diz que o monumento teria surgido a par-
tir do amor proibido entre um frade e uma 
freira que foram eternizados por Deus como 
em pedra. 
 
Referências/Documentos consultados: 
Agenda 21. 
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4.1.5.3 - Particular. 
 
Nome do atrativo:  
Reserva Particular do Patrimônio  
Natural -  CAFUNDÓ 
 
Localização: BR 482, km 31, área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede do Distrito de Pacotuba. 
 
Distância da localidade mais próxima: 4km. 
  
Distância da Sede do município:  22km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação 
e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: siga pela 
Rodovia CachoeiroXAlegre, no Km 31, vire a 
direita passe por uma ponte de madeira e 
siga por 2km de estrada não pavimentada. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, em bom estado e não adap-
tado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: Fede-
ral. Portaria IBAMA nº 62 de 19/05/98. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 

Visitação: todos os dias, de 8h às 20h, com 
visitas guiadas, acesso gratuito e sem autori-
zação prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e de segurança, instala-
ções sanitárias, área para lazer e entreteni-
mento,  locais para alimentação e hospeda-
gem.  
 
Atividades ocorrentes no atrativo: play-
graund, traeking, passeio a cavalo, banho de 
rio, refeições, visita ao museu e passeio na 
mata. Aos domingos o almoço oferece roda 
de viola. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior 
fluxo nos finais de semana. 
 
Descrição do atrativo: a Reserva Cafundó 
teve sua origem oficial através da portaria 
IBAMA nº 62, de 19/05/98 que a reconheceu 
como Reserva Particular do Patrimônio Natu-
ral. Porém, a conservação dos ambientes 
naturais da região deve ser entendida como 
um processo histórico de muita luta, perseve-

rança e visão de futuro do Sr. Eraldo Nasci-
mento, inicialmente, o que teve seqüência 
pelos seus herdeiros. 
 
No inicio da década de 40 Antônio Gomes 
Nascimento e Edylia Oliveira Nascimento, 
patriarcas desta família, passaram a viver na 
fazenda Boa Esperança, trabalhando na terra, 
mas também conservando, dentro das possi-
bilidades da época, as áreas de matas e de-
mais ambientes naturais existentes na regi-
ão, isto sem abrir mão do uso do solo e da 
manutenção de suas atividades rurais. Anos 
após, a gerência da Fazenda passou para o 
seu único filho homem, Eraldo Oliveira Nas-
cimento, que administrou a propriedade aos 
moldes de pai, criando seus seis filhos e edu-
cando-os sob os mesmos preceitos de respei-
to à natureza. 
 
Sob a direção de Eraldo, foram somadas ao 
montante outras áreas entre elas a antiga 
Fazenda Cafundó, sendo esta, mais tarde a 
que deu o nome à RPPN (Reserva Particular 
do Patrimônio Natural Cafundó), hoje uma 
área de 517ha. 
A RPPN Cafundó proporciona à sociedade 
uma convivência harmônica com a fauna, a 
flora e os outros elementos da natureza. Nes-
te contexto pode-se sensibilizar os visitantes 
envolvendo-os com seu compromisso na pre-
servação ambiental. 
 
Em 1998, iniciou-se um trabalho de divulgação 
da Reserva Cafundó buscando o apoio necessá-
rio para transforma-la num centro de referência 
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na questão ambiental, não só no Espírito Santo, 
como também em todo o Brasil. 
 
Dentre os objetivos e atribuições a que a 
Reserva Cafundó se propõe atualmente des-
tacam-se: 

a) Desenvolver e disseminar práticas de 
educação conservacionista divulgando 
conhecimento científico; 
b) Proteger os remanescentes da Mata 
Atlântica da Bacia do Rio Itapemirim e 
conservar a biodiversidade local; 
c) Desenvolver e apoiar pesquisas bioló-
gicas e 
d) Incentivar e promover o uso susten-
tável dos recursos naturais. 

 
 
Enfim, a meta da Reserva é tornar-se um 
centro de referência de práticas ambientais 
nas áreas de pesquisa, educação e turismo, 
visando a utilização racional dos recursos 
naturais renováveis, servindo a toda a região 
Sul do Estado do Espírito Santo e áreas cir-
cunvizinhas. 
A Reserva Cafundó é um dos maiores rema-
nescentes de Floresta Atlântica da bacia do 
Rio Itapemirim. Localiza-se na sua margem 
esquerda, à jusante do rio. 
Além de apoiar pesquisas científicas na área  
de fauna e flora a Reserva desenvolve ativi-
dades de educação ambiental, recreação e 
turismo. Atua ainda na proteção da biota e 
dos mananciais de água existentes, sendo os 
principais o Ribeirão Estrela do Norte e o Rio 
Itapemirim. 

Recreação: 
 Pescaria rústica no Ribeirão; 
 Banho de rio; 
 Passeio a cavalo; 
 Caminhada contemplativa e 
 Trilha na mata. 

 
Gastronomia e acomodações: 
A Cantina Cafundó conta com um restaurante 
self-service e uma deliciosa comida rural 
capixaba feita no fogão a lenha, destaque 
para o delicioso carneiro assado e a galinha 
caipira especialmente temperada. Isto tudo 
próximo de muita natureza e ar puro e a 
tranqüilidade do interior. Roda de viola e 
contos de prosa também são promovidos em 
ocasiões especiais. Na cantina ainda é possí-
vel adquirir vários produtos da Fazenda além 
de souvenirs da Reserva (camisas, botons, 
bonés, adesivos, cd�s de canto das aves da 
reserva e muitas outras novidades). 
 
A Fazenda oferece também alojamento bem 
simples e rústicos com área para churrasco, 
banho de ducha, pomar, uma suite simples e 
outros quartos com banheiros coletivos. A 
capacidade máxima é de 12 pessoas. 
 
 
Referências/Documentos consultados:  
Agenda 21. 
 
 
 
 
 

4.1.6 � Flora. 
 
Nome do atrativo:  
Flora 
 
Localização: em toda a área do município, 
mais concentrada nas unidades de conserva-
ção. Área urbana e  não urbana 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, pavimenta-
do e não pavimentado, em  regular estado de 
conservação e não sinalizado. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, em bom estado e não adap-
tado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: ape-
nas as das unidades de conservação. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
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Visitação: diariamente, com ou sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: dois dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: na 
Sede e em localidades próximas encontra-se 
locais para alimentação, locais para hospeda-
gem e lazer e entretenimento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação da natureza e pesquisas científi-
cas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior 
fluxo nos finais de semana. 
 
Descrição do atrativo: o Município de Ca-
choeiro de Itapemirim está inserido no domí-
nio de Mata Atlântica, apresentando como 
formação florestal típica a Floresta Estacional 
Semidecidual, denominação decorrente do 
fato de as árvores perderem parte de suas 
folhas durante a estação seca. Os remanes-
centes de Mata Atlântica encontram-se pro-
tegidos por lei, sendo que há algumas áreas, 
criadas por lei, em que é feito trabalho mais 

intenso de proteção e recuperação destes 
remanescentes, inclusive mediante a realiza-
ção de estudos. 
 
O Estado do Espírito Santo possui todo o seu 
espaço territorial dentro da região de domínio 
da Mata Atlântica. Originalmente a  vegeta-
ção da Mata Atlântica e seus ecossistemas 
associados cobriam aproximadamente 90% 
da área do Estado. Com o processo de coloni-
zação inicia-se a exploração e destruição da 
Mata Atlântica através de sucessivos ciclos de 
cultura agrícola e pecuária, resultando num 
quadro em que restam hoje apenas 7,8% de 
cobertura florestal nativa, em diferentes es-
tágios de sucessão e diversidade biológica. 
 
Situação da Cobertura Florestal na Bacia 
do Rio Itapemirim: 
Município  Cachoeiro do Itapemirim: 
 
Área Total (ha) .....................................88.084 
Floresta Natural no Município:(ha)...........5.912 
(%) da área do Município na Bacia ..........100 
Floresta Natural na Bacia: (ha) ...............5.912,0 
Floresta Natural na Bacia: (%).................6,71 
 
Uso da terra na Bacia do Rio Itapemirim: 
Município Cachoeiro do Itapemirim: 
 
Área Total (ha) ............................88.084. 
Cultura perm. (ha) .......................10.053. 
Cultura temp. (ha) .........................3.472. 
Pastagens (ha) ............................37.760. 
Floresta natural (ha) ......................5.912. 
Floresta plantada (ha) ..................224,63. 

Referências/Documentos consultados:  
1. Agenda 21 e  
2. Prefeitura Municipal de Cachoeiro de 
Itapemirim. 

 
 
 
4.1.7 � Fauna. 
 
Nome do atrativo:  
Fauna 
 
Localização: em toda a área do município, 
mais concentrada nas unidades de conserva-
ção. Área urbana e não urbana 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, pavimenta-
do e não pavimentado, em  regular estado de 
conservação e não sinalizado. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, coleti-
vo regular, em bom estado e não adaptado. 
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Legislação de proteção ao atrativo: ape-
nas as das unidades de conservação. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada defini-
da. 
 
Visitação: diariamente, com ou sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: dois dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: na 
Sede e em localidades próximas encontra-se 
locais para alimentação, locais para hospeda-
gem e lazer e entretenimento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação das espécies e pesquisas científi-
cas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior 
fluxo nos finais de semana. 
 
Descrição do atrativo: em Cachoeiro de 
Itapemirim, temos, entre outros, a capivara, 

a lontra, o barbado (primata), lagartos, o 
jacaré-de-papo-amarelo, peixes e ofídios de 
maneira geral e muitas espécies de aves, 
com destaque para os periquitos, as marita-
cas, o sabiá-laranjeira, o beija-flor, a jacutin-
ga, a jacupemba, o trinca-ferro, o tisiu, os 
bem-te-vis, além das rolinhas e das corujas. 
A sobrevivência de todos esses exemplares 
da fauna silvestre local depende da preserva-
ção dos ecossistemas naturais. 
 
 
 
4.2 - ATRATIVOS CULTURAIS 
 
4.2.1 � Edificações. 
 
4.2.1.1 - Arquitetura Civil. 
 
Nome do atrativo:  
Ponte Fernando Abreu 
 
Localização: Sede, área urbana, Centro. 
 
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 de conservação 
e sinalizado.  
 

Descrição do acesso utilizado: no Centro 
da cidade, a Ponte é a referência. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, em bom estado e  não adap-
tado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não 
há. 
 
Estado de conservação: bom 
 
Entrada do atrativo: pela sua extremidade. 
 
Visitação: diariamente, sem ou com visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia.  
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza, segurança, e no entorno 
há locais para hospedagem e alimentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação do Rio Itapemirim. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior 
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fluxo nos dias úteis. 
 
Descrição do atrativo: a Ponte Municipal foi 
à primeira Ponte construída no Município de 
Cachoeiro de Itapemirim, inaugurada em 10 
de junho de 1887, sendo que lá havia sido 
construída uma anterior de madeira em 
1883, mas foi levada pela enchente. A Ponte 
Municipal era de estrutura de ferro e piso de 
madeira. E sua construção foi realizada pelo 
Tenente Coronel Ildefonso da Silveira Viana. 
Havia cobrança de pedágio para quem por ela 
passasse, até 1920. Em 1965 foi desmontada 
e vendida sua estrutura de ferro. A Ponte que 
a substituiu chama-se Ponte Fernando de 
Abreu, construída em 1954. Ao lado da Ponte 
Fernando Abreu, no lugar da Ponte Municipal, 
foi construído no governo do prefeito Valadão 
�O Mercado Persa�, hoje desativado, servindo 
para passagem de pedestres. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Agenda 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome do atrativo:  
Ponte dos Arcos  Francisco Alves Atayde 
 
Localização:  Bairro Bahiminas, Sede, área 
urbana. 
 
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 de conservação 
e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: liga os 
bairros Coronel Borges e Arariguara. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, coletivo 
regular, em bom estado e  não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  
Tombado em 23/12/1996 pela Resolução nº 
004/96, pelo Conselho Municipal de Desen-
volvimento Urbano de Cachoeiro de Itapemi-
rim � COMDUR. Processo protocolado sob o 
nº 14/96. Inscrição no Livro de Tombo e A-
verbação do Tombamento à margem da 
transcrição do imóvel, no cartório de Registro 
de Imóveis desta Comarca. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: pela sua extremidade. 
 

Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia.  
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza, segurança, e no entorno 
há locais para hospedagem e alimentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: contemplação 
do Rio Itapemirim e da estrutura da ponte. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior 
fluxo nos dias úteis. 
 
Descrição do atrativo: a Ponte dos Arcos, 
localizada sobre o Rio Itapemirim, na parte 
final da cidade, ligando ao bairro Arariguaba 
ao bairro Coronel Borges. Foi construída em 
1955 pelo Prefeito Nelo Vola Borelli e tem o 
nome de Francisco Alves de Athayde, figura 
expressiva da história política e social de 
Cachoeiro do Itapemirim, morador da região 
de Coronel Borges. Ele foi vice governador do 
Estado do Espírito Santo. O nome Ponte dos 
Arcos foi colocado pelo povo em razão de sua 
arquitetura ser em forma de arcos. Ela se 
difere das demais pontes da cidade e foi 
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construída para veículos de pequeno porte. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Agenda 21. 
 
 
Nome do atrativo:  
Ponte de Ferro 
 
Localização:  Centro, Sede, área urbana. 
 
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 de conservação 
e sinalizado.  
 
Descrição do acesso utilizado: no Centro 
da cidade, a Ponte é a referência. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, coletivo 
regular, em bom estado e  não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom 
 
Entrada do atrativo: pelas suas extremidades. 
 
Visitação: diariamente, com ou sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia.  

 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza, segurança e no entorno 
há locais para hospedagem e alimentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação do Rio Itapemirim, da Avenida 
Beira Rio e da estrutura da ponte. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior 
fluxo nos dias úteis. 
 
Descrição do atrativo: a Ponte de Ferro de 
Cachoeiro de Itapemirim, que ligava Vitória a 
Cachoeiro, por estrada de ferro, foi inaugura-
da em 27 de junho de 1910 e contou com a 
presença do Presidente da República do Brasil 
Nilo Peçanha, que era natural de Campos. 
 
Na época (1910) a estrada de ferro pertencia à 
Leopoldina Railway, e foi construída na Inglaterra. 
A estrada de ferro primeiramente pertenceu à 
Companhia de Navegação Espírito Santo e Cara-
velas, era de propriedade do Visconde de Matozi-
nhos, foi inaugurada em 16/09/1887, por iniciati-
va do capitão Henrique Deslandes. Nos primeiros 

anos ela ligava Cachoeiro, Rua 25 de Março, à 
Pombal, hoje Rive, e a estação era no, local onde 
hoje é o �Grupo Escolar Bernardino Monteiro� 
atual Cenciarte e o viradouro das máquinas onde 
se situa o repuxo, na �Praça Jerônimo Monteiro�. 
Hoje, adaptada para o fluxo de veículos, é 
um dos principais pontos turísticos da cidade. 
 
Referências/Documentos consultados: 
Agenda 21. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Fabrica de Pios de Aves Maurílio Coelho 
 
Localização: Sede, Bairro Ilha da Luz, área 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
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Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação 
e sinalizado.  
 
Descrição do acesso utilizado: partindo da 
Praça Jerônimo Monteiro seguir pela avenida 
Beira Rio até o fim, virar a direita na ponte e 
a esquerda em direção a Ilha da Luz. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, em bom estado e  não adap-
tado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  Lei 
municipal 5484 de 21/10/03. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porta, não adaptada. 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira, de 8h 
às 17h, com vistas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: obser-

vação do processo de produção dos pios de 
aves. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional, de outros estados e de ou-
tros países. Fluxo constante. 
 
Descrição do atrativo: localizado na Ilha da 
Luz. A Fábrica de Pios é a única especializada 
na fabricação de pios artesanais na América 
Latina, produz 34 diferentes tipos de pios, 
reproduzindo com fidelidade e maestria o 
canto de várias espécies de aves nativas da 
Mata Atlântica. São peças esculpidas em ma-
deira nobre e exportadas para muitos países 
desde 1972, França, Bélgica, Inglaterra, Es-
tados Unidos, entre outros. Fundada por 
Maurílio Coelho, em 1903. Hoje em dia os 
pios são usados por estudiosos de animais e 
músicos. Aberto à visitação de segunda a 
sexta-feira, de 8h às 17h, quando os pios são 
comercializados. Telefone para contato ((28)) 
3522-2259. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Agenda 21. 
 
 
 
 
 
 

Nome do atrativo:  
Casa dos Braga 
 
Localização: Rua 25 de Março, 166. Centro, 
Sede, área urbana. 
 
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 de conservação 
e sinalizado.  
 
Descrição do acesso utilizado: partindo da 
Praça Jerônimo Monteiro seguir em direção a 
Rua 25 de Março, onde esta localizada a Casa 
dos Braga. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, coletivo 
regular, em bom estado e  não adaptado. 
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Legislação de proteção ao atrativo:  
Tombado em 23/12/1996 pela Resolução nº 
009/96, pelo Conselho Municipal de Desen-
volvimento Urbano de Cachoeiro do Itapemi-
rim � COMDUR. Processo Protocolado sob o 
nº 19/96. Inscrição no Livro de Tombo e A-
verbação do Tombamento à margem da 
transcrição do imóvel, no cartório de Registro 
de Imóveis desta Comarca. 
 
Estado de conservação: em obras de me-
lhorias. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal. 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira, de 8h 
às 18h, com visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia.  
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e de segurança e instala-
ções sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pesquisas 
escolares e acadêmicas e visita ao museu. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do entorno 

regional e de outros estados. Fluxo constante. 
 
Descrição do atrativo: patrimônio histórico 
tombado em 1985, a Casa dos Braga, foi declara-
da de utilidade pública, por ali terem vivido os 
irmãos Newton e Rubem Braga, de reconhecido 
valor da vida literária do país. Os irmãos Newton 
e Rubem Braga representam as excitações e os 
motivos para visitação do acervo de mais de 20 
mil livros em disponibilidade na Casa dos Braga. 
Situada no Centro da Cidade a Casa dos Braga 
abriga a biblioteca  Pública Municipal �Major Wal-
ter dos Santos Paiva�, com salas para pesquisas, 
um museu com livros e manuscritos dos Irmãos 
Braga. É hoje uma das atrações turístico-culturais 
mais importantes de Cachoeiro de Itapemirim. 
Aberta à visitação de segunda a sexta, de 8h às 
18h. Telefone para contato ((28)) 3155-5272. 
 
A casa foi construída em 1910 e passou a 
pertencer a família em 1912 e é considerada 
modelo típico de estílo eclético da arquitetura 
brasileira da época. 
Nesta casa viveram os irmãos Braga, treze ao 
todo, sendo que só sete chegaram a idade 
adulta, Jerônimo, Carmosina, Newton, Ru-
bem, Armando, Ieda e Ana Graça. 
 
Destacamos que Rubem Braga foi o famoso 
cronista do Brasil, Newton também escritor 
foi o criador do Dia de Cachoeiro e Armando 
foi o fundador do Correio do Sul, em 19(28). 
 
Referências/Documentos consultados:  
Agenda 21. 
 

Nome do atrativo:  
Estação Ferroviária 
 
Localização: Bairro Guandu, Sede, área 
urbana. 
 
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 de conservação 
e sinalizado.  
 
Descrição do acesso utilizado:  no bairro 
Guandu, próximo ao Centro da cidade, a Es-
tação é a referência. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, coletivo 
regular, em bom estado e  não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  Decreto 
legislativo nº 1045/2003 de 25/09/2003. 
 
Estado de conservação: bom 
 
Entrada do atrativo: portaria principal. 
 
Visitação:  de segunda a sexta-feira, de 12h 
às 18h, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Cachoeiro de Itapemirim  / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

36

Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e de segurança e instala-
ções sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ativi-
dades administrativas e culturais. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Fluxo constante. 
 
Descrição do atrativo: a idéia do projeto da 
ferrovia foi apresentada à Assembléia Provin-
cial, pelo historiador, jornalista e deputado 
estadual, Basílio Carvalho Daemon, em 31 de 
outubro de 1872. Portanto, quatorze anos 
antes de bater a primeira estaca.  
A principio a concessão foi dada ao Capitão 
Henrique Deslandes e depois transferida ao 
Visconde de São Salvador de Matosinhos, 
presidente da Companhia de Navegação Espí-
rito Santo e Caravelas. Um vapor foi fretado 
para transportar de Antuérpia até Barra de 
Itapemirim parte do material da ferrovia. Em 
08 de dezembro de 1886 o engenheiro Pedro 
Scherer iniciou a montagem da locomotiva e 
o assentamento dos trilhos. A estrada tinha 
71km de extensão. Partia da Vila de Cachoei-
ro até a estrada de entroncamento de Mato-
sinhos, em Duas Barras, onde seguia em uma 

ramal para Castelo e em outro para Alegre.  
A ferrovia tinha bitola estreita e três locomo-
tivas Baldwin, pesando cada uma 27 tonela-
das. As opções eram, uma carro de  primeira 
classe e dois mistos, dois de segunda classe, 
dois de correio e bagagem, 18 vagões fecha-
dos, seis abertos, um de transporte de ani-
mais, um para explosivos, dois para madeira 
e seis de lastros. Anos mais tarde, a linha da 
estrada de ferro Caravelas passou a ser de 
propriedade do Lóide Brasileiro. Em 1907 se 
submeteu ao poder de Leopoldina, ligando 
Cachoeiro a Carongola (Estado de Minas Ge-
rais). O novo ramal  até Minas foi inaugurado 
em 24 de novembro de 1913. Já naquela 
época, a capital capixaba do café tinha víncu-
los mais estreitos com o Rio de Janeiro, a 
Capital Federal, do que com Vitória. No final 
do século passado, os trilhos de Rio e de 
Vitória se aproximaram de Cachoeiro.  
Com dificuldades a estada Ferro Sul concluiu 
seu primeiro trecho em 1895: o de Vitória-
Viana. Em 1900 estava pronto o trecho Vitó-
ria�Domingos Martins. Em 1910 a ferrovia 
sulista completava a tão sonhada ligação 
entre Vitória e Cachoeiro. Como tinha passa-
do tanto tempo, tudo já havia mudado. Des-
de 1903 já tinham chegado a Cachoeiro os 
trens da Leopoldina, com a matriz no Rio. 
Atualmente, o edifício da estação abriga a 
Secretaria Municipal de Cultura, bem como 
um pequeno museu ferroviário. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Agenda 21. 
 

Nome do atrativo:  
Palácio Bernardino Monteiro � Atual Se-
de da Prefeitura Municipal de Cachoeiro 
de Itapemirim. 
 
 
Localização: Praça Jerônimo Monteiro, s/n, 
Centro,  área urbana. 
 
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 de conservação 
e sinalizado.  
 
Descrição do acesso utilizado: na praça 
Central da Cidade. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, em bom estado e não adap-
tado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  tom-
bado pelo CEC no dia 06 de agosto de 1985. 
Patrimônio 01-85, Livro de Tombamento das 
Belas Artes, folha 02, Livro de Tombamento 
Histórico nº 84, folha 10. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
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Visitação: de segunda a sexta, de 8h às 
17h, com vistas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza, segurança e instalações 
sanitárias adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ativi-
dades administrativas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Fluxo constante. 
 
Descrição do atrativo: localizada na Praça 
Jerônimo Monteiro, no Centro de Cachoeiro 
do Itapemirim, tem a sua direita o prédio dos 
Correios e à esquerda a praça. A escola, 
construída sobre o porão, está implantada no 
centro de terreno, deixando um grande afas-
tamento frontal e da divisa esquerda, com 
edifício de dois pavimentos de relevante inte-
resse arquitetônico em estilo neoclássico 
tardio.  
A fachada, dividida em três partes possui na 
parte central uma porta de acesso com verga 
em arco pleno, ladeada por duas janelas de 

verga reta com guarda-corpo de balaustre. 
Quatro colunas embutidas de seção quadrada 
dão apoio a cimalha. Sobreposto uma janela 
rasgada com verga também em arco pleno 
guarnecida por uma sacada em serralheira,  
ladeado por duas janelas com verga reta.  
 
Quatro colunas embutidas do tipo tronco-
cônica dão suporte a cimalha de acabamento 
da fachada. Coroa, esta parte central,  um 
frontão triangular com escudo do Estado do 
Espírito Santo no seu centro. As partes late-
rais da fachada possuem cada uma, cinco 
janelas rasgadas com vergas em arco pleno, 
guarnecidas com guarda-corpo de balaustre. 
 
O pavimento superior, que sobrepõe estas 
partes laterais da fachada, possui cinco jane-
las rasgadas cada uma com verga em aço 
pleno, guarnecida com guarda de corpo de 
serralheiria. Estas partes lateriais são termi-
nadas por uma cimalha com cornija, arqui-
trave e friso e sobreposta por uma platibanda 
que contorna a edificação. 
 
A fachada esquerda possui uma porta de 
acesso ladeada por três janelas rasgadas 
guarnecidas com guarda-corpo de balaustre e 
cinco janelas retangulares de iluminação e 
ventilação dos banheiros do pavimento tér-
reo. Sobrepostos em simetria, quatro jane-
las-rasgadas guarnecidas por guarda corpo 
em serralheria. Uma cimalha da acabamento 
a esta fachada que é terminada por uma 
platibanda. 
 

A fachada direita possui uma porta de acesso 
ladeada do lado direito por duas janelas e do 
esquerdo por três janelas, todas com verga 
de arco pleno. Sobrepostas em simetria, o 
mesmo esquema. Uma rampa externa da 
acesso a uma dependência nova onde funcio-
nam salas de aula. 
 
Referências/Documentos consultados: 

 Achiamé, Fernando  Antônio de Moraes. 
et al. Catálogo de Bens Culturais 
Tombados no ES. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Imóveis Tombados pelo Município  
ou pelo Estado. 
 
Localização: Sede, área urbana. 
 
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 de conservação 
e sinalizado.  
 
Descrição do acesso utilizado: em diver-
sos locais da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo urbano, regular, em bom estado e  
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não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  esta-
dual e municipal. 
 
Estado de conservação: bom 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, 
adaptada. 
 
Visitação: diariamente, visitação externa, 
sem visitas guiadas, acesso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e de segurança e instala-
ções sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: visita-
ção externa, os imóveis possuem  usos diver-
sificados. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Fluxo 
constante. 
 
Descrição do atrativo:  

� Centro Operário e de Proteção Mutua:  
 
Proprietário: a própria  associação; 
Uso atual: Sede do Centro Operário e do 
Instituto Histórico e Geográfico; 
Data da Construção: 1913 (aproximadamen-
te); 
Proteção: Tombado em 23/12/1996 pela 
Resolução nº 001/96, pelo Conselho Munici-
pal de Desenvolvimento Urbano de Cachoeiro 
do Itapemirim � COMDUR. 
Processo protocolado sob o n.º 11/96. Inscri-
ção do Livro de Tombo e Averbação do tom-
bamento à margem da transcrição do imóvel, 
no cartório de Registros de Imóveis desta 
Comarca. 
 
� Loja Maçônica Fraternidade e Luz: 
 
Localização: Rua 25 de Março, 100 � Centro 
Cachoeiro de Itapemirim � ES; 
Proprietário: Grande Oriente do Brasil; 
Uso atual: Sede da Loja Maçônica Fraternida-
de e Luz e Escola de 2º Grau Guimarães Ro-
sa; 
Data da Construção : 1904 a 1907; 
Proteção: Tombado em 23/12/1996 pela 
Resolução nº 002/96, pelo Conselho Munici-
pal de Desenvolvimento Urbano de Cachoeiro 
do Itapemirim � COMDUR. 
Tombamento a margem da transcrição do 
imóvel, no Cartório de Registro de Imóveis 
desta Comarca. Impugnado. 
 
 
 

� Sede da Sociedade Músical �Lira de 
Ouro�: 

 
Localização: Rua Costa Pereira, 64 � Centro 
Cachoeiro do Itapemirim � ES; 
Proprietário: Sociedade Músical �Lira de Ou-
ro�; 
Uso atual: Sede da Sociedade Músical; 
Data da Construção: 1933 (aproximadamen-
te); 
Proteção: Tombado em 23/12/1996 pela 
Resolução n.º 003/96, pelo Conselho Munici-
pal de Desenvolvimento Urbano de Cachoeiro 
do Itapemirim � COMDUR. 
 Processo Protocolado sob o n.º 13/96. Ins-
crição no Livro de Tombo e Averbação do 
Tombamento à margem da transcrição 
 do imóvel, no cartório de Registros de Imó-
veis desta Comarca. 
 
� Ponte �Francisco Alves Athayde� 

(Ponte dos Arcos): 
 
Localização: Ligando ao bairros C.el. Borge e 
Arariguaba Cachoeiro do Itapemirim � ES 
Proprietário: Prefeitura Municipal de Cachoei-
ro do Itapemirim; 
Uso atual: Travessia de pedestres e veículos 
leves; 
Data da Construção : 1954; 
Proteção: Tombado em 23/12/1996 pela 
Resolução n.º 004/96, pelo Conselho Munici-
pal de Desenvolvimento Urbano de Cachoeiro 
do Itapemirim � COMDUR. 
Processo protocolado sob o nº 14/96. Inscri-
ção no Livro de Tombo e Averbação do Tom-
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bamento à margem da Transcrição do imóvel, 
no cartório de Registros de Imóveis desta 
Comarca. 
 
� Mercado Municipal: 
 
Localização: Rua Costa Pereira, 119 � Centro 
Cachoeiro de Itapemirim - ES 
Proprietário: Prefeitura Municipal de Cachoei-
ro do Itapemirim; 
Uso atual: Comércio diversificado; 
Data da Construção : 1921; 
Proteção: Tombado em 23/12/1996 pela 
Resolução nº 005/96, pelo Conselho Munici-
pal de Desenvolvimento Urbano de Cachoeiro 
do Itapemirim � COMDUR. 
Processo protocolado sob o nº 15/96. Inscri-
ção no Livro de Tombo e Averbação do Tom-
bamento à margem da Transcrição do imóvel, 
no cartório de Registros de Imóveis desta 
Comarca. 
 
� Chafariz da Praça �Jerônimo Monteiro�: 
 
Localização: Praça Jerônimo Monteiro - Ca-
choeiro do Itapemirim � ES 
Proprietário: Prefeitura Municipal de Cachoei-
ro do Itapemirim; 
Uso atual: Área de lazer; 
Data da Construção : 1912; 
Proteção: Tombado em 23/12/1996 pela 
Resolução nº 006/96, pelo Conselho Munici-
pal de Desenvolvimento Urbano de Cachoeiro 
do Itapemirim � COMDUR. 
Processo protocolado sob o nº 16/96. Inscri-
ção no Livro de Tombo e Averbação do Tom-

bamento à margem da Transcrição do imóvel, 
no cartório de Registros de Imóveis desta 
Comarca. 
 
� Casa da Memória : 
 
Localização: Rua 25 de Março, 106 - Centro 
Cachoeiro do Itapemirim � ES 
Proprietário: Prefeitura Municipal de Cachoei-
ro do Itapemirim; 
Uso atual: Secretaria de Cultura e Turismo e 
Academia cachoeirense de Letras. 
Data da Construção: 1920 (aproximadamen-
te); 
Proteção: Tombado em 23/12/1996 pela 
Resolução n.º 007/96, pelo Conselho Munici-
pal de Desenvolvimento Urbano de Cachoeiro 
do Itapemirim � COMDUR. 
Processo protocolado sob o nº 17/96. Inscri-
ção no Livro de Tombo e Averbação do Tom-
bamento à margem da Transcrição do imóvel, 
no cartório de Registros de Imóveis desta 
Comarca. 
 
� Matadouro Municipal: 
 
Localização: Rua Alfredo Martins do Amaral, 
s/nº - Baiminas Cachoeiro do Itapemirim � 
ES 
Proprietário: Prefeitura Municipal de Cachoei-
ro do Itapemirim; 
Uso atual: posto de saúde. 
Data da Construção : 1937; 
Proteção: Tombado em 23/12/1996 pela 
Resolução nº 008/96, pelo Conselho Munici-
pal de Desenvolvimento Urbano de Cachoeiro 

do Itapemirim � COMDUR. 
Processo protocolado sob o nº 18/96. Inscri-
ção no Livro de Tombo e Averbação do Tom-
bamento à margem da Transcrição do imóvel, 
no cartório de Registros de Imóveis desta 
Comarca. 
 
� Casa dos Braga: 
 
Localização: Rua 25 de Março, 162 - Centro 
Cachoeiro do Itapemirim � ES; 
Proprietário: Prefeitura Municipal de Cachoei-
ro do Itapemirim; 
Uso atual : Biblioteca Pública Municipal Major 
Walter dos Santos Paiva e Memória de New-
ton e Rubem Braga; 
Data da Construção : 1912; 
Proteção: Tombado em 23/12/1996 pela 
Resolução nº 009/96, pelo Conselho Munici-
pal de Desenvolvimento Urbano de Cachoeiro 
do Itapemirim � COMDUR. 
Processo protocolado sob o nº 19/96. Inscri-
ção no Livro de Tombo e Averbação do Tom-
bamento à margem da Transcrição do imóvel, 
no cartório de Registros de Imóveis desta 
Comarca. 
 
� Escola Bernardino Monteiro: 
 
Localização: Praça Jerônimo Monteiro � Cen-
tro,  Cachoeiro do Itapemirim � ES 
Proprietário: Governo do Estado do Espírito 
Santo; 
Uso atual: Cenciarte � Centro de Ciências e 
Arte; 
Data da Construção : 1912; 
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Proteção: Tombado pelo Conselho Estadual 
de Cultura  - CEC em 06/08/85; 
Processo nº 01/85. Inscrição no Livro de 
Tombo das Belas Artes, nº 5, Folha 02 e no 
Livro de Tombos Histórico, nº 84 , Folha 10. 
 
� Igreja Nosso Senhor dos Passos: 
 
Localização: Rua Padre Mello � Independên-
cia  Cachoeiro do Itapemirim � ES 
Proprietário: Diocese de Cachoeiro do Itape-
mirim; 
Uso atual: Religioso; 
Data da Construção : 1882; 
Proteção: Tombado pelo Conselho Estadual 
de Cultura � CEC em 06/08/85. 
Processo nº 01/85, Inscrição no Livro de 
Tombo das Belas Artes, nº 04, Folha 02 e no 
Livro de Tombo Histórico, nº 83, Folha 10. 
Processo protocolado sob o nº 15/96. Inscri-
ção no Livro de Tombo e Averbação do Tom-
bamento à margem da Transcrição do imóvel, 
no cartório de Registros de Imóveis desta 
Comarca. 
 
 
 
� Caçadores Carnavalescos Clube 
 
Localização: Rua Costa Pereira, 21 � Centro, 
Cachoeiro do Itapemirim � ES 
Uso atual : festas e eventos sociais. 
Data da Construção : fundado em 
22/05/1900. 
Proteção : Lei Municipal n° 5484, de 21 de 
outubro de 2003. 

� Sociedade Músical 26 de Julho. 
 
Uso atual : conservatório de música. 
Data da Construção: fundado em 
26/07/1931. 
Proteção : Lei Municipal n° 5484, de 21 de 
outubro de 2003. 
 
� Conservatório de Música de Cachoei-

ro de Itapemirim. 
 
Localização : Rua Rui Barbosa, s/n,  Cachoei-
ro do Itapemirim � ES. 
Uso atual : conservatório de música. 
Data da Construção : fundado em 
14/04/1947. 
Proteção : Lei Municipal n° 5484, de 21 de 
outubro de 2003. 
 
� Estação Ferroviária e Ponte de Ferro. 
 
Localização : Bairro Guandu.  Cachoeiro do 
Itapemirim � ES 
Proprietário : Prefeitura de Cachoeiro do Ita-
pemirim. 
Data da Construção : 1910. 
Proteção : Lei Municipal n° 5484, de 21 de 
outubro de 2003. 
 
� Estação Ferroviária do Distrito de 

Conduru. 
 
Localização : Distrito de Conduru.  Cachoeiro 
do Itapemirim � ES 
Proprietário : Prefeitura de Cachoeiro do Ita-
pemirim.  

Proteção : Lei Municipal n° 5484, de 21 de 
outubro de 2003. 
 
 
 
 
� Fábrica de Pios de Aves �Maurílio 

Coelho� 
 
Localização : Rua Gastão Pimenta Coelho, 39, 
Ilha da Luz.  Cachoeiro do Itapemirim. 
Telefone: ((28)) 3522-2259 
Web site: www.piocoelho.com.br 
Proprietário : Gustavo Coelho Neto. 
Uso atual :  produção e comercialização de 
objetos artesanais, que reproduzem pios de 
aves. 
Data da Construção : 1903. 
Prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Agenda 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.piocoelho.com.br
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Nome do atrativo:  
Fazenda da Serra 
 
Localização: Boa Vista da Serra, área não 
urbana.  
 
Localidades mais próximas do atrativo: 
São Vicente. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
03km. 
 
Distância da Sede do município: 47km.  
 
Meios de Acesso: rodoviário, não pavimen-
tado, em bom estado, não sinalizado e não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: estrada 
Sapecado x São Vicente. Entrar no trevo que 
dá acesso à localidade de Independência. 
 
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. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 

Acessibilidade do atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis na localidade de São Vicente. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação do patrimônio. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: fazenda centenária 
com lindíssimas áreas verdes e casarão cons-
truído no século XIX. As belezas naturais, 
bela cachoeira e mirante natural são locais 
imperdíveis. O casarão já foi utilizado como 
pousada. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1.2 - Arquitetura Religiosa. 
 
Nome do atrativo:  
Igreja Nosso Senhor dos Passos  
(Matriz Velha) 
 
Localização: Rua Padre Mello, s/n. Bairro 
Independência, área urbana.  
 
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 de conservação 
e sinalizado.  
 
Descrição do acesso utilizado:  a partir da Praça 
Jerônimo Monteiro virar à esquerda na ponte muni-
cipal, ao final virar á direita, seguir pela Rua Morei-
ra até a esquina da Escola Liceu Muniz Freire. Virar 
à esquerda onde se localiza a Matriz. 
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Transporte para o atrativo: rodoviário, coletivo 
regular, em bom estado e  não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  Tombado 
pelo CEC em 06/08/85, processo 01/85. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  porta principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: de segunda a sexta, de 7h às 18h 
e sábado e domingo no horário das missas, 
sem visitas guiadas, acesso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza, segurança e instalações 
sanitárias parcialmente adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  ativi-
dades religiosas e visitação interna. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Fluxo 
constante. 
 

Descrição do atrativo: localizada no Bairro 
Independência em Cachoeiro do Itapemirim, 
em terreno de esquina, formado pelo Largo 
Senhor dos Passos e a Rua Dom Fernando. A 
igreja foi edificada praticamente sem recuos, 
havendo apenas uma calçada separando-a da 
rua. Na fachada principal a calçada tem apro-
ximadamente 02 metros de largura, enquan-
to na lateral ela varia de 1,30 a 2,60 metros. 
A fachada principal esta voltada para o Largo 
do Senhor dos Passos e a fachada lateral 
direita para a Rua Dom Fernando. A vizinhan-
ça é constituída por casas térreas e sobrados 
da Rua Dom Fernando, e na fachada esquer-
da um anexo pertencente a Igreja . 
 
Igreja de relevante interesse arquitetônico, 
de planta retangular, com nave, capela-mor, 
sacristia, batistério, galerias, tribunas ao 
redor da nave e da capela-mor e coro situado 
sobre a porta principal. Coberta com telhado 
de duas águas (telha canal), com terminação 
do tipo cimalha na nave e beiral revestido de 
madeira na capela-mor. A capela possui pé 
direito menor que a nave. 
 
A principal característica da fachada frontal é a 
simetria. Possui um frontão triangular com linha 
de base e óculo redondo, encimado por uma 
cruz de madeira, sendo ladeado por duas torres 
sineiras com terminação piramidal, cobertas 
com telhas tipo ardósia. Estas torres possuem 
quatro aberturas para sinos, mas somente a do 
lado direito os contém. O acesso ao interior do 
templo é marcado por uma única e grande porta 
de madeira com verga em forma de arco ogival 

centralizada na fachada. Esta fachada apresenta 
ainda seis janelas (2 no térreo e 4 ao nível do 
coro) com verga ogival em estilo neogótico, 
sendo duas delas são sobrepostas à porta de 
acesso. 
 
As fachadas laterais apresentam, na parte da 
nave, três janelas rasgadas de cada lado, 
com verga em arco capela, as três janelas de 
cada lado são com verga reta,  sendo este 
mesmo modelo de janela repetindo ao nível 
térreo. A fachada voltada para a Rua Dom 
Fernando, na parte da capela/sacristia, no 
andar térreo, possui uma porta de entrada 
para a capela  e outra para a sacristia, ladea-
do por uma janela com grades de ferro. O 
acesso a estas portas é feito através de ram-
pas de concreto. A fachada lateral esquerda 
apresenta-se igual à direita, diferenciando-se  
apenas pelo fato de que no local da porta de 
acesso à sacristia, encontra-se outra janela. 
Neste mesmo lado, na parte ligada a sacristi-
a, existe um  anexo, composto de uma mini-
cozinha e um banheiro. 
 
A fachada de fundo é praticamente cega, 
possui apenas uma janela ao nível mais alto 
da igreja e quatro aberturas de forma circu-
lar. No interior, as tribunas são margeadas 
por arcos e balaustres. Estes arcos se repe-
tem no pavimento térreo com menores espa-
çamentos por pilaretes de madeira. Entre os 
arcos das tribunas encontramos pedestais em 
madeira. A nave possui dois altares laterais, 
em madeira entalhada, um dedicado a  Nossa 
Senhora da Penha e outro a São Sebastião. 
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Todo o corpo da igreja é contornado por um 
estabelecimento que  arremata o forro de 
frisos de madeira. O acesso ao altar-mor é 
feito através de uma escada de madeira com 
quatro degraus centralizados no tablado do 
mesmo. Neste tablado encontra-se um altar, 
sendo ambos de madeira. 
 
O retábulo da capela é de madeira entalhada 
e pintado conforme o altar. No centro do 
mesmo há uma camarinha e na lateral exis-
tem dois nichos. Na galeria térrea, do lado 
esquerdo da capela, há uma porta que dá 
acesso à sacristia. Esta se desenvolve atrás 
do altar, sendo comporta de uma área central 
e um quarto. Nela encontram-se ainda duas 
escadas de madeira, localizadas nas extremi-
dades laterais e que dão acesso ao andar 
superior. Das tribunas ao redor da capela, 
encontra-se uma porta que as liga a um cô-
modo atrás do altar que serve de apoio ao 
mesmo. 
A presença marcante do arco cruzeiro na 
interseção da capela com a nave, todo traba-
lhado em alto relevo e  pintado nas cores 
verde, ocre e rosa. As paredes internas, com 
exceção das que separam as galerias na nave 
com as da capela-mor são em madeira, pin-
tadas na cor branca, tendo minuciosos enta-
lhes pintados nas cores azul, verde, ocre e 
dourado. O piso é de tábuas de 20cm de lar-
gura, com exceção de uma parte do árdio, 
que é de ladrilho. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Agenda 21. 

4.2.2 - Instituições Culturais. 
 
4.2.2.1 � Museus/Memoriais 
 
Nome do atrativo:  
Museu da Família Santolim 
 
Localização: Petrópolis, área  não urbana. 
 
Localidades mais próximas do atrativo: 
Burarama. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
1km. 
 
Distância da Sede do município: 41km.  
 
Meios de Acesso: rodoviário, totalmente 
pavimentado até a localidade de Burarama, 
em estado regular, não sinalizado e não a-
daptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
João Domingos Zago. 
 
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. 
 

Visitação: diariamente, com visitas guiadas, 
acesso gratuito e com autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis na localidade de Burarama. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação do patrimônio e visita ao museu. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: um pouco acima da 
comunidade dos Perim (bairro), localiza-se a 
propriedade de José Luiz Santolim, neto do 
primeiro proprietário e construtor da obra 
datada de 1937. Em 2003 foi realizada a 
restauração da casa, preservando as caracte-
rísticas originais, inclusive um museu com 
importantíssimo acervo, constando de obje-
tos domésticos e agrícolas do ano da constru-
ção da casa. Relatos escritos da historia da 
família e da comunidade de Burarama. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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4.2.2.2 - Bibliotecas. 
 
Nome do atrativo:  
Biblioteca Municipal Major  
dos Santos Paiva. 
 
Localização: Rua 25 de Março, s/n, 
Centro. 
 
Localidades mais próxima do atrati-
vo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxi-
ma: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo:  não adaptado, 
sinalizado, rodoviário, totalmente pavi-
mentado e em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: no 
Centro da cidade, próximo à Casa da 
Cultura Roberto Carlos. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: bom. 
 

Visitação: de segunda a sexta-feira de 
8h ás 12h e de 14h às 18h. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporá-
ria. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
acervo literário e instalações sanitárias. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
leitura e pesquisa. 
 
Integra roteiros turísticos comercia-
lizados? não. 
 
Origem dos visitantes: local e munici-
pal. 
 
Descrição do atrativo: acervo com 
mais de 20.000 (vinte mil) livros, entre 
literários, lúdicos, didáticos e literatura 
local. 
 
Referências/Documentos consulta-
dos: in loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2.3 - Institutos  
Históricos e Geográficos. 

 
Nome do atrativo:  
Instituto Histórico e Geográfico 
 
Localização: Rua 25 de Maio, 171. Centro 
Operário de Proteção Mútua, área urbana. 
 
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 de conservação 
e sinalizado.  
 
Descrição do acesso utilizado: partindo da 
Praça Jerônimo Monteiro seguir em direção a Rua 
25 de Março onde o atrativo esta localizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, coletivo 
regular, em bom estado e  não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  Mu-
nicipal Tombado 23/12/96, resolução 001/96 
COMDUR. 
 
Estado de conservação: bom 
 
Entrada do atrativo: porta principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: de segunda à sextas-feira de 8h à 
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18h, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e de segurança e instala-
ções sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: biblio-
teca e atividades culturais diversas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Fluxo constante. 
 
Descrição do atrativo: o Instituto Histórico 
Geográficos é filiado a Instituto Histórico e 
Geográfico do Espírito Santo funcionando no 
Centro Operário de Proteção Mutua, edificado 
em 1913. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 Agenda 21. 
 
 
 
 
 
 

4.2.2.4 - Centros Culturais 
/Casa da Cultura. 

 
Nome do atrativo:  
Oficina de Talentos ELA 
 
Localização: Rua Hugo Zago Filho, 19. San-
to Antônio, área urbana.  
 
Telefone:  ((28)) 3521-5811. 
 
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 de conservação 
e sinalizado.  
 
Descrição do acesso utilizado:  partindo 
do Centro da cidade pela Avenida Beira Rio, o 
Corpo de Bombeirio é a melhor referência. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, em bom estado e não adap-
tado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom 
 

Entrada do atrativo:  porta principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: de segunda a sábado, de 12h às 
18h, com visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza, segurança e instalações 
sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: aulas 
de teatro e apresentações teatrais. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Fluxo 
constante. 
 
Descrição do atrativo: a Oficina de Talen-
tos ELA possui um espaço para apresenta-
ções teatrais com 120 lugares. 
 
Observações complementares: Telefone : 
((28)) 3521-5811. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Agenda 21. 
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Nome do atrativo:  
Praça da Poesia 
 
Localização: Rua 25 de Março, s/n. Centro, 
área urbana. 
 
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 de conservação 
e sinalizado.  
 
Descrição do acesso utilizado: partindo da 
Praça Jerônimo Monteiro seguir em direção a 
Rua 25 de Março onde está localizada a Casa 
dos Braga. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, coletivo 
regular, em bom estado e  não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom 
 
Entrada do atrativo:  porta principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: de segunda à sexta-feira, de 8h à 
18h. Horários diferenciados para eventos, 
visitação externa, com visitas guiadas, aces-
so gratuito e sem autorização prévia. 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e de segurança e instala-
ções sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lança-
mentos literários e leitura de livros. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Fluxo constante. 
 
Descrição do atrativo: espaço aberto para 
lançamentos literários ao ar livre com capaci-
dade para 100 pessoas. 
 
Observações complementares: Telefone : 
((28)) 3155-5272. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Agenda 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome do atrativo:  
Espaço Cultural dos Correios. 
 
Localização: Praça Jerônimo Monteiro, s/n. 
Centro, área urbana.  
 
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 de conservação 
e sinalizado.  
 
Descrição do acesso utilizado: Praça Cen-
tral da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário coletivo 
regular, em bom estado e  não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom 
 
Entrada do atrativo:  porta principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: de segunda à sexta-feira, de 8h à 
17h, com visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
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Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e de segurança e instala-
ções sanitárias adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: expo-
sições de arte. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Fluxo constante. 
 
Descrição do atrativo: acoplado a agência 
Central dos Correios, possui um espaço coma  
capacidade de receber 100 espectadores.  
 
Observações complementares: Telefone: 
((28))  3521-6068 
 
Referências/Documentos consultados:  
Agenda 21. 
 
 
Nome do atrativo:  
Espaço Cultural Yazigi 
 
Localização: Rua Barão de Itapemirim, 27. 
Centro, área urbana. 
 
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 de conservação 
e sinalizado.  
 
Descrição do acesso utilizado: rua per-
pendicular a Praça Jerônimo Monteiro ao lado 
da Câmara Municipal. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
,coletivo regular, em bom estado e  não a-
daptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom 
 
Entrada do atrativo:  porta principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: de segunda à sexta-feira, de 8h à 
20h, com visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e de segurança e instala-
ções sanitárias não adaptadas. 
 

Atividades ocorrentes no atrativo: expo-
sições artísticas e lançamentos literários. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Fluxo constante. 
 
Descrição do atrativo: espaço acoplado a 
Escola de Idiomas Yazigi com capacidade 
para 120 pessoas. 
 
Observações complementares: Telefone : 
((28)) 3521-5600 
Fax : (2)8 3522-4902 
Referências/Documentos consultados: 
Agenda 21. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Auditório Lauro Depes � Casa  
do  Estudante 
 
Localização: Rua 25 de Março, 166.Centro, 
área urbana. 
 
Localidade 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 de conservação 
e sinalizado.  
 
Descrição do acesso utilizado: partindo da 
Praça Jerônimo Monteiro seguir em direção a 
Rua 25 de Março, onde está localizada a Casa 
do Estudante (ao lado da Casa dos Braga). 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo regular, em bom estado e  não adap-
tado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: regular 
 
Entrada do atrativo:  porta principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: de segunda à sexta-feira, de 8h à 
18h. Horários diferenciados para eventos, 
visitação externa, com visitas guiadas, aces-
so gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e de segurança e instala-
ções sanitárias adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ativi-

dades culturais e educacionais. Espetáculos 
músicais e teatrais. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Fluxo constante. 
 
Descrição do atrativo: o Auditório Lauro 
Depes, pertence a Casa dos Estudantes pos-
sui a capacidade de 200 pessoas para apre-
sentações teatrais e 400 para apresentações 
músicais. 
 
Observações complementares: Telefone: 
((28)) 3522-7211 
 
Referências/Documentos consultados:  
Agenda 21. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Academia Cachoeirense  
de Letras e Artes. 
 
Localização: Rua 25 de Março, 106, Centro. 
Casa da Memória, área urbana. 
 
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 de conservação 
e sinalizado.  
 
Descrição do acesso utilizado: partindo da 
Praça Jerônimo Monteiro seguir em direção a 
Rua 25 de Março, onde está localizada a Casa 
dos Braga. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo regular, em bom estado e  não adap-
tado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  Mu-
nicipal, Tombado em 23/12/96 resolução 
007/96 COMPUR. 
 
Estado de conservação: bom 
 
Entrada do atrativo:  porta principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: de segunda à sexta-feira de 8h à 
18h, com visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e de segurança e instala-
ções sanitárias não adaptadas. 
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Atividades ocorrentes no atrativo: ativi-
dades culturais, biblioteca e reuniões dos 
acadêmicos. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Fluxo constante. 
 
Descrição do atrativo: academia Cachoei-
rense de Letras e Artes que funciona na casa 
de memória edificada em 1920. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Agenda 21. 
 
 
Nome do atrativo:  
Circo da Cultura 
 
Localização: Avenida Beira Rio, s/n. Centro, 
área urbana. 
 
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 de conservação 
e sinalizado.  

Descrição do acesso utilizado: partindo da 
Praça Jerônimo Monteiro seguir em direção a 
Rua 25 de Março, onde está localizada a Casa 
dos Braga. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo regular, em bom estado e  não adap-
tado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  Mu-
nicipal Tombado em 23/12/96, resolução 
007/96 COMPUR. 
 
Estado de conservação: bom 
 
Entrada do atrativo:  porta principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: de segunda à sexta-feira de 8h à 
18h, com visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e de segurança, instala-
ções sanitárias e locais para alimentação não 
adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ativi-
dades culturais, biblioteca e reuniões dos 
acadêmicos. 
 

Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Fluxo constante. 
 
Descrição do atrativo: o Circo da Cultura 
faz parte da Praça de Fátima tendo capacida-
de para 200 pessoas no interior e 2000 na 
parte externa. 
 
Observações complementares: Telefone : 
((28)) 3521-6041 
 
Referências/Documentos consultados: 
Agenda  
 
Referências/Documentos consultados:  
Agenda 21. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Casa de Cultura Roberto Carlos 
 
Localização: Rua João Madureira de Deus, 
Ferroviários, área urbana.  
 
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 de conservação 
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e sinalizado.  
 
Descrição do acesso utilizado:  no Centro 
da cidade, a Casa é a referência. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário coletivo 
regular, em bom estado e  não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  Secreto 
Legislativo nº 1045/2003 de 25/09/2003. 
 
 

 

Estado de conservação: bom 
 
Entrada do atrativo:  porta principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: de segunda à sexta-feira de 8h à 
18h e sábado, domingo e feriado, de 9h às 
13h, com visitas guiadas, ingresso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: conhe-
cer a historia da vida de Roberto Carlos. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional, de outros estados e de ou-
tros países. Fluxo constante. 
 
Descrição do atrativo: casa onde nasceu e 
viveu até os 13 anos Roberto Carlos Braga, 
com seus pais Laura  e Robertino e seus ir-
mãos Norma, Carlos Alberto e Lauro. A casa 
foi adquirida pela Prefeitura Municipal e por 
ela restaurada para valorizar sua arquitetura 

original. Possui fotos, discos e quadros, ins-
trumentos músicais, enfim, a história de um 
rei que o Brasil todo conhece.  
A Casa da Cultura Roberto Carlos recebe 
milhares de fãs, curiosos e admiradores de 
um rei cachoeirense, que o mundo todo reco-
nhece em Roberto Carlos. Telefones para 
contato ((28)) 3155-5257.  
 
Referências/Documentos consultados:  
Agenda 21. 
 
 
 
4.2.2.5 - Teatros/Anfiteatros. 
 
Nome do atrativo:  
Teatro Municipal Rubem Braga 
 
Localização: Rua Joaquim Vieira, s/n. Guna-
du, área urbana. 
 
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 de conservação 
e sinalizado.  
 
Descrição do acesso utilizado: partindo da 
Praça Jerônimo Monteiro seguir em direção a 
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Beira do Rio, onde o Teatro esta localizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, em bom estado e  não adap-
tado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não 
há. 
 
Estado de conservação: bom 
 
Entrada do atrativo:  porta principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: de segunda a Sexta, das 8h às 
18h (horário administrativo), com visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e de segurança e instala-
ções sanitárias. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: espe-
táculos teatrais e shows músicais. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 

do entorno regional. Fluxo constante. 
 
Descrição do atrativo: inaugurado em 
29/04/2000 o Teatro Municipal Rubem Braga 
é palco de espetáculos regionais e nacionais. 
Com capacidade para 292 espectadores em 
ambiente climatizado, é equipado com o que 
há de mais moderno em iluminação cênica, 
sonorização e acústica. Localizado na Av. 
Beira Rio, é um dos principais pontos cultu-
rais do município. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Agenda 21. 
 
 
 
4.2.2.6 - Outras. 
 
Nome do atrativo:  
Asteca ( Associação Teatral de Cachoeiro 
de Itapemirim) 
 
Localização: Avenida Beira Rio, Teatro Mu-
nicipal Rubem Braga, área urbana. 
 
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 de conservação 
e sinalizado.  
 

Descrição do acesso utilizado: Avenida 
Beira Rio. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, coletivo 
regular, em bom estado e  não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom 
 
Entrada do atrativo:  porta principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: de segunda à sexta-feira de 8h à 
18h, com visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: dança 
e teatro. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Fluxo constante. 
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Descrição do atrativo: Cachoeiro do Itape-
mirim é a cidade capixaba que concentra o 
maior número de grupos teatrais, são eles: 

� Grupo Ela � Lucimar  Costa: 3521-
5811 e 9251-7(28)1. 
� Grupo Artelevita � Clementina Lemos: 
3521-6938 
� Grupo Contos de Fada � Eraldo Costa: 
3511-2438 
� Grupo Servos Livres � Nelson Miran-
da: 3511-5221 e 9885-6(28)1 
� Grupo de Palco e Cia. � Nelson Miran-
da: 3511-6521 e 9885-6(28)1 
� Grupo Se Der Jeito a Gente Faz - As-
drubal Avelar: 3511-6841 
� Grupos de Teatro nas Escolas - Gui-
marães Rosa/ Darwin/ Cristo Rei/ Ipê. 
� GAT (Grupo Anchieta de Teatro) - Li-
cimar Costa: 3511-1030 
� Grupo de Teatro Atores São Camilo � 
Sara Passadom: 3522-6484. 

 
Referências/Documentos consultados:  
Agenda 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.3 � Gastronomia Típica. 
 
4.2.3.1- Pratos Típicos 
 
Nome do atrativo:  
Feijoada. 
 
Localização: nos estabelecimentos de ali-
mentação do município, mas principalmente 
nas comunidades tradicionais como o Bairro 
Zumbi e a localidade de Monte Alegre. 
 
Origem cultural: negra. 
 
Descrição do atrativo:  
Receita típica: 

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

 
Observações complementares: acompa-
nha arroz e couve cortada em tiras finas e 
refogada no alho e óleo. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Galinha Caipira com Palmito Pupunha 
 
Origem cultural:  indígena. 
 

Descrição do atrativo: 
 

IIngredientes 
 1 galinha caipira cortada em pe-
daços 
 500 g de palmito pupunha 
 2 cebolas picadas 
 ½ pimentão vermelho 
 ½ pimentão verde 
 2 a 3 tomates maduros picados 
 1 maço de cheiro verde picado 
 6 dentes de alho amassados 
 Molho inglês 
 Shoyo 
 2 colheres de sopa de óleo 
 1 colher de sopa de manteiga 
 Pimenta do reino e limão a gosto 
 Sal a gosto  

 
Modo de preparo 
 
Tempere o frango com limão, alho, pi-
menta e sal. Frite os pedaços uma a um 
em 2 colheres de sopa de óleo e 1 de 
manteiga. Vá pingando água acrescente 
o palmito pupunha. Depois, acrescente 
os pimentões, os tomates e por último o 
cheiro verde. Sirva com arroz. 
 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome do atrativo:  
Embutidos e Derivados de Porco. 
 
Localização: nos estabelecimentos de ali-
mentação do município. 
 
Origem cultural: negra 
 
Descrição do atrativo:  
Receita típica:  

 linguiça,  
 chouriço,  
 torresmo,  
 costelinha e  
 outros. 

 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 

 
 
 
 

4.2.4 - Artesanato. 
 
4.2.4.1 - Outros. 
 
Nome:  
Artesanato do Município   
de Cachoeiro de Itapemirim. 
 
Localização: Sede Burarama e Itaoca. Área 
urbana e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em estado regular e não 
sinalizado. 
 
Transporte ao atrativo: rodoviário regular, em 
regular estado de conservação e não adaptado. 
 
Visitação: durante todo o ano, visitas não guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo:  horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis nas localidades de cada artesão. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: produ-
ção e comercialização de artesanato. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal e do 
entorno regional. Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: o artesanato é uma ativi-
dade que sempre existiu. Nossos antepassados, os 
índios que foram os primeiros habitantes, já faziam 
arte. Vasilhas para uso doméstico, colher de pau, 
as gamelas de madeira, tecidos feitos a mão e 
colares feitos com sementes. 
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O Senhor Carlito Gomes Santana, conhecido 
popularmente como �Fulica� (hoje falecido), 
herdou de seu pai Manoel Gomes que trouxe 
de Portugal, a bonita arte do oleiro.  
Falar em oleiro, moringas e vasos nos faz 
lembrar o moringueiro. Não há entre os anti-
gos cachoeirense quem não se lembra da 
voz: 
 
� Moringueiro ...! Olha o vaso!� 
Outro exemplo que temos é a fabrica de pios 
de Cachoeiro. Arte centenária, foi passando 
de pai para filho, estando hoje na quarta 
geração, a Fábrica de Pios Maurilio Coelho, 
motivo de orgulho para os artesãos e todos 
os cachoeirense, é a única do Brasil. 
 
Principais utilizadas: 
Madeira � são feitos móveis artesanais, es-
culturas e objetos decorativos, além da páti-
na em madeira. 
Palha de Milho  - produção de peças decorati-
vas. 
Rejeito de mármore e granito � mobiliários e 
objetos decorativos. 
Trabalhos manuais � bordado, tricô, croché e 
retalho. 
Cipó,  bambu e taquara � cestarias  outros 
trançados. 
 
Observações complementares: no SEBRA-
E/ES há banco de dados com nome, endereço 
e tipo de trabalho de todos os artesãos do 
município. 
 
Referências/documentos consulta-

dos 
http://www.valedosaofrancisco.com.br/T
urismo/Folclore-18.asp 
 
 
4.2.5 - Música e Dança 
 
4.2.5.1 - Folguedos 
 
Nome do atrativo:  
Bate Flecha. 
 
Localização: Bairro Zumbi, Bairro Rubem 
Braga e Pacotuba, área urbana e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação 
e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, em bom estado e não adap-
tado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  depende do local da 
apresentação. 
 
Visitação: 13 de maio, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo:  temporária. 
 

Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo:  algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  os 
disponíveis no local da apresentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  mani-
festação da cultura popular. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional.  Maior fluxo de visitação 
no mês de maio. 
 
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 como 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 
comuns ou a maneira indígena. 
 
Em Alegre, é realizado no Centro Espírita 
Nossa Senhora da Conceição e São Sebastião 
em várias datas durante o ano, especialmen-
te no dia de Nossa Senhora da Conceição, 08 
de dezembro. Após a sessão espírita e dança 
das flechas, serve-se o �bolo de velas�, co-

http://www.valedosaofrancisco.com.br/T
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memorando 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. 
 
Grupos reconhecidos e em atividade: 
 
Bate Flecha Infantil e Adulto  
Componentes: 34 adultos e 34 crianças 
Mestre: Niecina Ferreira de Paula Silva (Isolina)  
Rua Lorival da Silva, 49. Zumbi. 
Tel: ((28)) 3521-0007 / 3518-9689. 
 
Bate Flecha  
Componentes: 20 
Mestre: Tereza Gomes de Oliveira 
Rua Emiliano de Amoriam. Pacotuba. 
Tel:((28)) 3539-7138 
 
Bate Flecha  
Componentes: 10 
Mestre : Adélio  Quirino da Silva  
Rua Wilson Duarte Silva, 17. Rubem Braga.  
Tel:((28))3518-2403 
 
Referências/Documentos consultados: 

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Ita-
pemirim. 

Nome do atrativo:  
Capoeira e Maculelê. 
 
Localização:  Bairro Amaral e Bairro Zumbi, 
área urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação 
e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, em bom estado e não adap-
tado. 
 
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, sem 
visitas guiadas, acesso gratuito e sem autori-
zação prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo:  temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo:  algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  os 
disponíveis no local da apresentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  mani-
festação da cultura popular. 

Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
no período das festas. 
 
Descrição do atrativo: a capoeira é uma 
manifestação da cultura popular brasileira 
que reúne características bem peculiares: 
mista de luta, jogo e dança, praticada ao som 
de instrumentos músicais (berimbau, pandei-
ro e atabaque), palmas e cânticos. É um ex-
cepcional sistema de auto defesa e treina-
mento físico, destacando-se entre as modali-
dades desportivas por ser a única original-
mente brasileira e fundamentada em nossas 
tradições culturais.  
 
Não se sabe ao certo a origem da Capoeira, 
alguns pesquisadores acreditam ter vindo da 
África. Outros afirmam ter sido criada no 
Brasil pelos escravos, na sua luta pela liber-
dade. 
 
Referências/Documentos consultados:     

1. in loco e 
2. http://www.capoeirabrasil-
ce.com.br/historia/historia1.htm. 

 
Grupos reconhecidos e em atividade: 
 
Associação Cultural Educacional �Filho-
tes da Princesa do Sul� 
Componentes: 500 (35 pessoas por apresen-

http://www.capoeirabrasil-
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tação) 
Mestre: Paulo Henrique Silva Monteiro (Mes-
tre Paulinho) 
Mestre: Bruno Fajardo Lima Tel: ((28)) 3522-
0083/9959-1414 
Mestre : Volmir 
Mestre: Airton 
Rua José Mancini, (28). Amaral. Cep: 29305-110. 
Tel: ((28)) 3521-1740 
Fax:((28))  3521-0294 
 
Associação Desportiva e Cultural de Ca-
poeira �Navio Negreiro� 
Mestre: Aldeci Gomes da Silva (Mes-
tre:Falcão) 
Tel:((28)) 968-4560/3521-8336 (orelhão) 
/3517-8480(residencia)   
e-mail: acnavionegreiro@zipmail.com.br 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Caxambu. 
 
Localização:  Monte Alegre e Córrego dos 
Momos. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação 
e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, coletivo 
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: 13 de maio, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo:  temporária 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo:  algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  os 
disponíveis no local da apresentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: mani-
festação da cultura popular. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
 

 

Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
no mês de maio. 
 
Descrição do atrativo: Batuque, Jambo, 
Caxambu, Tambor ou Catambá tem a mesma 
forma de roda no ES, refletindo sua origem 
negra. O canto caracteriza-se pela alternân-
cia contínua de um solista. Os instrumentos 
mais freqüentes são os tambores, a puita e a 
angóia. Os tambores recebem nomes pró-
prios 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 alu-
nas, aos assistentes, num verdadeiro ritual, 
com acompanhamento dos instrumentos. 
 
Os pontos são classificados em: licença, lou-
vação, visaria, demanda, �encante� e despe-
dida, na forma de versos dísticos ou em pro-
sa, lembrando ou revelando fatos diários, 
criando temas, etc., tirados numa linguagem 
simbólica e, por isso mesmo, enigmática e 
incompreensível a quem não está habituado. 
 
Referências/Documentos consultados: 

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Ita-
pemirim. 

 
 
 
 
 

mailto:acnavionegreiro@zipmail.com.br
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Grupos reconhecidos e em atividade: 
 
Tipo: Grupo Caxambu Tapera 
Grupo de Caxambu Monte Alegre  
Componentes : 40 
Mestre: Maria Laurinda Adão Pacotuba Tel ((28)) 
3521-4947 (Estrela Adão Ventura � Irmã) 
 
 
Nome do atrativo:  
Fanfarra. 
 
Localização:  Bairro Cel Borges e Bairro 
Gilson Caroni, área urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação 
e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, coletivo 
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, sem 
visitas guiadas, acesso gratuito e sem autori-
zação prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo:  temporária. 
 

Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo:  algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  os 
disponíveis no local da apresentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  mani-
festação da cultura popular. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação, 
em eventos programados. 
 
Descrição do atrativo: a diferença entre a fan-
farra, a banda marcial e a banda músical pode ser 
assim resumida: a banda marcial é composta por 
corpo músical (com instrumentos completos) e 
corpo coreográfico. A músical tem músicos e seus 
instrumentos. A fanfarra é uma banda de música 
composta por instrumentos de sopro e de metal, 
aos quais se incluem saxofones e a bateria, com 
maior organização quer seja no aspecto de apre-
sentação, quer seja no processo de organização 
funcional em relação as outras bandas. 
  
Grupos reconhecidos e em atividade: 
 
Fanfarra Juracy Magalhães  
Componentes : 80 
Mestre: Marta Profeta  
Rua Marcolini Alves, 07. Gilson Caroni. 
Tel: ((28)) 3522-6370 /3521-3526 (residên-

cia) / 9885-3526 
 
Fanfarra Wilson Rezende  
Componentes: 80 
Rua Moreira, 171. Cel Borges. Colégio Liceu 
Muniz Freire. 
Tel : ((28)) 3522-4881 
Mestre : Genilson Rodrigues João Pinto (dire-
tor) Milton dos Santos.  
Telefone: (28) 3521-1040  
 
Referências/Documentos consultados: 
http://goiasnet.globo.com/educacao/pes
quisando.phtm?id=758 
 
 
Nome do atrativo:  
Folia de Reis. 
 
Localização:  Fazenda São Joaquim, locali-
dade de Burarama e Bairros do Centro, área 
urbana e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação 
e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, coletivo 
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 

http://goiasnet.globo.com/educacao/pes
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apresentação. 
 
Visitação: de 24 de dezembro a 20 de janei-
ro, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo:  temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo:  algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  os 
disponíveis no local da apresentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  mani-
festação da cultura popular. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 

 

Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
nos meses de dezembro e janeiro. 
 
Descrição do atrativo: a Folia de Reis  é 
uma tradição européia antiga, disseminada 
em países de  tradição católica. Chegou ao 
Brasil trazida pelos portugueses. Essa tradi-
ção envolve muitas superstições em torno de 
seus componentes, principalmente ao palha-
ço � quem se veste de palhaço por um ano, 
tem um compromisso por mais seis anos 
consecutivos para completar os sete, para 
não correr o risco de se identificar com o 
demônio.� Os grupos são compostos por ca-
torze componentes, chamados de foliões. 
Dentre eles estão incluídos: o mestre da folia, 
os dois palhaços e os tocadores. O mestre é 
quem organiza todo o grupo de foliões. Com 
seu apito, comanda as toadas e tira os desa-
fios. É geralmente uma espécie de líder espi-
ritual que é respeitado por todos, por ser 
detentor do conhecimento de todas as profe-
cias. Os palhaços, segundo a tradição oral, 
representam tanto a figura do Rei Herodes 
como os soldados que açoitaram Jesus. O 
aspecto bizarro assusta e diverte a todos. É 
sempre a maior atração das folias, cantando 
versos de improviso para quem os assiste. Ao 
final da jornada, pedem dinheiro para o �do-
no da casa� que joga ao chão para que seja 
recolhido e entregue ao mestre da folia. Este 
dinheiro é utilizado para a festa do arremate 
que acontece sempre após o dia 20 de janei-
ro. Os tocadores são os músicos que animam 
a folia tocando bumbos, tarol, surdo, viola e 

sanfona e entoando as toadas. Estas cantori-
as possuem ritmo triste e alegre. Segundo os 
mestres, sua música espanta os maus espíri-
tos para que o Natal passe em paz. As folias 
iniciam sua peregrinação no ciclo natalino, a 
partir da meia noite do dia 24 de dezembro, 
noite de Natal, prosseguindo  até o dia 6 de 
janeiro, dia dos Santos Reis. Do dia 7 a 20 de 
janeiro, dia de São Sebastião, saem para 
homenagear o santo de  devoção, dessa vez, 
somente de dia e sem a presença dos palha-
ços. A jornada inicia com uma oração especi-
al em seus próprios santuários, logo após, os 
foliões vão até a Igreja, para uma bênção 
especial, de onde saem de costas. Fazem 
suas apresentações pelas ruas e nas casas 
que as convidam. Em sua peregrinação, che-
gam nas casas procurando o menino Jesus, 
nascido na noite do dia 24, simulando, dessa 
forma, a peregrinação dos três reis magos. 
Se baterem em uma casa e o dono não aten-
der, a casa é amaldiçoada. Se forem atendi-
dos, a casa é abençoada. A Bandeira dos 
Santos Reis é o principal símbolo religioso da 
Folia. Cada enfeite que a integra tem um 
significado relacionado à Sagrada Família. 
Suas roupas são geralmente de cores varia-
das, principalmente o vermelho, o verde, o 
amarelo e o azul, com diversos adereços. Os 
foliões vestem calças e camisas de cetim, 
usam um chapéu confeccionado por eles 
mesmos, enfeitados de fitas e decorado com 
espelhos. Os palhaços usam roupas de chitão 
com estampas coloridas e uma túnica com 
muitos babados. Escondem o rosto com más-
caras de couro de cabra, também confeccio-
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nado por eles.  
 
Referências/Documentos consultados: 
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemi-
rim. 
 
Grupos reconhecidos e em atividade: 
  
Folia de Reis Estrela do Mar  
Componentes : 14 
Mestre : João Inácio  
Rua Delindo Belabla, 48. Alto Monte Cristo. 
Tel : (28) 3517-9089 
 
Folia de Reis Estrela do Mar  
Componentes : 14 
Mestre : Romilson da Silva  
Rua Jordão Passamal, 44. Zumbi. 
Tel: (28) 3522-1166 
 
Folia de Reis Resplendor Divino  
Componentes: 14 
Mestre: Josias Rodrigues Caxias.Conjunto Fé 
e Raça. Village da Luz. 
Tel: (28) 3517-0267 (Bar do Alexandre) 
 
Folia de Reis Estrela de Belém  
Componentes: 14 
Mestre: Adilson Carvalho Leite 
Rua Abel Santana, 17. Gilson Carone.  
Tel: (28)  3517-8558 (res.) / 3521-8840 
(orelhão) 
 
Folia de Reis Infantil  
Componentes: 14 
Mestre: Moises Ferreira Lima  

Burarama  
Tel: (28) 3539-3038/3539-3051 
Contatos: Maria Aparecida Perim Simone. 
Tel:(28) 3519-3079/3539-3104. Mariangela 
Guillo Fassarela. 
 Burarama. Cx Postal : 45 Cep: 29237-000 
 
Folia de Reis Estrela Dalva  
Componentes: 14 
Mestre: Jorge Carias da Silva. 
 Rua Sebastião Caroni. 
Orelhão: (28) 3521-9220 
 
Folia de Reis de São Joaquim 
Componentes: 14 
Mestre: Jacinto Damasceno / Deoriene  
Fazenda São Joaquim.  
Tel: (28) 3511-4235 (filho) 
 
 
Nome do atrativo:  
Mineiro Pau. 
 
Localização: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação 
e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, em bom estado e não adap-
tado. 
 
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, sem 
visitas guiadas, acesso gratuito e sem autori-
zação prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo:  temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo:  algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  os 
disponíveis no local da apresentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  mani-
festação da cultura popular. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional.  
 
Descrição do atrativo: uma das mais 
populares danças de pares soltos conhe-
cida no Nordeste e Centro do Brasil. Está 
associada ao ato de corte da cana verde, 
por causa das viradas de um para outro 
lado, ou ao cateretê, por causa das bati-
das de palmas ou ao batuque paulista, 
onde se insinuam a umbigada. lnicia-se 
com as moças e rapazes formando um 
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círculo de mãos dadas. No centro, um 
solista (violeiro ou violinista) canta a-
companhando a música com seu instru-
mento a fim de animar o folguedo. Os 
dançarinos voltam-se ora para a direita, 
ora para a esquerda, enquanto sapatei-
am acompanhando o ritmo e o compasso 
da melodia. O Mineiro-Pau é uma dança 
animada, viva e rica em movimentos.  
 
Grupo reconhecido e em atividade: 
 
Mineiro Pau   
Componentes: 40 
Mestre: Roberto Maraboti Sapemar Mármo-
res e Granitos Ltda  
Localização: Rod. Feud Nemer, Km 13 Con-
duru Caixa Postal: 50. Cep: 29313-120  
Telefone:SAPEMAR (28) 3539-5204/3539-
5181. 
 
Referências/documentos consultados 
http://www.valedosaofrancisco.com.br/Turis
mo/Folclore-18.asp 
 
 
Nome do atrativo:  
Charola de São Sebastião. 
 
Localização: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação 
e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 

coletivo regular, em bom estado e não adap-
tado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  depende do local da 
apresentação. 
 
Visitação: de 24 de dezembro a 20 de janei-
ro, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo:  temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo:  algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  os 
disponíveis no local da apresentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  mani-
festação da cultura popular. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
nos meses de dezembro e janeiro. 
 
Descrição do atrativo: entre os grupos 
folclóricos que se apresentarão nos dois 

dias do evento se destaca a Charola de 
São Sebastião, que louvar São Sebastião 
por sete anos consecutivos, saindo com 
a Charola por toda a vizinhança, nos dias 
precedentes à festa do santo, 20 de ja-
neiro. Atualmente, a banda compõe-se 
de nove músicos que cantam e tocam 
instrumentos diversos: viola de doze 
cordas, cavaquinho, violão, triângulo, 
pandeiro, chocalho, caixa-de-resposta e 
outros. 
 
Referências/Documentos consultados: 
http://www.abih.com.br/principal/noticia
s.php?id=1557 
 
Grupo reconhecido e em atividade: 
  
Charola de São Sebastão  
Componentes: 10 
Mestre: Adélio Quirino da Silva 
Rua Wilson Duarte Silva, 17. Rubem Braga. 
Tel: (28) 3518-2403. 
 
 
 
4.2.6 - Feiras e Mercados 
 
4.2.6.1 � Outras feiras 
 
Nome do atrativo:  
Feira de Artesanato. 
 
Localização: Rua Joaquim Vieira. Guandu, 
área urbana. 
 

http://www.valedosaofrancisco.com.br/Turis
http://www.abih.com.br/principal/noticia
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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 de conservação 
e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo da 
Praça Jerônimo Monteiro seguir pela Avenida 
Beira Rio até a esquina da Rua Joaquim Viei-
ra, enfrente ao Teatro Rubem Braga. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, em bom estado e não adap-
tado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada definida. 
 
Visitação: sexta-feira de 14h à 21h e sábado 
de 9h à 14h, sem visitas guiadas, acesso 
gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo:  temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo:  algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  

serviço de limpeza. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: comer-
cialização de artesanato. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação, 
a sextas-feiras e sábados. 
 
Descrição do atrativo: o artesanato cacho-
eirense é uma das mais belas expressões de 
nossa cultura. Matérias-primas como: már-
more e granito, madeira, tecidos, fibra vege-
tal, argila, grãos, contas, entre outros, to-
mam formas diversas nas mãos dos artesãos. 
 
Visite a Feira Municipal de Artesanato, ao 
lado do Teatro Municipal, na Avenida Beira 
Rio. Toda a sexta-feira, da 14h às 21h e sá-
bado de 9h às 14h. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Agenda 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.6.2 � Mercado de Produtos Variados. 
 
Nome do atrativo:  
Mercado Municipal 
 
Localização: Rua Alfredo Martins do Amaral, 
s/n. Baiminas, área urbana. 
 
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 de conservação 
e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: no Bairro 
Baiminas. Este Mercado é referência. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo regular, em bom estado e não adap-
tado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  Mu-
nicipal, tombado em 23/12/96 resolução 
008/96 CONDUR. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: de segunda a sextas-feira de 8h 
às 18h e sábado de 8h às 12h, sem visitas 
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guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo:  permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo:  algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza, instalações sanitárias e 
locais para alimentação não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: comér-
cio diversificado. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
sexta-feira e sábado. 
 
Descrição do atrativo: construído em 1937 
à moda art decot, foi recentemente revitali-
zado passando a abrigar o mercado de horti-
frutigranjeiros, bares e pequenos pontos co-
merciais. 
 
Observações complementares: na praça 
lateral funciona uma pequena feira de arte-
sanato e produtos da agroindústria. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Agenda 21. 
 

Nome do atrativo:  
Mercado da Pedra. 
 
Localização: Bairro Guandú, área urbana. 
 
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 de conservação 
e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo do  
Centro da cidade, em direção a Igreja da 
Consolação. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário coletivo 
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: de segunda a sexta-feira de 8h às 18h 
e sábado de 8h às 12h, sem visitas guiadas, aces-
so gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo:  permanente. 
 

Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo:  algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, instala-
ções sanitárias e locais para alimentação não 
adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: comer-
cialização. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional.  
 
Descrição do atrativo: mais tradicional 
mercado de carnes e hortifrugranjeiros do sul 
do Estado, com o passar do tempo foi per-
dendo importância para os supermercados e 
hortifrutis. 
Hoje, revitalizado, comercializa além de pro-
dutos tradicionais, ervas aromáticas, medici-
nais e temperos tradicionais, que só são en-
contrados lá.  
 
Referências/Documentos consultados:  
Agenda 21. 
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4.3 - ATIVIDADES ECONÔMICAS 
 
4.3.1 - Extrativismo e Exploração 
 
4.3.1.1 � Mineral 
 
Nome do atrativo:  
Mármore e Granito 
 
Localização: em todo o município, área ur-
bana e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmen-
te pavimentado, em bom estado de conser-
vação e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, coletivo 
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: de segunda a sexta-feira de 8h às 18h 
e sábado de 8h às 12h, sem visitas guiadas, aces-
so gratuito e com autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo:  permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo:  algumas horas. 
 

Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza, instalações sanitárias e 
locais para alimentação não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  extra-
ção e comercialização de pedras em mármore 
e granito. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional, outros estados e outros 
países. Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo:  
Histórico: 
As primeiras atividades  relacionadas com a 
exploração industrial de rochas ornamentais 
no ES ocorreram na década de 20, no muni-
cípio de Cachoeiro de Itapemirim. Somente 
na segunda metade da década de 50 regis-
tra-se o início de uma atividade mais regular 
na extração de mármore, também em Ca-
choeiro de Itapemirim. A ocorrência de gran-
des reservas de mármore no município foi o 
principal fator propulsor para o surgimento 
dessa indústria no Espírito Santo. 
 
A atividade de beneficamento industrial do 
mármore extraído na região iniciou-se so-
mente em 1970. Desde então, o setor vem 
apresentando um ritmo vertiginoso de cres-
cimento. Em menos de trinta anos instala-
ram-se no estado mais de 900 teares, sendo 

que mais de 90% fabricados por empresas de 
bens de capital do ES. 
 
Contextualização: 
O setor de rochas ornamentais gera no sul do 
estado do EP, cerca de 12.000 empregos 
diretos. É importante ressaltar que o setor 
gera empregos em todos os municípios do 
estado, evidenciando sua capilaridade e ca-
pacidade de manutenção das populações em 
suas áreas de origem. 
 
Cachoeiro do Itapemirim é o maior produtor 
de mármore do Brasil. Possui um dos maiores 
parques de beneficamento de rochas orna-
mentais do mundo com cerca de 800 teares 
instalados e mais de 600 empresas. 
 
O ES é o maior produtor do país de bens de 
capital (máquinas e equipamento) específico 
para rochas ornamentais, abrigando mais de 
80% dos fabricantes, em mais de 30 empre-
sas, gerando cerca de 1.500 empregos dire-
tos. 
 
A grande maioria destas empresas está loca-
lizada em Cachoeiro do Itapemirim. 
 
Exportações Brasileiras de Rochas Or-
namentais (US$ Mil) 
 
1996 - 157.(28)4 
1997 - 198.278 
1998 - 210.486 
1999 - 232.457 
2000 - 259.313 
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2001 - 269.407 
2002* - 237.961 
 
Exportações Capixabas de Rochas Orna-
mentais (US$ Mil)  
 
1996 - 43.47 
1997 - 58.10 
1998 - 69.05 
1999 - 83.23 
2000 - 115.749 
2001 - 127.794 
2002* - 116.338 
 

 Janeiro a Setembro 
O ES consolidou sua posição de principal pro-
dutor e exportador, respondendo no ano  de 
2002 (janeiro a setembro) por 48,9% em 
valor, do total das exportações brasileiras de 
rochas ornamentais, e por 78,5% das expor-
tações brasileiras de rochas processadas. O 
melhor desempenho do ES está lastreado na 
existência de: grande quantidade de jazidas 
ativas, parques industriais de beneficamento, 
fabricantes de máquinas, equipamentos e 
insumos e em base de competitividade firma-
da para produtos acabados/semi-acabados no 
mercado interno. 
 
Cachoeiro de Itapemirim e cidades vizinhas 
respondem por mais de 60% das exportações 
capixabas. 
 
Cachoeiro de Itapemirim abriga a terceira 
maior feira de rochas ornamentais do mundo, 
que em 2003 completa a 16ª edição. 

Referências/Documentos consultados:  
Agenda 21. 
 
 
 
4.3.2 - Agropecuária 
 
4.3.2.1 - Agricultura 
 
Nome do atrativo:  
Agropecuária / agroindústria. 
 
Localização: zona rural do município, área 
não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmen-
te pavimentado, em bom estado de conser-
vação e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, coletivo 
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 visitado. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e com autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo:  permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo:  algumas horas. 

Equipamentos e serviços no atrativo:  os 
disponíveis no local visitado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  pro-
dução de gêneros alimentícios, em pequena 
escala. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Fluxo de visitação cons-
tante. 
 
Descrição do atrativo:  a agricultura de 
Cachoeiro de Itapemirim começa com a subi-
da dos  imigrantes italianos pelo Rio Itapemi-
rim, desmatando as propriedades e plantando 
café e culturas alimentares de subsistência, 
como milho e feijão. Como a topografia da 
região é bastante ondulada (acidentada) as 
propriedades optam pelo cultivo do café. Nas 
encostas e nas várzeas  a cultura alimentar, 
posteriormente a cultura do algodão, por 
ocasião foi instalada em Cachoeiro uma fábri-
ca de tecidos. 
 
Após o ciclo do algodão acontece o ciclo da 
cana-de-açúcar, na  Usina São Miguel, hoje 
Distrito de São Vicente. 
 
As atividades econômicas estão distribuídas 
conforme tabela abaixo: 
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Agricultura Área 

(Ha) 
Número 
de propri-
edades 

Produção 
(tonelada) 

Café Conilon 6.000 700 7.200 bene-
ficiadas 

Café Arábica 500 160  300 benefi-
ciadas 

Milho 800 400 1.440 bene-
ficiadas 

Feijão 100 150 60 benefici-
adas 

Oleicultura 80 150 2.101 
Fruticultura 83 80 2.490 
Pecuária de 
Leite (Bovi-
nos) 

21.000 560 12.987 
(p/1000l) 

 
 
O município tem na maioria das propriedades 
rurais a atividade agrícola, com agricultura 
familiar, com cerca de 64ha (média), o  que 
indica boa distribuição das terras com os 
pequenos proprietários sem características de 
grandes concentrações de terra. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Agenda 21. 
 
 
4.3.3 � Industria 
 
Nome do atrativo:  
Comércio, industria e serviços. 
 
Localização: em toda o município (princi-
palmente na Sede). 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmen-

te pavimentado, em bom estado de conser-
vação e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo regular, em bom estado e não adap-
tado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porta, não adaptada. 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira, de 8h 
às 18h e Sábado, de 8h às 12h, com visitas 
guiadas, acesso gratuito e com autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo:  permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo:  algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, instala-
ções sanitárias, áreas para lazer e entreteni-
mento, locais para alimentação e hospeda-
gem parcialmente adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: com-
pras e utilização dos serviços. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 

Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Fluxo de visitação cons-
tante. 
 
Descrição do atrativo:  
Histórico: até o inicio do século XIX, o terri-
tório, onde está situado o Município, no sécu-
lo XVII quando alguns aventureiros tentaram 
se estabelecer na região com vistas a explo-
ração de ouro que supostamente existia em 
castelo. Região montanhosa, situada na parte 
do Município. Os exploradores de ouro foram 
violentamente repelidos pelos indígenas e 
tiveram suas pretenções tolhidas, também 
pela proibição por parte da Coroa Portuguesa, 
da abertura de estradas no Espírito Santo 
com destino a Minas Gerais. 
 
Cachoeiro do Itapemirim nunca passou de um 
povoado no período da cana-de-açúcar. So-
mente a partir de 1850, quando as fazendas 
de café prosperaram em todo o Vale do Ita-
pemirim é que teve crescimento vertiginoso, 
fator que transformaria, em pouco tempo, a 
região em centro econômico político e cultu-
ral do Estado do Espírito  Santo. 
 
As primeiras casas comerciais da vila surgi-
ram por volta de 1846, próximas à antiga 
matriz do Senhor dos Passos, Sede da fre-
guesia de São Pedro de Cachoeiro de Itape-
mirim. As moradias se concentravam na Rua 
Moreira, marginal ao rio, ou pelas transver-
sais. 
 
A partir da criação da freguesia de Nossa 
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Senhora de Cachoeiro de Itapemirim, em  
1856, o lugarejo não parou de crescer. O 
povoado contava com cerca de 3.500 pessoas 
das quais 2.100 era escravos. A extração e 
transporte de madeira nobres, o cultivo de 
café e a produção de gado, cachaça e açúcar 
demandavam cada vez mais escravos e infra-
estrutura. 
 
O comércio foi aos poucos se desenvolvendo, 
surgiram as casas de Ignácio de Loiola & Silva, 
Jorge & Irmão, Quintais&Viveiros, Jerônimo 
Francisco, Bernardino Ferreira Rios, Luiz Ber-
nardino da Costa (que tinha um serviço de 
pranchas para transporte de mercadorias), Mar-
ques Guardiã& Cia, Pedro Teixeira Duarte, Casa 
Mineira, Casa Samuel) do francês Samuel Levv, 
que aqui chegou vendendo jóias) e Manoel José 
de Araújo Machado. 
 
Até o inicio do século XX a economia da regi-
ão se limitou à lavoura cafeeira e a  produção 
de alimentos voltados para a subssistencia 
regional, com a cultura de milho, feijão, 
mandioca e criação de gado e pequenos ani-
mais. Com tais características assumira o 
papel de principal região econômica do Esta-
do, posição que manteve até a década de 
sessenta, quando a economia estadual rede-
finiu a sua trajetória de crescimento econô-
mico. 
 
Com a chegada do século XX, Cachoeiro foi 
extraordinariamente rica nas suas transfor-
mações econômicas, políticas e culturais ten-
do feito, como conseqüência, a  maioria dos 

governadores do Estado no período referido, 
com destaque para Jerônimo Monteiro e Mo-
acyr Ávidos. 
 
Em 1903, a estrada de ferro Leopoldina Rail-
way completou a ligação ferroviária com  a 
Capital da República Rio de Janeiro. 
Cachoeiro foi pioneiro também na adoção do 
uso de energia hidrelétrica, tendo instalado a 
sua primeira usina (70HP) em 1903, na Ilha 
de Esperança, atualmente Ilha  da Luz. Se-
gundo alguns historiadores, foi a primeira 
cidade do Espírito Santo e a terceira do Bra-
sil, alguns historiadores dizem ser a décima, 
a ser dotada de iluminação pública elétrica. 
 
No Governo de Jerônimo Monteiro (1908 a 
1912), personlidades políticas da região sul, 
foi feito um esforço de desenvolvimento in-
dustrial no estado que teve grandes reper-
curssões na região, em especial na cidade de 
Cachoeiro de Itapemirim. Neste período, 
construiu-se a Companhia Industrial do Espí-
rito Santo, a quem coube a responsabilidade 
de implementar um programa de desenvol-
vimento industrial no Vale do Itapemirim, 
envolvendo a implantação da Usina Hidrelé-
trica de Fruteiras (300HP),  Fábrica de Teci-
dos, Fabricas de Papel, todas localizadas em 
Cachoeiro do Itaopemirim e a Usina de Açú-
car Paineiras, situada no município vizinho, 
de Itapemirim. Com a instalação destas in-
dustrias a região sul reforçou sua função de 
principal pólo econômico do estado, tendo 
agregado às tradicionais atividades agrícolas 
e extrativos vegetais e minerais típicos da 

região, como a madeira, calcário, cana-de-
açúcar, pluma e caroço de algodão. 
 
Em 1925/26, as estradas de rolagem, cuja 
construção se iniciaram 15 anos antes, co-
meçaram a substituir as trilhas das tropas de 
burros. O transporte rodoviário chegou à 
cidade. 
 
A crise de 1929, refletiu intensivamente na 
vida da cidade. A década de 30 foi de estag-
nação. 
 
A alta do café, subsequente à guerra, deu novo 
alento a cidade, o climax acontece em 1949. 
Surgem os primeiros prédios, a rádio, iniciam-se 
novos empreendimentos industriais. 
 
Em, 1953, foi criada a Viação Itapemirim, 
dedicada ao transporte terrestre de  passa-
geiros, que tornou-se maior empresa do gê-
nero na América Latina, com (28) empresas 
chegadas e que desempenhou importante 
papel no desenvolvimento das cidades. 
Em, 1956, surgiu a fábrica de Calçados Ita-
puã, que fabrica e comercializa calçados, 
atualmente com uma rede de 20 lojas no 
Espírito Santo e Rio de Janeiro. 
 
Em 1957, iniciou-se a extração de blocos de 
mármore na localidade de Prosperidade. Em 
1966, foram construídos os primeiros teres e 
em 1969, a CIMEF Metalúrgica A, primeira 
industria para  fabricação e assistência às 
máquinas de mineração. 
Estes acontecimentos econômicos, que mar-
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caram a história de Cachoeiro, impulsionaram 
o seu processo de desenvolvimento, tanto 
agrícola, como industrial e urbano, até os 
anos sessenta. Café, pecuária bovina de corte 
e de leite, produção de subsistência (milho, 
feijão e mandioca), cana-de-açúcar e indus-
trial e urbano, até  os anos sessenta a indus-
tria processadora de matérias primas locais, 
especialmente as de origem mineral, como é 
o caso do calcário e do mármore. 
 
A partir da década de sessenta houve de fato 
um crescimento industrial relevante no muni-
cípio. Cabe mencionar a construção de uma 
nova Fábrica de Cimento, o que ocorreu em 
fins da década de 50 e inicio dos anos 60. A 
expansão da pecuária leiteira, ocorrida prin-
cipalmente entre 1940 e 1980, que possibili-
tou a consolidação do parque industrial da 
Selata. E o setor de Rochas Ornamentais, 
especialmente no segmento de mármore, que 
muito se desenvolveu a partir dos anos 60, 
tendo passado no Espírito Santo de um total 
de 70 empresas em 1972 para 720 em 1998, 
sendo que, aproximadamente, metade destas 
empresas se localizam na região sul em torno 
da cidade de Cachoeiro de Itapemirim. E 
outras Indústrias. 
 
Contextualização: 
Polo de comércio da região sul do Estado com 
grande variedade de produtos. Cachoeiro 
possui 01 shopping center. Polo de confecção 
em recuperação. Boa estrutura hoteleira para 
a demanda existente. Bons supermercados. 
Na industria com destaque para Selita, Fabri-

ca da Cimento e principalmente a Industria 
de Mármore e Granito, dentre outras. 
No setor de serviços com destaque para o 
campo jurídico. Área da saúde, principalmen-
te com a cooperativa da Unimed Grupo Ita-
pemirim, dentre outros. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Agenda 21. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Metalmecânico e bens de capital. 
 
Localização: Sede, área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede 
 
Distância da localidade mais próxima:  
Sede. 
 
Distância da Sede do município:  Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmen-
te pavimentado, em bom estado de conser-
vação e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado:  Sede. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, em bom estado e não adap-
tado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-

zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  depende do local visi-
tado. 
 
Visitação:  de segunda a sexta-feira, de 8h 
às 18h e Sábado, de 8h às 12h, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e com autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo:  permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo:  algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, instala-
ções sanitárias e locais para alimentação não 
adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  fabri-
cação de máquinas para o setor de mármore 
e granito 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Fluxo de visitação cons-
tante. 
 
Descrição do atrativo: o município de Ca-
choeiro de Itapemirim tem uma história re-
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pleta de atividades industriais que salienta-
mos como referências importantes a inaugu-
ração da Ilha da Luz, a Tercisa que veio a ser 
a fábrica de tecidos, Usina Paineiras (início do 
século XX) a Fábrica de Cimento, o Complexo 
da VISA (Viação Itapemirim S/A) há cinquen-
ta anos atrás e também Calçados Itapuã e 
mais recentemente a Cimef Metalurgica S/A 
(década de 60). Todas estas empresas tra-
zem em comum o pioneirismo como sua 
marca característica. Todas estas atividades 
geraram uma necessidade de suporte (apoio) 
na área de metalmecânico/metalurgia que  
foram inicialmente originadas dentro destas 
industrias na área de manutenção ou seja a 
experiência acumulada ao longo dos anos na 
manutenção destas empresas foram a base 
inicial para o surgimento de uma industria 
metalmecânica que ao longo dos anos se 
transformou em fábricas de máquinas e equi-
pamentos (bens de capital) e de insumos que 
foram dado o suporte necessário a industria-
lização das rochas ornamentais a partir dos 
anos 60. É bom lembrar que muitos dos ho-
mens (técnicos) que aqui chegaram eram 
estrangeiros, italianos, suíços, alemães, pola-
cos, tchecos entre outros. Em sua maioria 
oriundos de países com grande expressão na 
área metalmecânica e fabricantes de máqui-
nas. 
 
Com a descoberta do mármore, presente nas 
jazidas de Gironda e identificados como ro-
chas ornamentais de grande potencial eco-
nômico e também a necessidade de trans-
formar esta matéria-prima em produtos de 

alto valor agregado (serrar, polir e recortar), 
fez surgir em Cachoeiro a 1ª Fábrica de Tea-
res do ES (1969). Esta iniciativa pioneira 
comandada por 02 engenheiros europeus, 
sendo 01 mecânico (suíço) e o outro elétrico 
(alemão) pêlos pioneiros Hans Beedi e Heinz 
Kaschner foi uma iniciativa segura, para que 
aqui se construísse as primeiras máquinas 
com a necessária e adequada tecnologia para 
poder ser utilizada pelos operadores locais, 
ser comprada pelos investidores do lugar e 
que  tivesse uma tecnologia incorporada ca-
paz de gerar competitividade as empresas 
usuárias , dessa forma gerando um Know 
How capixaba-brasileiro. 
 
Hoje temos em Cachoeiro a maior concentra-
ção de fabricantes de máquinas para o setor 
de mármore e granito, e temos também um 
conjunto de empresas de metalmecânica que 
fornecem há mais de 20 anos o complexo 
mineiro-siderurgico do ES e também a inú-
meras empresa em todo o país. Podemos 
ressaltar as seguintes empresas: Itamil, Ma-
tafil, Thor Metalurgica, DJM, Promilaq, Trilha-
ço, Ventowag, Bermontec, Rochaz, Fundisa,  
Semigran, Fundição Cachoeiro, Elétrica Lu-
cas, Olifer e um número de pequenas empre-
sas de manutenção. Esta presença explica de 
forma decisiva a contribuição na conquista do 
Espírito Santo ser o maior produtor e expor-
tador de Rochas Ornamentais do país e o 
Brasil o 4º produtor mundial. 
 
Estes fabricantes de máquinas de mármore e 
granito são os  maiores fornecedores de má-

quinas e equipamentos e de tecnologia incor-
porada ao setor de rochas ornamentais no 
estado do ES, fornecem máquinas e equipa-
mentos e insumos (lâminas) para todo o Bra-
sil e mais recentemente iniciaram exportação 
de bens de capital para a Europa, USA e A-
mérica Latina. 
 
Esta concentração de fabricantes é uma das 
mais importantes no mundo e fez surgir em 
2000 uma associação que os representassem 
em todos os níveis institucionais, chamada 
MAQROCHAS � Associação dos Fabricantes de 
Máquinas e Equipamentos para o Setor de 
Rochas ornamentais, esta entidade trabalha 
firmemente para que haja uma cooperação 
entre fabricantes e um aumento de tecnolo-
gia embarcada em nossos produtos. 
 
Uma das principais características desta in-
dustria foi a capacidade de criar soluções que 
fossem tecnologicamente avançadas para 
gerar produtos de grande qualidade, com 
possibilidade de seus usuários, os produtores 
de granito beneficiados exportarem para to-
dos os mercados mundiais, hoje plana reali-
dade e que fossem também construídos com 
grau de simplicidade  operacional para serem 
manejadas pelos nossos profissionais, via de 
regra, tão pouco qualificados profissional-
mente e que ainda tivessem um preço  muito 
atrativo e que pudesse ser comprados pelos 
nossos empresários, normalmente com mui-
tas dificuldades para acessarem  créditos 
(financeiros) razoáveis. 
Esta característica incorporada pelos fabri-
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cantes de máquinas fez com que houvesse 
uma proliferação muito veloz de pequenas 
empresas de mármore e granito (serrarias e 
marmorearias), que hoje formam uma das 
maiores concentrações de serrarias no mun-
do e também a 2ª população mundial de 
teares. 
 
Os principais atores são os próprios fabrican-
tes, os agentes econômicos e financeiros 
como SEDETUR (Sec.de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo) em particular o BAN-
DES, B.Brasil,  Bradesco, Credirochas entre 
outros, o MCT (Ministério da Ciência e Tecno-
logia) Governo do Estado do Espírito Santo, 
as entidades setoriais entre elas o SINDIRO-
CHAS, o CETEMAG, o SINDIMARMORE, MA-
QROCHAS e a REDEROCHAS (Programa de 
Desenvolvimento da Cadeia Produtiva de 
Rochas Ornamentais) e as agências de fo-
mento ao comércio exterior como a APEX 
podem e devem estar muito atentos. Os ato-
res antes citados, devem de fato conversar 
muito entre si para que as deliberações se-
jam fielmente cumpridas. No passado recen-
tíssimo já houve muita mudança nas regras 
do jogo e esperamos que esta miopia seja 
definitivamente banida. 
 
Os fabricantes de máquinas e equipamentos 
para o setor de mármore  e granitos podem e 
devem, perfeitamente continuar como as 
principais fornecedores de máquinas, equi-
pamentos e tecnologia, e sendo necessário 
estímulos a inovação tecnológica, disponibili-
dade de crédito para as indústrias se moder-

nizarem. 
  
Referências/Documentos consultados: 
Agenda 21. 
 
 
 
4.4  - EVENTOS PROGRAMADOS. 
 
4.4.1 - Feiras e Exposições 
 
Nome do atrativo:  
Feira Internacional  
de Mármore e do Granito 
 
Localização: Parque de Exposições Carlos 
Caiado Barbosa. Sede, área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima:  Sede. 
 
Distância da Sede do município:  Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmen-
te pavimentado, em bom estado de conser-
vação e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado:  Sede. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, coletivo 
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, 
adaptada. 
 
Visitação: última semana de agosto, com 
visitas guiadas, acesso gratuito e sem autori-
zação prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo:  temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo:  dois dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, telefones 
públicos, estacionamento, instalações sanitá-
rias, área para lazer e entretenimento e lo-
cais para alimentação adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: Feira 
Internacional de Negócios. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional, outros Estados e de outros 
Países. Fluxo de visitação no mês de agosto. 
 
Descrição do atrativo: maior evento de 
rochas ornamentais do mundo, reúne exposi-
tores de todo o país e diversas partes do 
mundo. Durante o evento são mostrados 
todas as rochas e equipamentos disponíveis 
para comercialização. 
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Referências/Documentos consultados:  
Agenda 21. 
 
 
 
4.4.2 - Realizações Diversas 
 
4.4.2.1 - Desportivas 
 
Nome do atrativo:  
Encontro de Trilheiros de Burarama 
 
Localização: Distrito de Burarama, área não 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Burarama.  
 
Distância da localidade mais próxima: 
7km. 
 
Distância da Sede do município: 47km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação 
e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguindo 
pela Rodovia José Domingos Zago, da Sede 
do município até a localidade de Burarama, 
são 40km de estrada pavimentada, em bom 
estado de conservação.  
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo urbano, regular, em bom estado e 

não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  portal, não adaptado. 
 
Visitação:  no mês de abril, data móvel, sem 
visitas guiadas, acesso gratuito e sem autori-
zação prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo:  temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo:  algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, instala-
ções sanitárias, área para lazer e entreteni-
mento, locais de alimentação e hospedagem 
não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: encon-
tro de trilheiros e shows músicais.  
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
no mês de abril. 
 
Descrição do atrativo: encontro que reúne 

trilheiros de todo o Espírito Santo, durante o 
evento, além das competições acontecem 
shows músicais, além de feira com produtos 
típicos da região. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Agenda 21. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Etapa do Campeonato  
Brasileiro de Motocros. 
 
Localização: Pista do Timbó, área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo:  
Rodovia do Frade. 
 
Distância da localidade mais próxima:   
2km. 
 
Distância da Sede do município:  10km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação 
e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado:  saindo do 
Centro, atravessar a ponte sobre o Rio Ita-
pemirim, chegando a Ilha da Luz, a partir daí 
seguir para a Rodovia do Frade. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, coletivo 
regular, em bom estado e não adaptado. 
Legislação ou registro/patente da reali-
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zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, 
adaptada. 
 
Visitação: data móvel, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo:  temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo:  algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, instala-
ções sanitárias, área para lazer e entreteni-
mento, locais de alimentação e hospedagem 
não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: Cam-
peonato Nacional de Motocros. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
na data do evento. 
 
Descrição do atrativo: considerada a me-
lhor pista de motocros do Brasil, em Timbó é 
realizado uma das etapas do campeonato 
nacional de motocros. 

 
Referências/Documentos consultados:  
Agenda 21. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Copa Estadual de Judô. 
 
Localização: Centro. Sede, área urbana. 
 
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. 
 
Descrição do acesso utilizado: bairro Ae-
roporto, Ginásio Ferração. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: acesso pela portaria 
principal, adaptado. 
 
Visitação: evento com data móvel, sem visi-
tas guiadas, acesso gratuito e sem autoriza-
ção prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário. 

Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: dois dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
serviços de limpeza, instalações sanitárias e 
locais para alimentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: espor-
tiva. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
na data do evento. 
 
Descrição do atrativo: evento gratuito, 
realizado anualmente, organizado pelo Judô 
Cachoeiro Clube. 
 
Observações complementares: 
Organização: Judô Cachoeiro Clube. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome do atrativo:  
Stone Cup de Basquete. 
 
 
Localização: Bairro Jones Santos Neves, no 
Ginásio do Sesi, área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente pa-
vimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Avenida 
Jones Santos Neves, trevo do IBC. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: acesso pela portaria 
principal, adaptado. 
 
Visitação: evento com data móvel, sem visi-
tas guiadas, acesso gratuito e sem autoriza-
ção prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: mais de três dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza, instalações sanitárias 
adaptadas, locais para alimentação e segu-
rança. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: espor-
tiva. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
na data do evento. 
 
Descrição do atrativo: torneio de basquete 
realizado anualmente, acesso gratuito, orga-
nizado pela Associação de Pais e Amigos do 
Basquete -  APAB. 
 
Observações complementares: 
Organização: APAB � Associação de Pais e 
Amigos do Basquete. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
 
 
 
 

Nome do atrativo:  
Copa Ace de Tênis. 
 
Localização: Bairro Paraíso, na Academia 
ACE, área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente pa-
vimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Bua Fran-
cisco Ribeiro Gomes, Bairro Paraíso, próximo 
à Viação Itapemirim. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: acesso pela portaria 
principal. 
 
Visitação: evento com data móvel, sem visi-
tas guiadas, acesso gratuito e sem autoriza-
ção prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
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Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e sanitários. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: espor-
tiva. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
na data do evento. 
 
Descrição do atrativo: torneio de tênis, 
realizado anualmente e com acesso gratuito. 
 
Observações complementares: 
Organização: Academia ACE de tênis. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Rally do Mármore e do Granito. 
 
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, sinalizado e 
não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: no Centro 
da cidade. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: evento com data móvel, sem visi-
tas guiadas, acesso gratuito e sem autoriza-
ção prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis na Sede. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: espor-
tiva. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
na data do evento. 

Descrição do atrativo: evento gratuito, 
realizado anualmente, é uma competição de 
regularidade de veículos automotores. 
 
Informações / Observações complemen-
tares: 
Organização: Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico e Turismo de Ca-
choeiro de Itapemirim. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Enduro do Mármore e do Granito. 
 
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,  sinalizado e 
não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: no Centro 
da cidade. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Cachoeiro de Itapemirim  / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

74

Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: evento com data móvel, sem visi-
tas guiadas, acesso gratuito e sem autoriza-
ção prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis na Sede. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: esportiva. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
na data do evento. 
 
Descrição do atrativo: evento gratuito, 
realizado anualmente, apresenta uma compe-
tição de regularidade motociclística. 
 
Informações / Observações complemen-
tares: 
Organização: Moto Clube Cachoeiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 

4.4.2.2 - Artísticas/Culturais 
 
Nome do atrativo:  
Boi no Rolete - Burarama 
 
Localização: Distrito de Burarama, área não 
urbana. 
 
Localização: Alto Catangalo, área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Burarama.  
 
Distância da localidade mais próxima: 7km. 
 
Distância da Sede do município: 47km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação 
e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguindo 
pela Rodovia José Domingos Zago, da Sede 
do município até a localidade de Burarama, 
são 40km de estrada pavimentada, em bom 
estado de conservação. A partir de Burarama 
percorre-se 6km de estrada não pavimenta-
da, até o acesso ao atrativo, de onde se per-
corre mais 1km de percurso a pé ou de moto. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, coletivo 
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 
adaptado. 
 
Visitação:  no mês de maio, data móvel, 
sem visitas guiadas, acesso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo:  temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo:  algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, instala-
ções sanitárias, área para lazer e entreteni-
mento, locais de alimentação e hospedagem 
não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: shows 
músicais e boi no rolete. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
no mês de maio. 
 
Descrição do atrativo: autêntica festa de 
interior acontece na praça principal do Distri-
to com shows músicais, além de muitas bar-
raquinhas com comidas típicas e artesanato 
regional. 
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Referências/Documentos consultados: 
 Agenda 21. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Encontro de Bate Flecha 
 
Localização: Bairro Zumbi dos Palmares, 
área urbana. 
 
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 de conservação 
e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado:   saindo do 
Centro da cidade em direção ao km 90 da 
Rodovia do Aeroporto, de lá seguir para o 
Bairro Zumbi. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, coletivo 
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, adaptada. 
Visitação: dia 12 de outubro,  de 8h às 18h, 

sem visitas guiadas, acesso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo:  temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo:  algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias e locais para alimenta-
ção, todos não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: mani-
festação da cultura popular. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
no mês de outubro. 
 
Descrição do atrativo: encontro que acon-
tece há 25 anos, sendo um dos mais antigos 
eventos folclóricos do Espírito Santo. Durante 
a manhã os grupos de bate flechas são rece-
bidos com muita festa. 
No almoço é servida uma feijoada, a14h ini-
ciam-se as atividades religiosas com produ-
ção e transformação da rua  em uma grande 
campo flecheiro. 
O encontro reúne os grupos da região. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Agenda 21. 

Nome do atrativo:  
Comemoração do Dia 13  
de Maio - Caxambó 
 
Localização: Bairro Zumbi dos Palmares, na 
Sede e Monte Alegre, área não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação 
e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, em bom estado e não adap-
tado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal a-
daptada. 
 
Visitação:  dia 13 de maio após as 18h, sem 
visitas guiadas, acesso gratuito e sem autori-
zação prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo:  temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo:  algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias e locais de alimentação 
não adaptados. 
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Atividades ocorrentes no atrativo: mani-
festação da cultura popular. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
no mês de maio. 
 
Descrição do atrativo: o dia 13 de maio é 
comemorado de formas diversas em 03 locais 
do município: 
1º) No bairro Zumbi dos Palmares onde acon-
tece uma roda de Caxambu espiritual e servi-
da uma tradicional feijoada, que reúne apro-
ximadamente 200 pessoas; 
2º) Na localidade de Taperas quando a famí-
lia Caetano se reúne em volta da fogueira 
para realizar a brincadeira que reúne aproxi-
madamente 200 pessoas. 
3º) Na localidade de Monte Alegre que reúne 
além do grupo de Caxambu local, grupos de 
Folia de Reis, Samba de Roda, Maculelê e 
Bate Flecha. A festa reúne aproximadamente 
800 pessoas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Agenda 21. 
 
 
 
 
 
 

4.4.2.3 - Sociais/Assistências 
 
Nome do atrativo:  
Festa de Cachoeiro (Dia de São Pedro) 
 
Localização: em diversos pontos da cidade 
concentrando-se, porém, no Parque de Expo-
sições. Sede, área urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação 
e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário coletivo 
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, 
adaptada. 
 
Visitação: na semana do dia 29 de junho, 
sem visitas guiadas, acesso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo:  temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo:  algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, instala-
ções sanitárias, área para lazer e entreteni-

mento, locais de alimentação e hospedagem 
não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: shows, 
exposição agropecuária, lançamento de li-
vros, exposições artísticas e apresentações 
folclóricas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
no mês de junho. 
 
Descrição do atrativo: festa da cidade no 
Parque de Exposições Barbosa, com shows de 
artistas nacionais, parque de diversões, bares 
e restaurantes, desfile cívico das escolas mu-
nicipais homenagem ao cachoeirense ausen-
te, com almoço e baile a rigor 
 
Referências/Documentos consultados:  
Agenda 21. 
 
 
Nome do atrativo:  
Feira da Bondade 
 
Localização: Pavilhão de Eventos da Ilha da 
Luz, área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo:  
Sede. 
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Distância da localidade mais próxima:  
Sede. 
 
Distância da Sede do município:  Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação 
e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo do 
Centro em direção a Rodovia do Valão, atra-
vessar a ponte sobre o Rio Itapemirim 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, em bom estado e não adap-
tado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, 
adaptada. 
 
Visitação: uma semana antes do dia 29 de 
junho, de quinta-feira a domingo, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo:  temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo:  algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 

serviços de limpeza e de segurança, instala-
ções sanitárias, área para lazer e entreteni-
mento, locais de alimentação e hospedagem 
não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: festa 
popular, comercialização e venda de artesa-
nato. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
no mês de junho. 
 
Descrição do atrativo: realizada de quinta 
a Domingo, anterior ao dia 29/06, trata-se de 
um evento beneficente com shows com can-
tores de renome nacional e barracas de enti-
dades beneficentes. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Agenda 21. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Feira do Produtor Rural. 
 
Localização: Bairro Nova Brasília, no Ginásio 
de Esportes Nello Volla Borelli, área urbana. 
 
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, sinalizado e 
não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: pela Aveni-
da Jones Santos Neves. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: Artigo 134 � parágrafo I da Lei Orgâ-
nica do município de Cachoeiro de Itapemi-
rim. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: quarta de 5h às 10h, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis no bairro. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer e 
comércio. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
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dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
na data do evento. 
 
Descrição do atrativo: evento gratuito, 
realizado semanalmente. Há exposição e 
venda de produtos agrícolas e artesanais, 
produzidos pela comunidade local. 
 
Informações / Observações complemen-
tares: 
 
Organização: Prefeitura Municipal. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Feira do Produtor Rural. 
 
Localização: Bairro Independência, área 
urbana. 
 
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, sinalizado e 
não adaptado. 

Descrição do acesso utilizado: ao lado da 
matriz Nosso Senhor dos Passos (matriz ve-
lha). 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: Artigo 134 � parágrafo V da Lei Or-
gânica do município de Cachoeiro de Itapemi-
rim. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: sábado de 5h às 10h, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza, instalações sanitárias 
não adaptadas e locais para alimentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer e 
comércio. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
na data do evento. 

 
Descrição do atrativo: evento gratuito, 
realizado semanalmente. Há exposição e 
venda de produtos agrícolas e artesanais, 
produzidos pela comunidade local. 
 
Informações / Observações complemen-
tares: 
Organização: Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Rural de Cachoeiro de Itape-
mirim. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
4.4.2.4 - Gastronômica de Produtos 
 
Nome do atrativo:  
Círculo Natalino 
 
Localização: em todo o município, áreas não 
urbana e urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação 
e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, em bom estado e não adap-
tado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Cachoeiro de Itapemirim  / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

79

Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:   não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação:  de 24 de dezembro a 06 de ja-
neiro, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo:  temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo:  algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, instala-
ções sanitárias, área para lazer e entreteni-
mento, locais de alimentação e hospedagem 
não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pere-
grinação dos grupos folclóricos e religiosos. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
nos meses de dezembro e janeiro. 
 
Descrição do atrativo: as folias de reis 
iniciam sua peregrinação no ciclo natalino, a 
partir da meia noite do dia 24 de dezembro, 
noite de Natal, prosseguindo até o dia 6 de 
janeiro, dia dos Santos Reis. Do dia 7 a 20 de 

janeiro, dia de São Sebastião, saem para 
homenagear o santo de devoção, dessa vez, 
somente de dia e sem a presença de palha-
ços. A jornada inicia com uma oração especi-
al em seus próprios santuários, logo após, os 
foliões vão até a Igreja, para uma benção 
especial, de onde saem de costas. Fazem 
suas apresentações pela ruas e nas casas que 
as convidam. 
 
Em sua peregrinação, chegam as casas pro-
curando o menino Jesus, nascido na noite do 
dia 24, simulando, dessa forma, a peregrina-
ção dos três reis magos. Se baterem em uma 
casa e o dono não atender, a casa é  amaldi-
çoade se forem atendidos, a casa é abençoa-
da. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Agenda 21. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Emancipação Política do Município 
 
Localização: diversos pontos da cidade em 
área urbana e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação 
e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo urbano, 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: semana do dia 25 de março, sem 
visitas guiadas, acesso gratuito e sem autori-
zação prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo:  temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo:  algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, instala-
ções sanitárias, área para lazer e entreteni-
mento, locais de alimentação e hospedagem 
não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: expo-
sições, shows e bailes. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
no mês de abril. 
 
Descrição do atrativo: uma das mais tradi-
cionais festas do ES, é marcada por uma 
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semana de eventos variados como bailes, 
shows, exposições de arte e entrega de co-
mendas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Web site : www.cachoeiro.org.br 
 
Nome do atrativo: Festa de Aniversário 
de Roberto Carlos 
 
Localização: Casa de Cultura Roberto Carlos, 
Rua João Madureira de Deus, área urbana. 
 
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 de conservação 
e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado:  no Centro 
da cidade, a Casa é a referência. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, em bom estado e não adap-
tado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal a-

daptada. 
Visitação: 19 de abril, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo:  temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo:  algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, instala-
ções sanitárias, área para lazer e entreteni-
mento, locais de alimentação e hospedagem 
não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: shows 
músicais e confecção de um bolo com a me-
dida da idade do �Rei�. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
no mês de abril. 
 
Descrição do atrativo: grandes  festejos 
que comemoram o aniversário do �Rei da 
Música Popular Brasileira� Roberto Carlos. 
 
Durante o evento acontecem diversos shows 
temáticos, sendo o ponto alto a distribuição 
do bolo de aniversário medindo a idade do 
aniversariante. 
 

Referências/Documentos consultados:  
Agenda 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cachoeiro.org.br
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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:  
Hotel Alvorada 
 
Natureza da Entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praça Pedro Coevas Jr, Centro, 
área urbana. Cep:  29395-000. 
 
Telefone: (28) 3522-0448. 
 
Fax: (28) 3522-9066. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionarios 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 24 quartos 
sem banheiro e 23 quartos com banheiro. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv e ventilador . 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã  

 
Formas de pagamento: cheque ou dinhei-
ro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Pouso Real 
 
Natureza da Entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Samuel Levia, 404. Aqui-
dabam, área urbana. Cep:  29308-100. 
 
Telefone:  (28) 3522-8822. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 de funcionari-
os permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 16 apar-
tamentos, com 25 leitos e 12 quartos com 
banheiro privativo, com 18 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv e ventilador . 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã  
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Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
Hotel Castelinho 
 
Natureza da Entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização:Rua Antonio Caetano Gonçal-
ves, 31 B. Gilberto Machado, área urbana. 
Cep:  29303-470. 
 
Telefone: (28) 3522-2326. 
 
Fax: (28) 3522-2326. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionarios 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s):25 apar-
tamentos, com 50 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv, ar-condicionado, telefone, tv a cabo e 
frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã  

 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro.  
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
Hotel Itália 
 
Natureza da Entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização:Rua Coronel Francisco  Braga, 
09. Guandú,  área urbana. Cep:  29395-220. 
 
Telefone:  (28) 3522-8391. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionarios 
permanente. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 06 quartos 
com banheiro e 06 quartos sem banheiro, 
com 25 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv, ventilador e ar-condicionado. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome:  
Cachoeiro Plaza Hotel 
 
Natureza da Entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização:Rua Capitão Deslandes. Centro, 
área urbana. Cep:  29300-190. 
 
Telefone: (28) 3521-6775. 
 
Fax:  (28) 3521-6775. 
 
Web site: www.cachoeiroplazahotel.com.br 
 
E mail: 
 reservas@cachoeiroplazahotel.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 21 de funcionari-
os  permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 48 apar-
tamentos e mais 05 apartamentos em aca-
bamento. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 

http://www.cachoeiroplazahotel.com.br
mailto:reservas@cachoeiroplazahotel.com.br
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tv, telefone, ar-condicionado, frigobar, tv a 
cabo e ventilador. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã  
 
Área Social: restaurante, bar e lanchonete, 
sala de leitura, 02 elevadores, central telefô-
nica, lavanderia, vídeo bar, cofres, estacio-
namento, antena parabólica, ar-condicionado, 
guarda bagagem, informações turísticas e 
internet. 
 
Recreação e Lazer: piscina e sauna a vapor 
em acabamento. 
 
Instalações para Eventos: 1 auditório com 
capacidade para 80 pessoas sentadas, flip-
chart e quadro branco. Uma sala VIP com 
capacidade para 15 sentados. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Hotel Rinkão 
 
Natureza da Entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Francisco Lacreda de 
Aguiar. Amarelo, área urbana. Cep:  29303-

300. 
Telefone: (28) 3521-5933. 
 
E mail:  hotel@hotelrinkao.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 de funcionari-
os permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 30 apar-
tamentos, com mais 10 camas extras. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv , telefone, frigobar e ventilador. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área Social: restaurante com capacidade 
para 60 pessoas, lavanderia e estacionamen-
to. 
 
Instalações para Eventos: Centro de Con-
venções com capacidade para 40 sentados e 
20 em pé. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinhei-
ro. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 

Nome:  
Cirene Hotel 
 
Natureza da Entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização:Rua Bernardo Horta, 80. Guan-
du, área urbana. Cep:  29395-000. 
 
Telefone: (28) 3522-2944. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 08 de funcionari-
os permanentes e 02 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 26 suítes. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv, telefone, frigobar em 04 suítes e ventila-
dor . 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã  
 
Formas de pagamento: cheque ou dinhei-
ro. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 

mailto:hotel@hotelrinkao.com.br.
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Nome:  
Hotel Mirante 
 
Natureza da Entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização:Rua Antonio Caetano Gonçal-
ves, 45. Gilberto Machado, área urbana. Cep:  
29303-470. 
 
Telefone: (28) 3521-5588. 
 
Fax: (28) 3521-5588. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 12 de funcionari-
os permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 46 apar-
tamentos, com 108 leitos e 32 quartos com 
banheiro privativo, com 90 leitos. Mais 08 
camas extras. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv, telefone, ar-condicionado, frigobar e ven-
tilador . 
 
Camping: chuveiros quente frio, lava pratos 
e tanque de lavar roupas. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã.  
 

Área Social: restaurante, garagem, central 
telefônica e guarda de bagagem. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Hotel Beira Rio 
 
Natureza da Entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização:  Avenida Beira Rio. Centro, 
área urbana. Cep:  29300-300. 
 
Telefone: (28) 3521-1548 e 3521-0751. 
 
E mail: beirario.hotel@ig.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 de funcionari-
os permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 27 apar-
tamentos, com 53 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv , telefone, ar-condicionado, frigobar e ven-

tilador . 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã  
 
Área Social: elevadores, central telefônica, 
estacionamento e guarda de bagagem. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro ou faturamento sobre 
boleto bancário.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Hotel Rio Grande 
 
Natureza da Entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Rio. Guandu, 
área urbana. Cep:  29300-300. 
 
Telefone: (28) 3521-1980. 
 
Fax: (28) 3526-0666. 
 
E mail: hotel@hotelriogrande.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 39 de funcionari-
os permanentes. 
 

mailto:beirario.hotel@ig.com.br
mailto:hotel@hotelriogrande.com.br.
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Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 96 apar-
tamentos, com 230 leitos e 96 quartos com 
banheiro privativo, com 230 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv, telefone, ar-condicionado, adaptador de 
voltagem, música ambiente, frigobar, TV a 
cabo e ventilador . 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã  
 
Área Social: restaurante, garagem, sala de 
TV, sala de leitura, música ambiente, eleva-
dor, central telefônica, guarda bagagem, 
informações turísticas e internet. 
 
Recreação e Lazer: piscina, sauna a vapor e 
sala de ginástica. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro ou faturamento bancário. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
San Karlo Hotéis Reunidos 
 
Natureza da Entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização:  Avenida Beira Rio, 65. Centro, 

área urbana. Cep:  29300-300. 
 
Telefone: (28) 3521-0755. 
 
E mail: skh@cachoeiro.om.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 15 de funcionaris 
permanentes e 05 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 78 quartos 
com banheiro privativo  
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv, telefone, ar-condicionado, adaptador de 
voltagem, frigobar e tv a cabo, internet e 
ventilador . 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã.  
 
Recreação e Lazer: sala de leitura. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Hotel Urtiga. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia Cachoeiro x Frade. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 de funcionari-
os permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): possui 31 
quartos com banheiro privativo, com um total 
de 62 leitos e mais 48 leitos extras. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
ventilador de teto e tv.  
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: garagem. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 

mailto:skh@cachoeiro.om.br.


 
Inventário da Oferta Turística do Município de Cachoeiro de Itapemirim  / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

86

5.1.2 - Meios de Hospedagem  
Extra Hoteleiros 

 
5.1.2.1 - Motel. 
 
Nome:  
Magnu�s Motel. 
 
Natureza da Entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização:  Rodovia do Val!ão, s/n, Bairro 
Goramara. 
 
Telefone: (28) 3522-5180. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 de funcionarios 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 30 suítes. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv, telefone, ar-condicionado, adaptador de 
voltagem, frigobar e tv a cabo. 
 
Tipo de diária: não  inclui café da manhã.  
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 
 
 
Nome:  
Comodoro  Motel. 
 
Natureza da Entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização:  Rodovia Gumercindo Moura, 
s/n, km2. 
 
Telefone: (28) 3522-8202. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 de funcionario 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s):  33 suítes. 
 
 
Nome:  
Comodoro  Motel. 
 
Localização:  Rodovia Gumercindo Moura, 
s/n, km2. 
 
Telefone: (28) 3522-8202. 
 
Número de funcionários: 10 de funcionari-
os permanentes. 
 

Unidades habitacionais (UH�s):  33 suítes. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv, telefone, ar-condicionado, adaptador de 
voltagem, frigobar e tv a cabo. 
 
Tipo de diária: não  inclui café da manhã.  
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
Status  Motel. 
 
Natureza da Entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização:  Rodovia ES 482. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários:  10 de funciona-
rios permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s):  25 suítes. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv, telefone, ar-condicionado, adaptador de 
voltagem, frigobar e tv a cabo. 
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Tipo de diária: não  inclui café da manhã.  
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
5.2  - ALIMENTAÇÃO. 
 
5.2.1 - Restaurantes. 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Barrela. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia do Mármore. Itaóca. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 08 de funcionari-
os permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, para almoço, 
das 11h às 14h e para jantar, das 18h às 
20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 me-
sas, com um total de 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheques ou dinheiro. 

Equipamentos e serviços: música ambien-
te e estacionamento. 
 
Tipos de cozinha: atendimento self-service 
e tele-entrega. 
 
Descrição e observações complementa-
res: o restaurante também oferece marmi-
tex. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Copinha. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Deoclésio Cossi, 10. Itaóca. 
 
Telefone: (28)  3539-1182. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 de funcionari-
os permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, das 07h às 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 08 me-
sas, com um total de 16 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou cheque. 

Equipamentos e serviços: atendimento 
sistema a la carte e PF. 
 
Tipos de cozinha: comida caseira. 
 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Duas Barras. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Trevo de Itaóca, Rodovia Fued 
Nemer. Itaóca. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 06 de funcionari-
os  permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, das 07h às 21h. 
 
Capacidade do empreendimento: 30 me-
sas, com um total de 120 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
dinheiro ou cheque. 
 
Equipamentos e serviços: estacionamento, 
música ambiente,  sistema a la carte, self-
service e tele-entrega. 
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Tipos de cozinha: comida regional. 
 
Descrição e observações complementa-
res: comida preparada no fogão à lenha. 
Especialidade da casa é a moqueca. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Restaurante Kelly 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização:  Avenida Beira Rio, 141. Sede, 
área urbana. Cep: 29300-000. 
 
Telefone: (28) 3522-1768. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05de funcionrios 
permanentes e 02 temporários. 
 
Funcionamento: permanente, com horário 
de 11h às 14h30, servindo almoço. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 me-
sas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: espaço específi-
co para eventos com capacidade para 150 

pessoas, no sistema self-service e música 
ambiente. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
BCK Beer Ckicken 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização:  Avenida Beira Rio, s/n. Centro. 
Sede, área urbana. Cep: 29300-000. 
 
Telefone: (28) 3522-9677. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 de funcionari-
os permanentes e 02 temporários. 
 
Funcionamento: permanente, com horário 
de 18h às 23h, servindo jantar. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 me-
sas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não possui es-
paço específico para eventos,  no sistema a la 
carte e música ambiente. 

Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome:  
Restaurante Potrick 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização:  Avenida Beira Rio, Guandu. 
Sede, área urbana. Cep:  29300-300. 
 
Telefone: (28) 3552-7683. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 de funcionari-
os permanentes e 02 temporários. 
 
Funcionamento: permanente, com horário 
de almoço, das 10h30 às 14h30 e jantar, de 
17h30 às 00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 me-
sas e 60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui es-
paço específico para eventos, sistema a la 
carte e música ambiente. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
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Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome:  
Churrascaria Chimarrão 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização:  Rua Capitão Deslandes 
.Centro. Sede, área urbana. Cep:  29300-
190. 
 
Telefone:  (28) 3522-1871. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 de funcionari-
os permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, com horário 
de almoço, de 11h às 15h todos os dias da 
semana. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 me-
sas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui es-
paço específico para eventos, sistema self-
service com churrasco e marmitex. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 

Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome:  
Binas Self-Service 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua 07 de Setembro. Centro. 
Sede, área urbana. Cep:29300-000. 
 
Telefone: (28) 3522-4449. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 de funcionari-
os permanentes. 
 
Funcionamento: permanente com horário 
de almoço de segunda Sexta, de 10h às 15h 
e sábados, de 10h às 14h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 15 me-
sas e 60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui es-
paço específico para eventos e trabalha no 
sistema a self-service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 

Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome:  
Restaurante Baalbek 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização:  Rua Siqueira Lima. Centro. 
Sede, área urbana. Cep:  29300-180. 
 
Telefone:  (28) 3521-6282. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 de funcionari-
os permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, com horário 
de almoço, de 11h às 14h. 
 
Capacidade do empreendimento: 30 me-
sas e 120 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui espaço 
específico para eventos, trabalho no sistema self-
service, música ambiente e ar-condicionado. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome:  
Rivers Grill Churrascaria 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização:  Avenida Beira Rio. Centro. 
Sede, área urbana. Cep:  29300-300. 
 
Telefone: (28) 3522-9101. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 12 de funcioper-
manentes. 
 
Funcionamento: permanente, com horário 
de almoço, de 10h30 às 15h e jantar, de 18h 
às 23h todos os dias. 
 
Capacidade do empreendimento: 40 me-
sas e 150 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui es-
paço específico para eventos, sistema a la 
carte, música ambiente e ar-condicionado. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional, com 
churrasco. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 

Nome:  
Restaurante Belas Artes. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização:  Praça Jerônimo Monteiro, 77 
Galeria Maison Belas Artes. Centro, área ur-
bana. Cep:  29300-170. 
 
Telefone: (28) 3522-7277. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 18 de funcionari-
os permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, com horário 
de 8h às 22h, todos os dias. 
 
Capacidade do empreendimento: 35 me-
sas e 110 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui es-
paço específico para eventos, sistema a la 
carte e self-service e ar-condicionado. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 

Nome:  
Olivier Bar e Restaurante 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização:  Rua Capitão Deslandes, 01, 
área urbana. Cep:  29300-190. 
 
Telefone: (28) 3521-6775. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 16 de funcionari-
os  permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, com horário 
de almoço, de 11h às 15h e jantar, de 18h30 
às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 30 me-
sas e 110 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui es-
paço específico para eventos, sistema a la 
carte, música ambiente, estacionamento e 
ar-condicionado, serve almoço executivo de 
segunda a sexta. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome:  
Casteglione Self-Service  
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização:  Rua Coronel Francisco Braga, 
03. Centro, área urbana. Cep: 29300-220. 
 
Telefone: (28) 3522-6419. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 12 de funcionari-
os permanentes. 
 
Funcionamento: permanente com horário 
de 10h às 22h todos os dias. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 me-
sas e 35 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui es-
paço específico para eventos, sistema self-
service com churrasco ou marmitex. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Observações Complementares: oferece 
serviço de disk-mairmitex e disk-cerveja. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 

Nome:  
Restaurante Cirenes 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização:  Rua Bernardo Horta. Guandu, 
área urbana. Cep:  29300-782. 
 
Telefone:  (28) 3522-2764. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 de funcionari-
os permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, com horário de 
almoço, de 11h ás 14h e jantar, de 17h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 08 me-
sas e 30 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui es-
paço específico para eventos, sistema a la 
carte e self-service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares: apresenta 
carta de vinhos variados. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 

Nome:  
Restaurante Dom Tonico 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização:  Rua Braz Codego. Gilberto 
Machado, área urbana. Cep:  29300- 000. 
 
Telefone: (28) 3552-4644. 
  
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 de funcionari-
os permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, com horário 
de almoço de domingo, de 11h às 16h e jan-
tar de terça a Sábado, a partir das 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 me-
sas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui es-
paço específico para eventos, sistema a la 
carte e música ambiente. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e internacional. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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5.2.2 - Bares/Cafés/Lanchonetes. 
 
Nome:  
Doce Lar Lanchonet. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização:  Rua 25 de março. Centro, área 
urbana. Cep:  29300-100. 
 
Telefone : (28) 3521-1844 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 13 de funcionari-
os permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, com horário 
de segunda a Sexta, de 8h às 19h. Sábado, 
de 8h às 18h e Domingo, de 8h às 12h. 
 
Capacidade do empreendimento: 03 me-
sas e 12 cadeiras. 
 
Formas de pagamento:  dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui es-
paço específico para eventos, serve tortas 
doces e salgadas, salgados, lanches, bebidas 
e quitutes. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Observações Complementares: aceita 
encomendas de todos os seus produtos (en-
trega fresco ou congelado), inclusive bolos 

confeitados. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome:  
Downton Vídeo Bar 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização:  Rua Capitão Deslandes, 01. 
Centro, área urbana. Cep:  29300-190. 
 
Telefone: (28) 3521-6775. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 de funcionari-
os permanentes. 
 
Funcionamento: permanente com horário 
de segunda a Quarta, de 18h às 01h, Quinta, 
18h às 03h20, sexta, 18h às 02h e Sábado, 
de 20h às 03h20. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 me-
sas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui es-
paço específico para eventos, sistema a la 
carte, música ambiente e quintas ao vivo e 
estacionamento. 

Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Observações Complementares: funciona 
na área interna do Cachoeiro Plaza Hotel. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Lanchonete e sorveteria Ki-delicia. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização:  Rua Bernardo Horta, 316 
.Guandu, área urbana. Cep:  29300-(28)0. 
 
Telefone: (28) 3517-5384. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 07 de funcionari-
os permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, com horário 
de 6h às 21h, servindo café e jantar todos os 
dias da semana. 
 
Capacidade do empreendimento: 08 me-
sas e 30 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque, dinheiro 
ou ticket. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui es-
paço específico para eventos e trabalha no 
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sistema fast food  
 
Tipos de cozinha: cardápio de comida lan-
ches em geral e sorvetes. 
 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
Charrasquinho Brazão 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Jones dos Santos Ne-
ves. Guandu,  área urbana. Cep:29300-500. 
 
Telefone: (28) 9885-9965. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 de funcionari-
os permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, com horário 
de 18h às 23h, servindo jantar de segunda a 
sábado. 
 
Capacidade do empreendimento: 05 me-
sas e 20 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui es-

paço específico para eventos e trabalha no 
sistema churrasquinho. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Lanches Safari 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Rio. Guandu, 
área urbana. Cep:  29300-300. 
 
Telefone: (28) 3521-1788. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 de funcionari-
os permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, com horário 
das 17h às 23h, servindo jantar todos os dias 
da semana. 
 
Capacidade do empreendimento: 08 me-
sas e 30 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinhei-
ro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui es-
paço específico para evento e trabalha no 

sistema tele-entrega. 
 
Tipos de cozinha: cardápio de lanches em 
geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
Degust Lanchonete e pizzaria. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização:  Avenida Beira Rio. Centro, 
área urbana. Cep:  29300-300. 
 
Telefone: (28) 3522-6521. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 06 de funcionari-
os permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, com horário 
de 17h às 23h, servindo jantar, todos os dias 
da semana. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 me-
sas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui es-
paço específico para eventos e trabalha no 
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sistema tele-entrega. 
 
Tipos de cozinha: cardápio de lanches, san-
duíches, pizzas e sorvetes. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Espetinho Capixaba 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização:  Avenida Beira Rio, s/n, loja 
02. Centro, área urbana. 
Cep:  29300-300. 
 
Telefone: (28) 3521-6722. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 defuncionarios  
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente com horário 
de 18h às 23h servindo jantar. 
 
Capacidade do empreendimento: 04 me-
sas e 18 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui es-
paço específico para eventos e trabalha no 
sistema tele-entrega. 

 
Tipos de cozinha: cardápio de espetinhos 
variados. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Bar do Bira. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: localidade de São Vicente, área 
não urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 01 funcionário 
permanente. 
 
Funcionamento: aberto todos os dias, das 
7h às 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 05 me-
sas, com um total de 20 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou cheque. 
 
Equipamentos e serviços: música ambiente. 
 
Tipos de cozinha: porções e salgados. 
 
Descrição e observações complementa-

res: local dispõe de campo de bocha. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Bar do Athayde. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: localidade de São Vicente, área 
urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 01 funcionário 
permanente. 
 
Funcionamento: aberto todos os dias, das 
7h às 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 06 me-
sas, com um total de 24 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou cheque. 
 
Equipamentos e serviços: música ambiente. 
 
Tipos de cozinha: porções. 
 
Descrição e observações complementa-
res: o bar dispõe de produtos de mercearia 
para venda. 
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Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Bar do Tarcisio. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: localidade de São Vicente, área 
urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários:  01 funcionário 
permanente. 
 
Funcionamento: aberto todos os dias, das 
7h às 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 04 me-
sas, com um total de 20 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou cheque. 
 
Equipamentos e serviços: música ambiente. 
 
Tipos de cozinha: porções. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 

Nome da empresa:  
Dona Nitinha. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: localidade de São Vicente, área 
urbana. 
 
Telefone: (28) 3511-1880. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 01 funcionário 
permanente. 
 
Funcionamento: todos os dias, aberto para 
almoço das 11h às 14h. 
 
Capacidade do empreendimento: 02 me-
sas, com um total de 12 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou cheque. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento PF. 
 
Tipos de cozinha: comida caseira. 
 
Descrição e observações complementa-
res: comida caseira preparada no fogão à 
lenha. Atendimento por encomenda. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 

Nome da empresa:  
Bar da Vanete. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praça José Gava. Burarama, 
área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, das 08h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 me-
sas, com um total de 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou cheque. 
 
Equipamentos e serviços: serve petiscos. 
 
Tipos de cozinha: porções. 
 
Descrição e observações complementa-
res: bar situado na localidade de Burarama, 
a 40km da Sede do município. 
 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome da empresa:  
Bar da Vevete. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praça José Gava, s/n. Burara-
ma, área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: aberto diariamente, das 
08h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 me-
sas, com um total de 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou cheque. 
 
Equipamentos e serviços: música ambien-
te e mesa de sinuca. 
 
Tipos de cozinha: porções e caldos. 
 
Descrição e observações complementa-
res: bar situado na localidade de Burarama, 
a 40km da Sede do município.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 

Nome da empresa:  
Bar São Lucas. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Fernando de Abreu. Bura-
rama, área urbana. 
 
Telefone: (28) 3539-3080. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: aberto diariamente, das 
07h às 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 06 me-
sas, com um total de 24 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou cheque. 
 
Equipamentos e serviços: música ambiente. 
 
Tipos de cozinha: porções e salgados. 
 
Descrição e observações complementa-
res: ambiente descontraído com 03 mesas de 
bilhar. Possui produtos de mercearia para 
venda. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 

Nome da empresa: 
 Bar Burarama. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Fernando de Abreu. Bura-
rama, área urbana. 
 
Telefone: (28) 3539-3006. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: aberto diariamente, das 
07h às 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: balcão 
com 10 bancos. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou cheque. 
 
Equipamentos e serviços: música ambiente. 
 
Tipos de cozinha: porções e salgados. 
 
Descrição e observações complementa-
res: possui produtos de mercearia para ven-
da. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome da empresa:  
Lanchonete Sérgio Fambre. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia Cachoeiro x Frade, km 
02, área urbana. 
 
Telefone: (28) 3517-8200. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 01 funcionário 
permanente. 
 
Funcionamento: aberto de segunda a sába-
do, das 06h às 19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 30 mesas. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou cheque. 
 
Equipamentos e serviços: música ambiente. 
 
Tipos de cozinha: salgados. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Disk Papa e Pamonha. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia Cachoeiro x Frade, 
área urbana. 
 
Telefone: (28) 3522-7259. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 01 funcionário 
permanente. 
 
Funcionamento: aberto diariamente, das 
08h às 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 05 me-
sas, com 02 bancos grandes. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou cheque. 
 
Equipamentos e serviços: estacionamento. 
 
Tipos de cozinha: papa e pamonha. 
 
Descrição e observações complementa-
res: serviço de tele-entrega. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 

Nome da empresa: 
 Toca do Gambá. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Victorio Molinaroli, São 
Geraldo,área urbana. 
 
Telefone: (28) 3522-7386. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: funcionamento de segunda 
a sexta-feira, das 17h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 45 me-
sas, com um total de 180 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou cheque. 
 
Equipamentos e serviços: música ambien-
te e local para eventos. 
 
Tipos de cozinha: porções, moqueca, caldos 
e saladas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome da empresa:  
Angelo�s Bar. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia Cachoeiro x Frade, 
área urbana. 
 
Telefone: (28) 3518-1400. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 01 funcionário 
permanente. 
 
Funcionamento: aberto diariamente, das 
07h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 04 me-
sas, com um total de 16 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou che-
que. 
 
Equipamentos e serviços: música ambien-
te e estacionamento. 
 
Tipos de cozinha: porções e salgados. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 

Nome da empresa:  
Bardellas. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Feliciano Marinato, número 
08. São Geraldo, área urbana. 
 
Telefone: (28) 3517-5218. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: de terça a sábado, a partir 
das 17h até o último cliente. 
 
Capacidade do empreendimento: 50 me-
sas, com um total de 200 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou cheque. 
 
Equipamentos e serviços: música ambien-
te, música ao vivo e estacionamento. 
 
Tipos de cozinha: porções, caldos e moquecas. 
 
Descrição e observações complementa-
res: localiza-se próximo ao Centro de Manu-
tenção Urbana da Prefeitura Municipal de 
Cachoeiro de Itapemirim. 
 
Referências/Documentos consultados:  

in loco. 
 
 
5.2.3 - Casa de Chá/Confeitarias. 
 
Nome:  
Padaria Princesa do Sul 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Ruy Barbosa, 12. Centro, 
área urbana. Cep: 29300-000. 
 
Telefone: (28) 3522-5015. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, com horário 
de segunda a sexta de 05h às 19h e sábado e 
domingo de 5h às 13h. 
 
Capacidade do empreendimento: balcão 
para 06 pessoas. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: básicos de pa-
daria. 
 
Tipos de cozinha: cardápio de padaria. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
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loco. 
 
 
Nome:  
Padaria e Confeitaria Brasil 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Dona Joana, Centro, área 
urbana. Cep: 29300-000. 
 
Telefone: (28) 3522-0930. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, com horário 
de 05h30 às 21h30, todos os dias da sema-
na. 
 
Capacidade do empreendimento: balcão 
para 12 pessoas. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui es-
paço específico para eventos, trabalho no 
sistema padaria em geral, tortas e salgados. 
 
Tipos de cozinha: cardápio de padaria e 
comida brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 

Nome:  
Panificadora Real 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praça Dr.Luiz Tinoco da Fonse-
ca, 31, Centro, área urbana. Cep: 29300-
230. 
 
Telefone: (28) 3522-2470. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 15 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, com horário 
de 04h30 às 22h de segunda a sábado e de 
4h30 às 13h no domingo. 
 
Capacidade do empreendimento: balcão 
para 06 pessoas. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: básicos de pa-
daria. 
 
Tipos de cozinha: cardápio de padaria. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 

Nome:  
Panificadora e Lanchonete Pão e Pão 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Coronel Marins, 22, Cen-
tro, área urbana. Cep: 29300-000. 
 
Telefone: (28) 3521-6482. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 11 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, com horário 
de 05h30 às 21h, todos os dias da semana. 
 
Capacidade do empreendimento: balcão 
para 08 pessoas. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: básicos de pa-
daria. 
 
Tipos de cozinha: cardápio de salgados e 
tortas e comida brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Cachoeiro de Itapemirim  / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

100

Nome:  
Confeitaria Beira Rio Ltda. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Bernardo Horta, 284, 
Guandu, área urbana. Cep: 29300-000. 
 
Telefone: (28) 3522-6448. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 08 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, com horário 
de 05h30 às 22h30, todos os dias da sema-
na. 
 
Capacidade do empreendimento: 05 ban-
cos. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: básicos de pa-
daria. 
 
Tipos de cozinha: cardápio de padaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 

Nome:  
Lanchonete e Panificadora Panetutti 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Rio, Centro, área 
urbana. Cep: 29300-300. 
 
Telefone: (28) 3522-3133. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 07 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, com horário 
de 05h30 às 20h, todos os dias da semana. 
 
Capacidade do empreendimento: balcão 
para 06 pessoas. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui es-
paço específico para eventos, trabalho no 
sistema padaria em geral. 
 
Tipos de cozinha: cardápio de pães, tortas 
salgadas e doces, bolos, sucos e salgados. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 

Nome:  
Padaria Pão no Ponto 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Rio, Centro, área 
urbana. Cep: 29300-300. 
 
Telefone: (28) 3522-9140. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 07 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, com horário 
de 06h às 20h, todos os dias da semana. 
 
Capacidade do empreendimento: balcão 
para 06 pessoas. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui es-
paço específico para eventos, trabalho no 
sistema padaria em geral e lanches. 
 
Tipos de cozinha: cardápio de pães, bolos e 
tortas doces ou salgadas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
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Nome:  
Confeitaria e Rotisseria Avenida 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Antonio Penedo, Gilberto 
Machado, área urbana. Cep: 29203-290. 
 
Telefone: (28) 3522-8119. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 08 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, com horário 
de 05h às 20h, todos os dias da semana. 
 
Capacidade do empreendimento: balcão 
para 13 pessoas. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: básicos de pa-
daria. 
 
Tipos de cozinha: cardápio de padaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 
 

Nome:  
Panificadora Bela Massa 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Governador Cristiano 
Dias Lopes Filho, 09, loja 01, Gilberto Macha-
do, área urbana. Cep: 29300-000. 
 
Telefone: (28) 3511-3799. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 08 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, com horário 
de 05h às 21h30 de segunda a sábado e 
4h45 às 20h30 nos domingos. 
 
Capacidade do empreendimento: balcão 
para 08 pessoas. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: básicos de pa-
daria. 
 
Tipos de cozinha: brasileira  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 

Nome:  
Bom Bocado Padaria, Confeitaria  
e Lanchonete. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Jones dos Santos Ne-
ves, 51, Santo Antônio, área urbana. Cep: 
29300-500. 
 
Telefone: (28) 3522-4381. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 06 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, com horário 
de segunda a sexta de 6h às 20h e sábado de 
6h às 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: balcão 
para 05 pessoas. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui es-
paço específico para eventos, trabalho no 
sistema padaria em geral e fast food. 
 
Tipos de cozinha: cardápio de pães, bolos, 
tortas doces ou salgadas, salgados e sucos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome:  
Panificadora Martins 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Anacleto Ramos, 33, Re-
canto, área urbana. Cep: 29308-020. 
 
Telefone: (28) 3522-2154. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, com horário 
de segunda a sexta de 6h às 22h e sábado de 
6h às 21h. 
 
Capacidade do empreendimento: balcão 
para 08 pessoas. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui es-
paço específico para eventos, trabalho no 
sistema padaria em geral e fast food. 
 
Tipos de cozinha: cardápio de padaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 

Nome da empresa:  
Padaria Napolitana. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia do Valão, Centro, área 
urbana. 
 
Telefone: (28) 3522-8791. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: todos os dias, das 5h às 21h. 
 
Capacidade do empreendimento: balcão 
com 06 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou cheque. 
 
Equipamentos e serviços: além de produ-
tos de padaria, também oferece lanches. 
 
Tipos de cozinha: pães, doces, biscoitos, 
bolos, derivados do leite, sanduíches e ou-
tros. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 

Nome da empresa:  
Padaria Burarama. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praça José Gava, s/n, Burara-
ma, área não urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, das 06h às 21h. 
 
Capacidade do empreendimento: 04 me-
sas, com um total de 16 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou cheque. 
 
Equipamentos e serviços: padaria, lanches 
e música ambiente. 
 
Tipos de cozinha: pães, doces, biscoitos, 
bolos, derivados do leite, sanduíches, porções 
e outros. 
 
Descrição e observações complementa-
res: a padaria dispõe de mesas e cadeiras 
em área coberta com serviço de bar e produ-
tos de padaria em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome da empresa:  
Padaria Eldorado. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Deoclésio Cossi, Itaóca, 
área não urbana. 
 
Telefone: (28) 3539-1428. 
 
Gerências: sociedade limitada. 
 
Número de funcionários: 08 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, das 05h às 21h. 
 
Capacidade do empreendimento: balcão 
com 05 bancos. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou cheque. 
 
Equipamentos e serviços: além de produ-
tos de padaria, também oferece lanches. 
 
Tipos de cozinha: pães, doces, biscoitos, 
bolos, derivados do leite, sanduíches e ou-
tros. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 

Nome da empresa:  
Padaria Fontana. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Brás Vivaqua, Itaóca, área 
não urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 09 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: aberto diariamente, das 
05h às 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: balcão. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou che-
que. 
 
Equipamentos e serviços: além de produ-
tos de padaria, também oferece lanches. 
 
Tipos de cozinha: pães, doces, biscoitos, 
bolos, sanduíches e outros. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Padaria Tavares. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Deoclésio Cossi, Itaóca, 
área não urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 07 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: aberto diariamente, das 
05h às 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: balcão. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou che-
que. 
 
Equipamentos e serviços: além de produ-
tos de padaria, também oferece lanches. 
 
Tipos de cozinha: pães, doces, biscoitos, 
bolos, sanduíches e outros. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
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5.2.4 - Outros 
 
Nome:  
Pizzaria Pizza a Lenha 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Rio, s/n., Guan-
du, área urbana. Cep: 29300-300. 
 
Telefone: (28) 3511-6074. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, com horário 
de 18h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 me-
sas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui es-
paço específico para eventos, trabalho no 
sistema a la carte, também oferece música 
ambiente. 
 
Tipos de cozinha: regional e brasileira. 
 
Observações Complementares: tele entre-
ga. Filial na Avenida Francisco Merdegan, 

telefone (28) 3511-8629. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome:  
Don Raffas Pizzaria 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Rio, s/n, Guan-
du, área urbana. Cep: 29300-300. 
 
Telefone: (28) 3522-2271. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 06 funcionários 
permanentes e 03 temporários. 
 
Funcionamento: permanente, com horário 
de 18h às 00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 25 me-
sas e 100 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui es-
paço específico para eventos, trabalho no 
sistema a la carte, também oferece música 
ambiente. 
Tipos de cozinha: regional e brasileira. 

 
Observações Complementares: funciona 
com rodízio de pizza. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome:  
Massas e Pizzas Veneta 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua 25 de Março, 33, Shopping 
Cachoeiro, Lj 212, Centro, área urbana. Cep: 
29300-000. 
 
Telefone: (28) 3200-5688 e 3511-1870. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 08 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: de segunda à quinta das 8h30 
às 22h e sexta e sábado das 8h30 às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: utiliza as 
mesas da praça de alimentação do Shopping. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui es-
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paço específico para eventos, trabalho no 
sistema a la carte e oferece estacionamento. 
Quinta-feira oferece música ao vivo. 
 
Tipos de cozinha: regional e brasileira. 
 
Observações Complementares: de segun-
da a quinta e domingo a oferece rodízio de 
pizzas e massas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Sorveteria Sky 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praça Francisco Abraão, 27, 
Centro, área urbana. Cep: 29300-000. 
 
Telefone: (28) 3522-0907. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, com horário 
de 11h às 00h, todos os dias da semana. 
 
Capacidade do empreendimento: 12 me-
sas e 48 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 

Equipamentos e Serviços: não possui es-
paço específico para eventos, trabalho no 
sistema sorvetes e picolés.  
 
Tipos de cozinha: cardápio de sorvete. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
Cia das Massas 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Murilio Coelho, 78, Ilha da 
Luz, área urbana. Cep: 29300-000. 
 
Telefone: (28) 3522-9515. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 07 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, com horário 
de 18h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 me-
sas e 30 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinhei-
ro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui es-
paço específico para eventos, trabalho no 

sistema fast food. 
 
Tipos de cozinha: cardápio de pizzas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
Choperia e Pizzaria Aquarius 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Rio, Centro, área 
urbana. Cep: 29300-300. 
 
Telefone: (28) 3522-2155. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 09 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, com horário 
de 16h às 00h, oferecendo jantar.  
 
Capacidade do empreendimento: 25 me-
sas e 100 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro.  
 
Equipamentos e Serviços: não possui es-
paço específico para eventos, trabalho no 
sistema a la carte e tele entrega. 
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Tipos de cozinha: cardápio de pizzas e por-
ções. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome:  
Mourad�s 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praça Jerônimo Monteiro, 55, 
Centro, área urbana. Cep: 29300-170. 
 
Telefone: (28) 3522-9823. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, com horário 
de segunda a sexta de 7h às 18h e sábado de 
7h às 13h. 
 
Capacidade do empreendimento: 04 me-
sas e 18 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui es-
paço específico para eventos, comercializa 
linha de biscoitos e salgados variados, delica-
tessen, cafés, tabacaria, mais de 150 tipos de 

cachaças, vinhos nacionais e importados e 
licores. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
5.3 - AGENCIAMENTO 
 
5.3.1 - Agências de Viagens e Turismo 
 
Nome da empresa:  
Don Quixote Turismo Ltda. 
 
Localização: Rua Nilo Peçanha, Independên-
cia, área urbana. Cep: 29306-650. 
 
Telefones: (28) 3522-7676 e 3522-9090. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
de segunda à sexta-feira de 8h às 18h e sá-
bado de 8h às 13h. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Serviços especializados: turismo emissivo, 
excursões terrestres e marítimas, oferece 

passagens aéreas, terrestres e marítimas e 
city tour local.  
Os segmentos atendidos são eventos cultu-
rais e negócios. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Eco Tour Viagens e Turismo 
 
Localização: Avenida Jones dos Santos Ne-
ves, Santo Antonio, área urbana. Cep: 
29300-500. 
 
Telefones: (28) 3511-0088 e 3521-0182. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
de segunda à sexta-feira de 8h às 18h e sá-
bado de 8h às 13h. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Serviços especializados: turismo emissivo, 
excursões terrestres, aéreas e marítimas, 
desenvolve pacotes turísticos de terceiros, 
oferece passagens aéreas, terrestres e marí-
timas e city tour local.  
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Os segmentos atendidos são eventos cultu-
rais, aventura, ecoturismo e negócios. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Cabetour 
 
Localização: Praça Jerônimo Monteiro, Loja 
104, Galeria Maison Belas Artes. Centro, área 
urbana. Cep: 29300-300. 
 
Telefones: (28) 3522-5855. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
de segunda à sexta-feira de 9h às 17h. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito 
ou dinheiro. 
 
Serviços especializados: comercializa es-
poradicamente pacotes de terceiros, oferece 
passagens aéreas e serviços de câmbio.  
Os segmentos atendidos são câmbio em ge-
ral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 

Nome da empresa:  
Itatur Turismo 
 
Localização: Praça Jerônimo Monteiro, Cen-
tro, área urbana. Cep: 29300-170. 
 
Telefones: (28) 3521-3521. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
de segunda à sexta-feira de 8h30 às 18h e 
sábado de 8h30 às 12h. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Serviços especializados: turismo emissivo, 
excursões terrestres, pacotes turísticos pró-
prios e de terceiros e oferece passagens aé-
reas.  
O segmento atendido é o de lazer. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Cachoeiro Câmbio e Turismo 
 
Localização: Rua 25 de Março, 33, Shopping 
Cachoeiro. Centro, área urbana. Cep: 29300-
100. 
 
Telefones: (28) 3521-1544. 
 
E-mail: luizane@vip.br ou rolivan@vip.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
de segunda a sábado de 09h às 21h.   
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Serviços especializados: turismo emissivo 
e receptivo, excursões terrestres, oferece 
passagens aéreas e pacotes turísticos pró-
prios ou de terceiros.  
O segmento atendido é o de lazer e câmbio. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 
 
 

mailto:luizane@vip.br
mailto:rolivan@vip.br
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Nome da empresa:  
Podium Viagens se Turismo 
 
Localização: Praça Jerônimo Monteiro, 21, 
sala 302, caixa postal 219, Centro,  área 
urbana. Cep: 29300-170. 
 
Telefones: (28) 3522-5797. 
 
E-mail: podiumtour@uol.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
de segunda à sexta-feira de 8h às 17h30. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Serviços especializados: turismo emissivo, 
oferece passagens aéreas, terrestres e marí-
timas e pacotes turísticos próprios ou de ter-
ceiros.  
Os segmentos atendidos são os de eventos, 
lazer e negócios. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Opção Turismo 
 
Localização: Praça Jerônimo Monteiro, 77, 
loja 105, Centro, área urbana. Cep: 29300-
170. 
 
Telefones: (28) 3511-2155. 
 
Web site: www.opcaotur.com.br. 
 
E-mail: opcaotur@opcaotur.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
de segunda à sexta-feira de 8h30 às 18h e 
sábado de 8h30 às 12h. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Serviços especializados: turismo emissivo 
e receptivo, excursões terrestres, passagens 
aéreas, terrestres e marítimas, city tour local 
e pacotes turísticos próprios ou de terceiros.  
Os segmentos atendidos são os de eventos, 
lazer e negócios. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 

5.4 - TRANSPORTES. 
 
5.4.1 � Transportadoras Turísticas 
 
Nome da empresa:  
Viação Itapemirim / Penha 
 
Integra rede de transportes: nacional. 
 
Endereço: sede no Parque Rodoviário, s/n, 
Amarelo. Guichê de vendas na Avenida Fran-
cisco Lacerda de Aguiar, 47, Rodoviária de 
Cachoeiro, Gilberto Machado, área urbana. 
 
Telefone. (28) 3521-5755 (rodoviária) e 
(28) 3526-2626 (sede/garagem). 
 
E-mail: www.viacaoitapemirim.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Período de atendimento: permanente, de 
segunda a domingo de 6h às 23h30. 
 
Formas de ingresso/pagamento: dinheiro, 
cheque ou cartão de crédito.  
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: própria. 
 
Abrangências do atendimento: nacional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar condicionado, tv, 
música ambiente, serviços de bordo, micro-

mailto:podiumtour@uol.com.br
http://www.opcaotur.com.br.
mailto:opcaotur@opcaotur.com.br.
http://www.viacaoitapemirim.com.br.
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fone, travesseiro, mantas e sanitários. 
 
Descrição e observações complementa-
res: destinos finais: RJ, SP, Campos, Niterói, 
Rio das Ostras, Macaé, São José dos Campos, 
Aparecida do Norte, Volta Redonda, Miracema 
e Correnteza. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa: 
 Viação Sudeste 
 
Integra rede de transportes: nacional. 
 
Endereço: guichê de Vendas na Avenida 
Francisco Lacerda de Aguiar, 47, Rodoviária 
de Cachoeiro, Gilberto Machado. CEP 29303-
300 
Sede na Avenida Nossa Sra. da Consolação, 
64, 1º andar, Vila Rica e garagem na Rodovia 
Francisco Mardegam, s/n, km 05, Aeroporto. 
 
Telefone: (28) 3511-2081, 3521-1877 e 
3521-8885. 
 
Gerências: geral. 
 
Período de atendimento: permanente, de 
segunda a domingo de 6h às 20h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: cheque 
ou dinheiro. 
 

Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: própria. 
 
Abrangências do atendimento: regional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: sanitários. 
 
Descrição e observações complementa-
res: destinos finais: Itaoca, Rio Novo do Sul, 
Anchieta, Iconha, Itaipava, Iriri, Piúma, Ma-
rataízes, Ubú e Mimoso do Sul. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Viação Real 
 
Integra rede de transportes: nacional. 
 
Endereço: guichê de vendas na Avenida 
Francisco Lacerda de Aguiar, 47, Rodoviária 
de Cachoeiro, Gilberto Machado. 
Sede na Avenida Jones dos Santos Neves, 
146, Maria Ortiz. 
 
Telefone. (28) 3521-1811, 3511-1863 e 
3521-0932. 
 
Gerências: geral. 
 
Período de atendimento: permanente, de 
segunda a domingo de 5h às 19h30. 

Formas de ingresso/pagamento: dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: próprio. 
 
Abrangências do atendimento: regional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: sanitários. 
 
Descrição e observações complementa-
res: destinos finais: Mimoso do Sul, Muqui, 
Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Alegre, Muniz 
Freire, Castelo, Carangola, Vargem Alta, 
Venda Nova do Imigrante e Vitória. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Viação Marapé 
 
Integra rede de transportes: nacional. 
 
Endereço: sede na Avenida Mário Andreaz-
za, Centro. Cep: 29395-000. Guichê de Ven-
das na Avenida Francisco Lacerda Aguiar, 47, 
Gilberto Machado, Rodoviária de Cachoeiro. 
Cep: 29303-300.  
 
Telefone: (28) 3521-0255 e 3522-8744. 
 
Gerências: geral. 
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Período de atendimento: permanente, de 
segunda a domingo de 5h30 às 20h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: cheque, 
cartão de crédito ou dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: própria. 
 
Abrangências do atendimento: nacional e 
internacional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar condicionado, 
microfone, tv música ambiente, travesseiro, 
mantas, serviço de bordo e sanitário. 
 
Descrição e observações complementa-
res: opera para vários Estados das regiões 
brasileiras, exceto região Nordeste, além dos 
países do Mercosul. 
Conexão e transbordo com empresas filiadas 
à Rede Brasil de Viagens. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Viação Costa Sul 
 
Integra rede de transportes: nacional. 
 
Endereço: sede na Rua Raul Nassar, 72, 
BNH. Guichê de Vendas na Avenida Francisco 

Lacerda de Aguiar, 47, Gilberto Machado, 
Rodoviária de Cachoeiro. Cep: 29303-300 
 
Telefone: (28) 3521-4586. 
 
Gerências: geral. 
 
Período de atendimento: segunda a do-
mingo, de 5h30 às 20h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviária. 
 
Características do veículo/frota: própria. 
 
Abrangências do atendimento: regional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: sanitários. 
 
Descrição e observações complementa-
res: destinos finais: Atílio, Vivacqua, Presi-
dente Kennedy e Barra de Itabapoana (RJ). 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Viação Planeta 
 
Integra rede de transportes: nacional. 
 
Endereço: guichê de vendas na Avenida 
Francisco Lacerda de Aguiar, 47, Rodoviária 

de Cachoeiro, Gilberto Machado.  
Garagem na Avenida Francisco Mardegan, 
s/n, Km 05, Aeroporto.  
 
Telefone: (28) 3522-6424 e 3521-8788. 
 
Gerências: geral. 
 
Período de atendimento: segunda a sexta 
de 5h30 às 20h e sábado de 5h às 20h10. 
 
Formas de ingresso/pagamento: cheque 
ou dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: própria. 
 
Abrangências do atendimento: regional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado, 
serviços de bordo e sanitários. 
 
Descrição e observações complementa-
res: destinos finais: Rio Novo do Sul, Iconha, 
Vitória, Piúma, Iriri, Anchieta e Guarapari. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
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Nome da empresa:  
Viação São Geraldo 
 
Integra rede de transportes: nacional. 
 
Endereço: guichê de vendas na Avenida 
Francisco Lacerda de Aguiar, 47, Rodoviária 
de Cachoeiro, Gilberto Machado. Cep: 29303-
300. 
 
 Telefone: (28) 3522-8490. 
 
Gerências: geral. 
 
Período de atendimento: segunda a do-
mingo, de 7h às 22h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: cartão 
de crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: própria. 
 
Abrangências do atendimento: nacional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar condicionado, tv, 
música ambiente, serviço de bordo, traves-
seiro, mantas e sanitários. 
 
Descrição e observações complementa-
res: destinos finais: BH, Realeza, Manhumi-
rim, Governador Valadares, Timóteo e João 
Monlevade. 
 

Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Viação Rio Doce 
 
Integra rede de transportes: Nacional. 
 
Endereço: guichê de vendas na Avenida 
Francisco Lacerda de Aguiar, 47, Rodoviária 
de Cachoerio, Gilberto Machado. Cep: 29303-
300. 
 
Telefone: (28) 3522-5226. 
 
Gerências: geral. 
 
Período de atendimento: segunda a do-
mingo. de 9h às 00h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: cartão 
de crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: própria. 
 
Abrangências do atendimento: nacional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar condicionado, 
travesseiro e sanitários. 
 
Descrição e observações complementa-
res: destinos finais :  Juiz de Fora, Itaperuna, 

Leopoldina, Barbacena, Muriaé e Bom Jesus 
de Itabapoama. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
5.4.2 - Táxis. 
 
Nome da empresa:  
Ponto de Taxi Estação da Leopoldina 
 
Integra rede de transportes: nacional, 
regional e local. 
 
Endereço: Praça Dr. Luiz Tinoco Fonseca, 
01, Centro. 
 
Telefone: (28) 3522-4317. 
 
Gerências: não há. 
 
Período de atendimento: diariamente, 24h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: própria, 
com 15 veículos. 
 
Abrangências do atendimento: local, regi-
onal e nacional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar condicionado e 
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música ambiente. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Ponto de Taxi Nº 06 � Santa Casa. 
 
Integra rede de transportes: nacional, 
regional e local. 
 
Endereço: Rua Raulino de Oliveira, s/n, Gil-
berto Machado.  
 
Telefone. (28) 9959-0834 e 9985-5202. 
 
Gerências: geral. 
 
Período de atendimento: diariamente, 24h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: própria, 
com 03 veículos. 
 
Abrangências do atendimento: local regi-
onal e nacional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: música ambiente. 
 
Descrição e observações complementa-
res: próximo a Santa Casa de Misericórdia. 

Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Ponto de Taxi da Rodoviária 
 
Integra rede de transportes: nacional, 
regional e local. 
 
Endereço: Avenida Francisco Lacerda de 
Aguiar, 47, (Rodoviária) Gilberto Machado. 
 
Gerências: geral. 
 
Período de atendimento: diariamente, 24h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: própria, 
com 02 veículos. 
 
Abrangências do atendimento: local, regi-
onal e nacional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: música ambiente. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Ponto de Taxi da Praça Guilherme  
Guimarães. 
 
Integra rede de transportes: nacional, 
regional e local. 
 
Endereço: Rua Capitão Deslandes, Centro.  
 
Telefone: (28) 3522-0004 e 9985-2950. 
 
Gerências: geral. 
 
Período de atendimento: diariamente, 24h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: própria, 
com 12 veículos. 
 
Abrangências do atendimento: local, regi-
onal e nacional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar condicionado e 
música ambiente. 
 
Descrição e observações complementa-
res: próximo à Praça Jerônimo Monteiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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5.5 - EVENTOS. 
 
5.5.1 - Parques, Pavilhões e Exposições. 
 
Nome:  
Pavilhão de Eventos da Ilha da Luz  
 
Localização: Ilha da Luz. 
 
Telefone: (28) 3155-5335. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Cachoeiro 
de Itapemirim. 
 
Número de funcionários: 10 funcionários 
permanentes. 
 
Formas de pagamento do uso de equi-
pamento/serviços: depende do evento. 
 
Características Gerais: abriga eventos úbli-
cos e privados, de acordo com a programa-
ção prévia. 
  
Espaço Físico:  
Pavilhão � capacidade para 10.000 pessoas; 
Anfiteatro � capacidade para 200 pessoas; 
 
 
Área para Feiras e Exposições: capacidade 
para 500 stasnds. 
 
Outras Instalações:  
Play ground; locais para práticas esportivas e 
creche. 
 

Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Pavilhão de Eventos Assas Abiguenem 
 
Localização: Rua Gastão Pimenta Coelho, 
Parque Camilo Cola, Ilha da Luz. Cep: 29309-
830. 
 
Telefone: (28) 3522-4547. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 15 funcionários 
permanerntes. 
 
Formas de pagamento do uso de equi-
pamento/serviços: cheque ou dinheiro. 
 
Características Gerais: distante 136 km do 
Aeroporto de Vitória e menos de 01km da 
rodoviária de Cachoeiro e do centro hoteleiro. 
Funcionamento permanente, de segunda à 
sexta-feira, de 8h às 18h. Tem capacidade 
para 10.000 pessoas. 
 
Espaço Físico: 5.000 m2. 
 
Área para Feiras e Exposições: 3.000 m2. 
  
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 

Nome:  
Pavilhão de Exposições  
Carlos Caiado Barbosa 
 
Localização: Avenida Francisco Mardegan, 
s/n, Aeroporto.  
 
Gerências: Clube do Cavalo de Cachoeiro de 
Itapemirim. 
 
Número de funcionários: 30 funcionários 
permanentes. 
 
Formas de pagamento do uso de equi-
pamento/serviços: depende do evento. 
 
Características Gerais: distante 136 km do 
Aeroporto de Vitória e menos de 01km da 
rodoviária de Cachoeiro e do centro hoteleiro. 
Abriga eventos públicos e privados. 
 
Área para Feiras e Exposições: tem capa-
cidade para 10.000 pessoas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
5.5.2 - Auditório/Salões/Salas. 
 
Nome:  
Sala do Cachoeiro Plaza Hotel 
 
Localização: Rua Capitão Deslandes, 01, 
Centro. Cep: 29300-000. 
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Telefone: (28) 3521-6775. 
 
Fax: (28) 3521-7751. 
 
WebSite: 
 www.cachoeiroplazahotel.com.br. 
 
E mail: 
reservas@cachoeiroplazahotel.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: utiliza os funcio-
nário do hotel. 
 
Formas de pagamento do uso de equi-
pamento/serviços: cartão de crédito, che-
que ou dinheiro. 
 
Características Gerais: distante 136 km do 
Aeroporto de Vitória e menos de 01km da 
rodoviária e do centro hoteleiro de Cachoeiro. 
  
Oferece tv/vídeo, telas, ar-condicionado, 
telefones, instalações sanitárias, serviços de 
limpeza, flip-chart, quadro branco, restauran-
te e estacionamento. O período de atendi-
mento é de acordo com o evento. 
 
Espaço Físico: auditório com capacidade 
para 80 pessoas sentadas e 01 sala vip com 
capacidade para 15 pessoas sentadas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 

5.5.3 � Outros Serviços  
e Equipamentos Especializados 

 
Nome:  
Buffet Agrizzi 
 
Localização: Avenida Jerônimo Monteiro, 
355, Amarelo. Cep: 29300-500. 
 
Telefone: (28) 3521-8014. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: contratados de 
acordo com a necessidade. 
 
Formas de pagamento do uso de equi-
pamento/serviços: dinheiro. 
 
Características Gerais: oferece serviços de 
buffet artístico e de churrasco. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Cerimonial Don Garcia 
 
Localização: Rua Augusto Nogueira, 41, 
Nova Brasilia.Cep: 29300-500. 
 
Telefone: (28) 3522-8143 e 9985-3378. 
 
Gerências: geral. 
 

Número de funcionários: contratados de 
acordo com a necessidade. 
 
Formas de pagamento do uso de equi-
pamento/serviços: dinheiro. 
 
Características Gerais: oferece serviços de 
buffet em geral e administração de eventos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Depollo Festas 
 
Localização: Rua Capitão José Vieira, 32, 
Vila Rica. Cep: 29300-000. 
 
Telefone: (28) 3522-8499. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: contratados de 
acordo com a necessidade. 
 
Formas de pagamento do uso de equi-
pamento/serviços: dinheiro. 
 
Características Gerais: oferece serviços de 
buffet e organização de festas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 

http://www.cachoeiroplazahotel.com.br.
mailto:reservas@cachoeiroplazahotel.com.br.
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5.6  - LAZER E ENTRETENIMENTO. 
 
5.6.1 - Parques, Jardins e Praças. 
 
Nome:  
Praça Jerônimo Monteiro 
 
Localização: Centro. Cep: 29395-000. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Cachoeiro 
de Itapemirim. 
 
Número de funcionários: serve-se dos 
funcionários da Prefeitura Municipal de Ca-
choeiro de Itapemirim para sua manutenção. 
 
Funcionamento: todos os dias, com horário 
indeterminado. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
vários locais de alimentação no entorno, ser-
viços de limpeza, telefone público, palco para 
apresentações, bancos e iluminação. 
 
Principais atividades ocorrentes: o local é 
ponto de passagem constante de pessoas e o 
acesso é gratuito. 
 
Descrição e Observações Complementa-
res: no local há algumas palmeiras, uma 
imagem de Nossa Senhora das Graças, os 
bustos de Newton Braga, Jerônimo Monteiro 
e Fernando Abreu e um monumento em ho-
menagem aos combatentes da F.E.B. durante 
a Guerra na Europa. 
 

Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
Praça Gilberto Machado 
 
Localização: Bairro Gilberto Machado. Cep: 
29395-000. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Cachoeiro 
de Itapemirim. 
 
Número de funcionários: serve-se dos 
funcionários da Prefeitura Municipal de Ca-
choeiro de Itapemirim para sua manutenção. 
 
Funcionamento: todos os dias, com horário 
indeterminado. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
serviço de limpeza, serviços de saúde no 
entorno, telefone público, chafariz, bancos e 
iluminação. 
 
Principais Atividades Ocorrentes: a praça 
é local público de movimentação de pessoas. 
 
Descrição e Observações Complementa-
res: inaugurada em 1992. Há um busto de 
Gilberto Machado e uma estatua em mármore 
feita por Valderi Martin. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 

Nome:  
Praça José Gava. 
 
Localização: localidade de Burarama. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Cachoeiro 
de Itapemirim. 
 
Número de funcionários: serve-se dos 
funcionários da Prefeitura Municipal de Ca-
choeiro de Itapemirim para sua manutenção. 
 
Funcionamento: permanente, durante todo 
o dia. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
telefone público. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer. 
 
Descrição e observações complementa-
res: possui bancos e jardins. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome: 
 Praça Hélio Carlos Manhães. 
 
Localização: Rua Brás Vivaqua, s/n. Itaóca. 
 
Gerências: Igreja Católica. 
 
Funcionamento: permanente, durante todo 
o dia. 
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Equipamentos, instalações e serviços: 
telefone público. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer. 
 
Descrição e observações complementa-
res: possui bancos e jardins. Está localizada 
em frente à Igreja Católica. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
5.6.2 - Clubes. 
 
Nome:  
Associação do Pessoal  
da Caixa Econômica 
 
Localização: Rodovia Cachoeiro X Muqui, 
Km 01, Aeroporto. Cep: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3521-3398. 
 
Gerências: Associação do Pessoal da Caixa 
Econômica. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, de terça a 
domingo, de 9h às 18h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
possui quadra e piscina e o acesso é gratuito. 

Principais atividades ocorrentes: ativida-
des sociais e esportivas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Cachoeiro Acqua Center 
 
Localização: Avenida Mauro Miranda Made-
riera, s/n, Coramara. Cep: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3522-5989. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 09 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: de terça a domingo, de 9h 
às 19h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais para alimenta-
ção não adaptados, estacionamento, 05 pis-
cinas (sendo uma infantil e uma semi-
olímpica), 02 toboáguas, 02 saunas, play 
ground, quiosques com mesas, campo de 
bocha e campo de futebol de areia.. O acesso 
é somente para associados e convidados. 
 
Principais Atividades Ocorrentes: ativida-
des de lazer e esportes.. 
 
Descrição e Observações Complementa-

res: não funciona em dias chuvosos. Terça-
feira há gravação do programa de calouros 
clube show e quinta há forró ao lado das pis-
cinas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Jaraguá Tênis Clube 
 
Localização: Avenida Cristiano Dias Lopes, 
s/n, Gilberto Machado. Cep: 29395-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 25 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, de 9h às 18h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
quadras esportivas, piscinas, instalações sa-
nitárias, lanchonete e espaço para festas 
parcialmente adaptados. Em dias de show o 
acesso é pago. 
 
Principais atividades ocorrentes: ativida-
des de lazer e esportivas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome:  
Skala Park Show 
 
Localização: Rodovia Mauro Miranda Madu-
reira, s/n, Colamara. Cep: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3200-5066 e 3521-9045. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 06 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, de 9h às 18h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
parque aquático, instalações sanitárias, locais 
para alimentação não adaptados e serviços 
de limpeza. O acesso é livre para sócios ou 
pago para visitantes. 
 
Principais atividades ocorrentes: ativida-
des de lazer e esportivas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
AABB � Associação Atlética  
Banco do Brasil 
 
Localização: Rodovia ES 482, BNH, Cep: 
29395-000. 
 
Telefone: (28) 3521-4027. 

Gerências: Associação Atlética Banco do 
Brasil 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: de terça a domingo de 9h 
às 18h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
quadras de esportes, piscinas, instalações 
sanitárias, locais para alimentação não adap-
tados e serviços de limpeza. O acesso é livre 
para sócios. 
 
Principais atividades ocorrentes: ativida-
des de lazer e esportivas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
Associação Atlética Banestes Cachoeiro 
de Itapemirim 
 
Localização: Rodovia Cachoeiro X Muqui, 
Km 01, Aeroporto. Cep: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3521-2177. 
 
Gerências: Associação Atlética Banestes 
Cachoeiro de Itapemirim. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 

Funcionamento: de terça a domingo, de 8h 
às 20h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
quadras esportivas e piscinas. Acesso livre 
para sócios. 
 
Principais atividades ocorrentes: ativida-
des de lazer e esportivas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Atlético Clube Itá 
 
Localização: Rua Angelo Boss, 86, Baimi-
nas. Cep: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3522-4755. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 08 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: de terça a domingo, de 9h 
às 18h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
piscinas, toboáguas, quadras, espaço para 
eventos e festas, instalações sanitárias, locais 
para alimentação parcialmente adaptados, 
serviços de limpeza e de segurança. 
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Principais atividades ocorrentes: ativida-
des de lazer e esportivas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
5.6.3 - Cinemas. 
 
Nome:  
Viva Cinema 
 
Localização: Rua 25 de Março, Shopping 
Cachoeiro, Centro. Cep: 29300-100. 
 
Telefone: (28) 3511-4422. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, a partir de 17h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimentação 
parcialmente adaptados, serviços de limpeza, 
telefone público, caixa eletrônico e estacio-
namento. O acesso é pago. 
 
Principais atividades ocorrentes: entrete-
nimento. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 

5.6.4 - Outros Locais. 
 
Nome:  
Caçadores Carnavalescos Clube 
 
Localização: Rua Costa Pereira, Centro, 
Cep: 29300-090. 
 
Telefone: (28) 3522-3918. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 01 funcionário 
permanente. 
 
Funcionamento: de acordo com solicitação. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
serviços de limpeza e de segurança, palco 
para apresentações, salão de dança e instala-
ções sanitárias parcialmente adaptadas. O 
acesso  é pago ou alugado. 
 
Principais atividades ocorrentes: bailes, 
festas particulares e exposições.  
 
Descrição e Observações Complementa-
res: fundado em 22/05/1900 como uma so-
ciedade recreativa em Cachoeiro, os rapazes 
fundadores do Clube eram fanáticos pelas 
caçadas de aves silvestres, daí a origem do 
nome do local. É Patrimônio Cultural e Histó-
rico pela Lei 5.484, de 21/10/2003. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 

Nome:  
Área de Lazer Cachoeira Dourada.  
 
Localização: localidade de Monte Verde. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: sexta, sábado e domingo, 
das 7h às 18h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, serviço de limpeza e 
estacionamento. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
esportivas. 
 
Descrição e observações complementa-
res: possui campo de futebol society, campo 
de bocha, área para camping, bar, mesas e 
cadeiras. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Poço do Pedro. 
 
Localização: localidade de Burarama. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: diariamente, das 7h às 
18h. 
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Equipamentos, instalações e serviços: 
telefone público, instalações sanitárias e ser-
viço de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
esportivas. 
 
Descrição e observações complementa-
res: possui bancos e jardins, duas piscinas 
de águas naturais, área para camping, salão 
aberto para festas e reuniões, campo de vôlei 
de areia e loja de artesanato. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Açude da Cachaça Floresta. 
 
Localização: localidade de Burarama. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: diariamente, das 7h às 
18h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
estacionamento, instalações sanitárias e ser-
viço de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
esportivas. 
 
Descrição e observações complementa-
res: possui bar, trilha ecológica e local para 

banho em piscina de água natural. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Piscina do Adelson. 
 
Localização: Rodovia Cachoeiro x Frade. 
 
Gerências: geral, ingresso pago. 
 
Funcionamento: diariamente, piscina das 
8h às 18h e lanchonete das 7h às 23h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
local de alimentação, instalações sanitárias, 
serviço de limpeza e estacionamento. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
esportivas. 
 
Descrição e observações complementa-
res: possui quadra esportiva, espaço para 
festas, campo de bocha, restaurante, lancho-
nete e piscina. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 
 

Nome:  
Rampa do Camilo. 
 
Localização: localidade de Alto São Vicente. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: diariamente, das 7h às 
17h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
rampa para vôo livre. 
 
Principais atividades ocorrentes: esporti-
va. 
 
Descrição e observações complementa-
res: local fornece condições adequadas para 
a prática de vôo livre. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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5.7 - OUTROS SERVIÇOS  
E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 

 
5.7.1 - Entidades, Associações  

e Prestadores de  
Serviços Turísticos. 

 
Nome:  
Associação de Folclore de Cachoeiro 
de Itapemirim. 
 
Localização: Praça Dr.Luiz Tinoco da Fonse-
ca, edifício Guandú Center, sala 07, Centro. 
Cep: 29300-230. 
 
Gerências: diretoria eleita. 
 
Número de funcionários: não há. 
 
Período de funcionamento: reuniões 
mensais. 
 
Formas de pagamento: não há. 
 
Equipamentos, instalações e servi-
ços: sede da Secretaria Municipal de 
Cultura. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
defender a cultura popular e seus porta-
dores. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 

Nome:  
Associação de Artesanato de Cacho-
eiro de Itapemirim. 
 
Localização: Rua João de Deus Madureira, 
14, Centro, Casa da Cultura Roberto Carlos. 
 
Telefone: (28) 3511-1391. 
 
Gerências: diretoria eleita. 
 
Número de funcionários: não há. 
 
Período de funcionamento: reuniões 
mensais. 
 
Formas de pagamento: não há. 
 
Equipamentos, instalações e servi-
ços: instalações sanitárias. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
defender o artesanato e artesãos do Mu-
nicípio. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:  
Associação Bem Viver. 
 
Localização: Rua Moreira, 301, Coronel Bor-
ges. 
 
Telefone: (28) 3522-4501. 
 
Gerências: diretoria eleita. 
 
Número de funcionários: não há. 
 
Período de funcionamento: reuniões 
mensais. 
 
Formas de pagamento: não há. 
 
Equipamentos, instalações e servi-
ços: instalações sanitárias. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
defender o artesanato e artesãos do Mu-
nicípio. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome:  
COOP � ARTE � Cooperativa  
de Artes. 
 
Localização: Avenida Pinheiro Júnior, s/n, 
Centro. 
 
Telefone: (28) 3511-6624. 
 
Gerências: diretoria eleita. 
 
Número de funcionários: não há. 
 
Período de funcionamento: reuniões 
mensais. 
 
Formas de pagamento: não há. 
 
Equipamentos, instalações e servi-
ços: instalações sanitárias. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
defender o artesanato e artesãos do Mu-
nicípio. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
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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:  
Cachoeiro de Itapemirim. 
 
Endereço da prefeitura: Rua 25 de Março, 
26, Centro. Cep: 29300-000. 
 
Telefone: (28) 3155-5207. 
 
Fax: (28) 3155-5317. 
 
Web site: www.cachoeiro.es.gov.br 
 
E-mail: gabineteapoio@cachoeiro.es.gov.br 
 
Registro estadual: CNPJ 27.165.588/0001-
90. 
 
Referências/Documentos consultados:   

1. Prefeitura Municipal de Cachoeiro de 
Itapemirim e  
2. IPES. 

 
 
6.1.1.2 - Geográficas 
 
Localização:  
Latitude (s): 20º50�58" 
Longitude (W.Gr): 41º06�46" 
 

Área total do município: 877 km². 
 
Municípios limítrofes:  
Norte � Castelo;  
Leste - Vargem Alta e Itapemirim;  
Sul - Itapemirim, Atílio Viváqua e Muqui; 
Oeste - Alegre e Jerônimo Monteiro.  
 
Distritos: Cachoeiro de Itapemirim, Burara-
ma, Conduru, Gironda, Itaóca, Pacotuba, São 
Vicente e Vargem Grande do Soturno. 
 
Temperatura:  
Mínima 17ºC. 
Máxima: 39ºC. 
 
Clima: período quente e úmido, com esta-
ções chuvosas no verão e seca no inverno.  
 
Altitude: (Sede) 21m. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. IBGE,  
2. IPES e 
3. Prefeitura Municipal de Cachoeiro de 
Itapemirim 

 
 
6.1.1.3 - Econômicas 
 

Principais atividades econômicas: 
 
 Cafeicultura (arábica e conillon); 
 Fruticultura - banana, maracujá e  
 goiaba; 
 Pecuária;  

http://www.cachoeiro.es.gov.br
mailto:gabineteapoio@cachoeiro.es.gov.br
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 Alimentos;  
 Metalmecânica;  
 Olericultura;  
 Transporte e 
 Rochas Ornamentais. 

 
Referências/Documentos consultados:   

1. http://www.sebraees.com.br/municipi
os/tel_mos_mun_ati_eco.asp?codigo=78
9&codigo_categoria= 

 
6.1.2 - Aspectos Históricos 
 
A história de Cahoeiro de Itapemerim teve 
inicio no ano de 1812, quando o donatário da 
capitania do Estado, Francisco Alberto Rubim, 
teve a tarefa de desenvolver o povoamento 
do estado.  
 
A região era dominada pelos temidos índios 
Purim, entretanto, não chegaram a ser obs-
táculos aos primeiros desbravadores, atraídos 
pelo ouro nas minas descobertas nas regiões 
compreendida por Castelo.  
 
A primeira incursão exploradora organizada 
ocorreu entre 1820 e 1825, época em que foi 
concedida ao Tenente Luiz José Moreira meia 
légua de terras. Na mesma época, foram 
constituídos postos de policiamento, denomi-
nados quartéis de pedestres, para proporcio-
nar garantia aos habitantes que hviam se 
instalado no lugar, próximo do obstáculo 
rural do encachoeiramento do rio, ponto de 
parada dos raros tropeiros que desciam do 
sertão e iam se acomodando nessas paragens 

e plantando suas lavouras. O governador 
Rubim fez construir à margem sul do rio o 
Quartel da Barca, que foi uma homenagem a 
Luiz Araújo � Conde da Barca, Ministro dos 
Negócios estrangeiros e da Guerra de Dom 
João VI. Com essa iniciativa, os povoadores 
tiveram proteção contra as incursões dos 
índios Puris e Botocudos, que hostilizavam 
aqueles que percorriam a região à procura do 
ouro que os rios prometiam, ou até mesmo 
os lavradores, que desejavam trabalhar a 
terra com plantação de cana de açúcar.  
 
Por determinação do governador Rubim, ha-
via um patrulhamento realizado por pedes-
tres, que descia de Cachoeiro até a Vila de 
Itapemerim, prosseguindo até o Quartel de 
Boa Vista, situado na barreira do Siri, em 
frente a Ilha das Andorinhas, regressando ao 
ponto de partida, alternando em sentindo 
contrário com a patrulha do Quartel de Boa 
Vista.  
 
A patrulha de pedestre era construída por 
negros livres, comandada por um Alferes  
(nome dado ao antigo militar, hoje equipara-
do a um 2º. Tenente). Os quartéis tiveram 
seus efeitos aumentandos, e foi nos seus 
arredores que começou a formação dos pri-
meiros núcleos populacionais com pequenas 
plantações de mandioca, bananeiras e cana 
de açúcar.  
 
A pesca e a caça davam condições fartas aos 
habitantes. Começava a lenta penetração no 
território dos silvícolas para o domínio dos 

desbravadores. Os fazendeiros de Itapeme-
rim começavam a estender suas propriedades 
pelas margens do rio, sendo que, onde hoje 
está formada a cidade de Cachoeiro de Ita-
pemerim, era anteriormente formada por 
fazendas pertencentes, outrora, a alguns 
deles, entre os quais citamos Joaquim Marce-
lino da Silva Lima, um português que criou 
cidades e povoações no sul do Estado.  
 
Grandes latifundiários dominavam a região 
de Itapemerim. Da Vila, estendiam sua sobe-
rania até Cachoeiro. Os Gomes Bittencourt, 
que eram adversários políticos de Silva Lima, 
subiram pela margem esquerda até o atual 
bairro Aquidaban, enquanto o Barão de Ita-
pemirim dominava toda a margem direita, 
até as terras do bananal próximo a Duas 
Barras. Durante a fase da cana de açúcar, 
Cachoeiro era um povoado perdido à margem 
do Rio Itapemirim.  
 
O início da transformação ocorreu na década 
de 50 do século passado. De um lado do rio 
existiam 20 fazendas de açúcar, em sua mai-
oria desenvolvidas a vapor. Essas fazendas 
abasteciam de aguardente e açúcar toda a 
província e exportava em grande quantidade 
para o Rio de Janeiro. A arrecadação do sul 
do estado era basicamente o café e um pouco 
de cana, que já vivia sua fase de decadência. 
A primeira casa construída em Cachoeiro de 
Itapemirim foi a de Manuel de Jesus Lacerda, 
no ano de 1846, e logo depois foram surgin-
do as primeiras casas comerciais no centro 
da Vila próxima a antiga Matriz do Senhor 

http://www.sebraees.com.br/municipi
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dos Passos, Sede da freguesia de São Pedro 
de Cachoeiro de Itapemirim.  
 
As casas se concentravam na rua Moreira, 
marginal ao rio, ou pelas suas transversais.  
Até meados do século XIX, o povoamento 
deste território e suas imediações tiveram 
pouco desenvolvimento, pois ainda iniciava-
se a expansão cafeeira mineiro-fluminense na 
região. Na realidade, o seu povoamento ocor-
reu nas primeiras décadas do século XVIII 
pela incansável busca de ouro em Castelo, 
situadas no alto curso da bacia do Rio Itape-
mirim em afluente o Rio Castelo. Entretanto, 
mesmo sendo o ouro a base da economia 
naquele momento, foi o café o grande res-
ponsável pelo crescimento desta região. Com 
a expansão da Companhia de Jesus (a ordem 
que congregava os Jesuítas), no tempo do 
Marquês de Pombal, o surgimento do povoa-
mento foi de curta duração. Geograficamen-
te, o acesso à região era difícil, caracterizada 
como região montanhosa, com seus vales em 
garganta, bastante inclinados, formando la-
deiras e ainda cobertas de florestas fechadas, 
o que contribuiu para que até o século XIX 
ficasse desconhecida e de posse dos nativos.  
 
O combate aos indígenas se tornou cada vez 
mais intenso, dificultando o estabelecimeto 
dos mineradores. Cachoeiro de Itapemirim 
era entreposto de comercialização de produ-
tos agrícolas, tornando-se centro urbano, 
com funções mais diversificadas com o ad-
vento da chegada do café.  
 

A exploração desse interior montanhoso veio 
das regiões do sul do Rio de Janeiro e oeste 
de Minas Gerais, por serem limites com o sul 
do estado do Espírito Santo. O processo de 
expansão agrícola, liderado pelo café, iniciou-
se através dos desmatamentos das florestas 
para a formação dos cafezais, seguindo o 
curso do rio Itapemirim, vindos do Rio de 
Janeiro e de Minas Gerais. O estado do Espíri-
to Santo é marcado historicamente por gran-
des correntes imigratórias. As primeiras que 
se destacam são as formadas por austríacos 
e alemães. Especificamente para o sul do 
estado dirigiam-se os italianos, solidificando 
não só o modo de vida, mas em especial o 
estilo da produção cafeeira em bases familia-
res, uma vez que a abolição da escravatura 
ocorreu no final do século XIX, e o regime 
passou a ser o de relação de parceria.  
 
O ramal de extensão de Rede Ferrtoviária 
Leopoldina implantado em 1912 servia para o 
escoamento da produção cafeeira. A ferrovia 
era ligada ao estado de Minas Gerais e ao 
município de Castelo, e o Porto Itapemirim 
era também utilizado para o escoamento. 
Com a decadência do café, a atividade primá-
ria que o substituiu foi a pecuária, sobretudo 
a leiteira. A criação da Cooperativa de Laticí-
nios Selita, antecedida pela fundação do Sin-
dicato Rural dos Lavradores e Criadores, em 
1934, foi de fundamental importância para 
que a pecuária se tornasse base de apoio 
para a economia do Sul do Espírito Santo.  
 
Apesar da predominância de pecuária, apare-

ceu recentemente a nova cafeicultura com o 
plantio em curva de nível, utilizando técnicas 
mais avançadas com o apoio de órgãos fede-
rais. Cachoeiro de Itapemirim foi a décima 
cidade do país e a primeira do estado a ad-
quirir luz elétrica, com uma usina instalada 
na Ilha da Luz. Sua situação geográfica favo-
receu também a implantação de indústrias 
devido à facilidade dos meios de transportes, 
além das condições naturais propícias. Inici-
almente, as primeiras indústrias eram esta-
tais e com maquinários importados, onde 
algumas chegaram a funcionar e outras fo-
ram passadas para a iniciativa privada. Os 
dados do censo demonstram que, até 1960, o 
crescimento desse setor foi lento, porém 
gradual. Mas, de 1960 a 1970, o incremento 
foi bem maior no que diz respeito ao número 
de estabelecimentos que surgiram, número 
de pessoal ocupado e o valor das transforma-
ções industriais.  
 
A partir da década de 80 até os dias de hoje, 
o ramo de maior desenvoltura na economia 
municipal é o de extração de minerais, classi-
ficando o município como Capital do Mármore 
e Granito.  
 
Hoje, o município de Cachoeiro de Itapemirim 
é o núcleo urbano mais importante do sul do 
estado do Espírito Santo, situado na sua par-
te central a uma distância de 136km de Vitó-
ria, beneficiado por duas rodovias permitindo 
a concentração e a distribuição de bens e 
serviços para municípios vizinhos. Cachoeiro 
de Itapemirim polariza econômica e politica-
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mente um conjunto de 20 municípios, que 
formam a região macro sul, onde residem 
15,7% da população capixaba, ocupando 
17,7% do território estadual. 
 
Referências/Documentos consultados:   

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Ita-
pemirim. 

 
 
6.1.3 - Administração Municipal 
 
6.1.3.1 - Estrutura Administrativa 
 
Nome do Prefeito: Roberto Valadão Almok-
dice. 
 
Número de secretarias, Departamentos e 
Outros:  
 

 Secretaria Municipal de Governo-
SEMGOV; 
 Secretaria Municipal da Fazenda; 
 Secretaria Municipal de Comunicação 
Social - SEMCOS; 
 Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico-SEMDEC; 
 Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Rural ; 
 Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Social; 
 Secretaria Municipal de Educação; 
 Secretaria Municipal de Esportes, La-
zer e Cultura-Selc; 
 Secretaria Municipal de Meio Ambien-
te; 

 Secretaria Municipal de Obras; 
 Secretaria Municipal de Planejamen-
to, Orçamento e Gestão; 
 Secretaria Municipal de Saúde 
Banco do Povo; 
  Secretaria Municipal de Segurança e 
Trânsito; 
 Secretaria Municipal de Serviços Ur-
banos; 
 Coordenadoria Municipal de Gabinete-
CMG; 
  Controladoria Geral do Município-
CGM; 
 Coordenadoria Municipal de Articula-
ção Política-CMAP; 
 Coordenadoria Municipal de Defesa 
do Consumidor; 
 Coordenadoria Municipal de Projetos 
Especiais de Turismo-CMPET; 
 Procuradoria Geral do Municipio-PGM; 
 Supervisor do Programa Médico de 
Família  
 

Referências/Documentos consultados:   
1. Prefeitura Municipal de Cachoeiro de 
Itapemirim. 

 
 
6.1.3.2 - Gestão do Turismo 
 
Órgão oficial de turismo: Coordenadoria 
Municipal de Projetos Especiais de Turismo-
CMPET 
 
Titular do órgão: Flávio Sader de Paiva 
Gama. 

Conselho municipal de turismo: Lei nº 
5.727. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Ita-
pemirim. 

 
 
6.1.4 - Legislação Municipal 
 
Lei Orgânica do Município: Decreto 53, de 
11/11/1890.  
 
Legislação de uso e ocupação do solo: lei 
nº. 4172/96 (Plano Diretor Urbano). 
 
Legislação de desenvolvimento turístico: 
o Ministério do Esporte e Turismo, através da 
EMBRATUR, cria a Deliberação Normativa Nº 
417 de 13/12/2000, onde o Município de 
Cachoeiro de Itapemirim se enquadra como 
Município Turístico. 
 
Legislação de prevenção ambiental: Lei 
nº 4.366 de 08/10/97: dispõe sobre Política 
de Proteção, Controle e Conservação do Meio 
Ambiente e da Melhoria da Qualidade de Vida 
da população do município. 
 
Legislação de proteção do patrimônio 
cultural: o Conselho Municipal de Desenvol-
vimento Urbano de Cachoeiro de Itapemirim 
� COMDUR é responsável pelo tombamento 
do patrimônio histórico do município, com 
diferentes leis e resoluções. 
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Outras:  
 Lei nº 4.970 de 17/04/00: concede 
incentivos fiscais para a instalação de no-
vos empreendimentos econômicos e dá 
outras providências. 
 Lei nº 4.804 de 16/07/99: institui a 
Política Municipal de Recursos Hídricos, 
estabelece normas e diretrizes para a 
conservação e preservação dos recursos 
hídricos e cria o sistema municipal de ge-
renciamento dos recursos hídricos.  
 Livro Básico Semmades: contém as 
leis e decretos sobre licenciamento ambi-
ental, fiscalização ambiental, cadastro 
ambiental e legislação ambiental.  

 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Cachoeiro de 
Itapemirim e 
2. IPES 

 
 
6.1.5 - Feriados e Datas  

Comemorativas Municipais 
 
Principais Feriados: 
 

 25 de Março - Emancipação Política 
do Município; 
 Junho - Feira da Bondade; 
 29 de Julho - Dia de São Pedro, Pa-
droeiro da Cidade; Festa da Cidade e 
Desfile Cívico das Escolas Municipais; 
 Agosto - Feira Internacional do Már-
more e Granito; 
 28 de Outubro - Dia do Servidor Pú-

blico e 
 08 de Dezembro - Dia da Imaculada 
Conceição. 

 
 
Referências/Documentos consultados: 

 Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Ita-
pemirim. 

 
 
 
6.1.6 - Serviços Públicos 
 
Domicílios particulares permanentes: 
48.505. 
 
 
Saneamento. 
 
 
6.1.6.1 - Abastecimento de Água. 
 
Empresa responsável: CITÁGUA. 
 
Forma de abastecimento de água dos 
domicílios particulares permanentes e 
número de domicílios atendidos (%):  

 rede geral �91,1%; 
 poço ou nascente �8,2% e 
 outra �0,7%. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em:. 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/municipi
os/16/Habitacao/tab06.pdf. Acesso em jan. 
2005. Fonte dos dados: IBGE. Microdados do 

Censo 2000. 
 
 
6.1.6.2 - Serviços de Esgoto 
 
Empresa responsável: CESAN � Companhia 
Espírito Santense de Saneamento. 
 
Forma de esgotamento sanitário dos 
domicílios particulares permanentes e 
número dos atendidos (%):  

 fossa rudimentar �4,2%; 
 fossa séptica �2,9%; 
 outro escoadouro �1,1%; 
 rede geral de esgoto ou pluvial � 
81,5%; 
 rio, lago ou mar � 3,8%; 
 vala � 6,0% e 
 nenhuma � 0,4%. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
icipios/16/Habitacao/tab07.pdf. Acesso 
em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 
Microdados do Censo 2000. 

 
Forma de esgotamento sanitário dos 
domicílios particulares permanentes ur-
banos e número de ligações (%):  

 fossa rudimentar �1,5%; 
 fossa séptica �1,8%; 
 outro escoadouro �0,4%; 
 rede geral de esgoto ou pluvial �
88,2%; 
 rio, lago ou mar �3,4%; 

http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/municipi
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
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 vala �4,6%; 
 nenhuma �0,2%. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em:. 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
icipios/16/Habitacao/tab08.pdf. Acesso 
em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 
Microdados do Censo 2000. 

 
 
Serviços de Energia 
 
Tipo de abastecimento de energia: elétri-
ca. 
 
Empresa responsável: ESCELSA - Espírito 
Santo Centrais Elétricas.  
 
Número de domicílios atendidos:  

1. Residencial: 50.208 
2. Comercial: 5.294 
3. Industrial: 1.276 
4. Rural: 2.905 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elé-
tricas. 
2. http://www.sebraees.com.br/municipi
os/tel_mos_mun_5.asp?codigo=789&codi
go_categoria= 

 
 
 
 
 

6.1.6.5 - Serviços de Coleta de Lixo 
 
Tipo de coleta de lixo e número de domi-
cílios atendidos(%):  

 coletado � 91,2%; 
 jogado em rio, lago ou mar �0,1%; 
 jogado terreno baldio ou logradouro �
0,6%; 
 queimado ou enterrado �7,9% e  
 tem outro destino �0,2%. 

 
Empresa responsável: Prefeitura Municipal 
de Cachoeiro de Itapemirim. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/
municipios/16/Habitacao/tab09.pdf 

 
 
6.1.6.6 - Outros Serviços  
 
Telefones Públicos: 43.661 (Abr/2003). 
Terminais Telefônicos Existentes: 48.254 
(Abr/2003). 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. http://www.sebraees.com.br/municipi
os/tel_mos_mun_5.asp?codigo=789&codi
go_categoria= 
 
 
 
 
 
 

6.1.7 - Outras Informações 
 
Distância da Sede à Capital do Estado: 
129 Km. 
 
Taxa de urbanização: 88,9 (2000).  
 
Densidade demográfica: 198,5 (2000) e 
216,9 (2003). 
 
População residente: 174.879 (2000) e 
191.033 (2003). 
 
Referências/Documentos consultados: 
IPES. 
 
 
 
6.2 - MEIOS DE ACESSO AO MUNICÍPIO 
 
6.2.1 - Terrestres 
 
Terminais/Estações Rodoviárias e Servi-
ços Rodoviários 
 
Rodovias: 
Federal � BR-101 Sul e BR-482. 
Estadual � ES-166 e ES-164. 
Estadual Transitória - ES-393. 
Municipal � estradas vicinais. 
 
Equipamentos, serviços e facilidades nos 
equipamentos e vias de acesso: instala-
ções sanitárias não adaptadas, locais de 
alimentação parcialmente adaptados, 
serviço de limpeza, locais de embarque e 

http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
http://www.sebraees.com.br/municipi
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/
http://www.sebraees.com.br/municipi
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desembarque, vendas de passagens, 
estacionamento e telefone público. 
 
Acessos para capital do Estado: BR-101 
Sul. 
 
Acesso para outras capitais: 
BR-101 Sul (Rio de Janeiro). 
 
Acesso para outros municípios: BR-482, 
ES-393 e ES 164. 
 
 
 
6.3 - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 
 
6.3.1 - Agências Postais. 
 
Nome:  
AFC - Bernardo Horta 
 
Localização: Rua Hugo Zago Filho, 05, 
Guandu. Cep: 29300-973. 
 
Telefone: (28) 3521-6104. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira 
de 9h às 17h. 
 
Serviços Prestados: serviços postais, en-
comendas, SEDEX, telegramas e outros. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 

Nome:  
ACF � Santos Neves  
 
Localização: Praça Pedro Covas Jr., 34, 
Centro. Cep: 29300-345. 
 
Telefone: (28) 3521-6068. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 18h. 
 
Serviços Prestados: serviços postais, en-
comendas, SEDEX, telegramas e outros. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
CET - Correios 
 
Localização: Praça Jerônimo Monteiro, s/n, 
Centro. Cep: 29300-170. 
 
Telefone: (28) 3521-1888. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira 
de 8h às 18h. 
 
Serviços Prestados: serviços postais, en-
comendas, SEDEX, telegramas e outros. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 

Nome/Entidade:  
Posto ECT - Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos. 
 
Localização: localidade de São Vicente. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 17h. 
 
Serviços Prestados: serviços postais e a-
gência do Banco Postal Bradesco para saques 
e depósitos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/Entidade:  
Posto ECT - Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos. 
 
Localização: Rua Projetada, s/n, Burarama. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 17h. 
 
Serviços Prestados: serviços postais, en-
comendas, SEDEX, telegramas e outros. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome/Entidade:  
Posto ECT - Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos. 
 
Localização: Rua Brás Vivaqua, s/n, Itaóca. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 17h. 
 
Serviços prestados: serviços postais e pos-
to telefônico. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
6.3.2 - Telefonia Celular. 
 
Nome/Entidade:  
Operadoras VIVO, CLARO, OI e TIM. 
 
Localização: a operadoras oferecem agentes 
autorizados, revendas e redes varejistas em 
vários pontos do município, disponibilizando 
venda de aparelhos e serviços. 
 
Web site:  
www.vivo.com.br,  
www.claro.com.br,  
www.oi.com.br e  
www.tim.com.br. 
 
E-mail: contato a partir dos web sites ofici-
ais. 
 

Funcionamento: cobertura de telefonia 24 
horas. Atendimento nas lojas de segunda a 
sexta das 8h às 18h e sábados das 8h às 
13h. 
 
Equipamentos: torres de transmissão. 
 
Serviços prestados: telefonia celular. 
 
 
6.3.3 - Emissoras De Rádio/Televisão. 
 
Nome:  
TV Gazeta Sul 
 
Localização: Avenida Cristiano Dias Lopes, 
01, Gilberto Machado. Cep: 29303-320. 
 
Telefone: (28) 3521-1255. 
 
Web site: www.tvgazeta.tv.br 
 
Funcionamento: programação 24h. 
 
Serviços Prestados: transmissão de pro-
gramação informativa e de entretenimento. A 
TV Gazeta Sul cobre uma área de 21 municí-
pios com uma população total de 465.817 
habitantes e 113.849 DTV, num total de 
422.078 telespectadores potenciais. 
 
Observações Complementares: diretor-
geral: Carlos Alberto Penna.  Editor Chefe: 
Wallace Andrade. 
 
 

Referências/Documentos consultados:  
1. Acesso ao site www.tvgazeta.tv.br. 

 
 
Nome:  
Radio Difusora Princesa do Sul. 
 
Localização: Rua Dr Deolindo, 65. 
 
Telefone: (28) 3511-0770.  
 
Funcionamento: programação 24h. 
 
Serviços Prestados: rádio Am. Atendimento 
a comunidade e programas músicais. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Agenda 21. 
 
 
Nome:  
Radio Fundação Santa Terezinha 
 
Localização: Rua Costa Pereira, 37, Centro. 
Cep: 29300-009. 
 
Telefone: (28) 3521-1960. 
 
Funcionamento: sede de segunda a sexta 
de 7h30 às 17h30. 
 
Serviços Prestados: rádio Am, freqüência 
960. Atendimento a comunidade e programas 
musicais religiosos. 
 
Referências/Documentos consultados:  

http://www.vivo.com.br
http://www.claro.com.br
http://www.oi.com.br
http://www.tim.com.br.
http://www.tvgazeta.tv.br
http://www.tvgazeta.tv.br
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In Loco. 
 
 
Nome:  
Radio Cidade 
 
Localização: Rua Coronel Gaudio, 11, Cen-
tro.  
 
Telefone: (28) 3200-5601.  
 
Funcionamento: programação 24h. 
 
Serviços Prestados: rádio Fm. Atendimento 
a comunidade e programas músicais. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Agenda 21. 
 
 
Nome:  
Radio Tribuna 
 
Localização: Praça Severino Monteiro, 37, 
Centro. 
 
Telefone: (28) 3522-9900.  
 
Funcionamento: programação 24h. 
 
Serviços Prestados: rádio Fm. Atendimento 
a comunidade e programas músicais. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Agenda 21. 
 

6.3.4 - Jornais E Revistas  
Regionais/Locais. 

 
Nome:  
Diário Capixaba. 
 
Localização: Rua Dr. Deolindo, 162, Baimi-
nas.Cep: 29300-000. 
 
Telefone: (28) 3518-0858 e 3518-0087. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira 
de 8h às 18h. 
 
Serviços Prestados: publicação diária. 
 
Observações Complementares: fundado 
em 20 de junho de 1998. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Folha do ES. 
 
Localização: Praça da Paz, Araguaia. Cep: 
29300-000. 
 
Telefone: (28) 3511-0011. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira 
de 8h às 18h. 
 
Serviços Prestados: publicação diária. 
 

Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Jornal Espirito Santo de Fato. 
 
Localização: Rua Bernardo Horta, 81, Cen-
tro. Cep: 29300-000. 
 
Telefone: (28) 3511-7481 ou 3515-1067. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira 
de 8h às 18h e sábados de 8h30 às 12h. 
 
Serviços Prestados: publicação quinzenal 
de notícias e informações. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Revista Sociedade Capixaba. 
 
Localização: Rua Ruth Almeida Vieira, 06, 
IBC. Cep: 29312-360. 
 
Telefone: (28) 3521-4519.  
 
Fax: (28) 3517-7995. 
 
Web site: www.sociedadecapixaba.com.br 
 
E mail: sociedade@veloxmail.com.br;  
mastermidia@veloxmail.com.br e 

http://www.sociedadecapixaba.com.br
mailto:sociedade@veloxmail.com.br;
mailto:mastermidia@veloxmail.com.br
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revistasociedadecapixaba@bol.com.br. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira 
de 8h às 17h30. 
 
Serviços Prestados: publicação quinzenal, 
informativo social da região sul do Estado 
(foco Cachoeiro de Itapemirim). 
 
Observações Complementares: tiragem de 
3000 exemplares. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/Entidade:  
Revista de Burarama. 
 
Localização: Praça José Gava, s/n, Burara-
ma. 
 
Funcionamento: publicação mensal com 
tiragem de 500 exemplares. 
 
Serviços prestados: notícias e informativo 
social. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 
 

6.3.5 - Internet 
 
Nome:  
Infotron Internet & Conectividade. 
 
Localização: Rua Novaes de Mellos, 60, 
Independência. Cep: 29300-000. 
 
Telefone: (28) 3511-1583. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira 
de 8h às 18h e sábado de 8h às 12h. 
 
Serviços Prestados: conexão e suporte em 
internet. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
6.4 - SISTEMA DE SEGURANÇA 
 
6.4.1 - Delegacias e Postos de Polícia. 
 
Nome:  
Policia Militar do Estado do Espírito  
Santo � 9º Batalhão 
 
Localização: Rua Sisypho Sardenberg, s/n, 
São Luiz Gonzaga. Cep: 29305-700. 
 
Telefone: (28) 3521-1693 e 3521-1833. 
 
Funcionamento: diariamente, 24h. 
 

Equipamentos: viaturas e equipamentos 
administrativos. 
 
Serviços Prestados: atendimento ao público 
e ocorrências. 
 
Observações Complementares: unidade 
na Rodovia ES-482, s/n, BNH, telefone: 928) 
3521-4278.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Posto Policial CIOPS � Centro Integrado 
de Operações de Segurança 
 
Localização: Rua Coronel Francisco Braga, 
s/n, Centro. Cep: 29300-220. 
 
Telefone: 190. 
 
Funcionamento: diariamente, 24h. 
 
Equipamentos: viaturas e equipamentos 
administrativos. 
 
Serviços Prestados: é uma integração de 
segurança de vários órgãos: 
190 � rádio patrulha, 
199 � defesa civil, 
197 � ambulâncias e 
193 � corpo de bombeiros. 
 
Referências/Documentos consultados: 

mailto:revistasociedadecapixaba@bol.com.br
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 in loco. 
 
 
Nome:  
Delegacia de Policia 
 
Localização: Avenida Monte Castelo, 145, 
Independência. Cep: 29306-500. 
 
Telefone: (28) 3521-1900. 
 
Funcionamento: diariamente, 24h.  
 
Equipamentos: viaturas e equipamentos 
administrativos. 
 
Serviços Prestados: atendimento ao público 
e ocorrências. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome: Polícia Civil 
 
Localização: Rua 25 de Março, 150, Centro. 
Cep: 29300-100. 
 
Telefone: (28) 3155-5046. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira 
de 7h até a última ocorrência (horário inde-
terminado). 
 
Equipamentos: viaturas e equipamentos 
administrativos. 

Serviços Prestados: Delegacia de Crimes 
Contra a Vida (Homicídios). 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Delegacia da Mulher 
 
Localização: Avenida Beira Rio, Guandu. 
Cep: 29300-300. 
 
Telefone: (28) 3155-5082. 
 
Funcionamento: de segunda á sexta-feira a 
partir de 7h (sem horário determinado  para 
fechar). 
 
Equipamentos: viaturas e equipamentos 
administrativos. 
 
Serviços Prestados: delegacia de agressões 
contra a mulher. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/Entidade:  
Posto Policial Militar e Guarda Municipal. 
 
Localização: Rua Fernando de Abreu, s/n, 
Burarama. 
 
Funcionamento: diariamente, 24h. 

Serviços prestados: segurança pública. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/Entidade: 
 Posto Policial Militar  
e Guarda Municipal. 
 
Localização: Rua Brás Vivaqua, Centro, 
Distrito de Itaóca. 
 
Funcionamento: diariamente, 24h. 
 
Serviços prestados: segurança pública. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/Entidade:  
Posto de Guarda Municipal 
 
Localização: localidade de São Vicente. 
 
Funcionamento: diariamente, 24h. 
 
Serviços prestados: segurança pública. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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6.4.2 - Postos de Polícia Rodoviária 
 
Nome:  
Policia Rodoviária Federal 
 
Localização: Rodovia Safra x Cachoeiro, 
União. Cep: 29315-055. 
 
Telefone: (28) 3531-1143. 
 
Funcionamento: diariamente, 24h.  
 
Equipamentos: viaturas e equipamentos 
administrativos. 
 
Serviços Prestados: fiscalização rodoviária. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
6.4.3 - CORPO DE BOMBEIROS. 
 
Nome/Entidade:   
Corpo de Bombeiros de Cachoeiro  
de Itapemirim. 
 
Localização: Avenida Beira Rio, s/n, Centro. 
 
Telefone: (28) 3517-8031. 
 
Funcionamento: 24h. 
 
Serviços prestados: atendimento contra 
incêndios e socorro em geral. 
 

Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
6.5 - SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR 
 
6.5.1 - Hospitais 
 
Nome:  
Hospital Evangélico. 
 
Localização: Rua Álvaro Ramos, 55, Recan-
to. Cep: 29308-014. 
 
Telefone: (28) 3521-6166. 
 
Funcionamento: diariamente de 6h às 20h 
e pronto socorro 24h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: ambulatório, materni-
dade, pronto socorro, exames laboratoriais, 
clínico geral, tratamento de câncer, interna-
ções e consultas. 
 
Observações Complementares: o hospital 
possui uma casa de apoio aos portadores de 
câncer localizada a 50m do Hospital, na Rua 
Anacleto Ramos, Cep 29308-020. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 

Nome/entidade:  
Hospital Paz Barreto. 
 
Localização: Rua Deoclésio Cossi, Centro. 
Cachoeiro de Itapemirim. 
 
Telefone: (28) 3539-1285. 
 
Funcionamento: diariamente, 24h. 
 
Equipamentos: consultório dentário, consul-
tórios médicos, sala de emergência, sala de 
curativo, sala de repouso masculino e femini-
no, sala de vacina, farmácia, sala de medica-
ção, desfibrilador, ambulância e sala de ci-
rurgia. 
 
Serviços Prestados:  

 cardiologia,  
 clínico geral,  
 ginecologista,  
 pediatria, 
 odontologia, 
 emergência, 
 PSF � Programa de Saúde da Fa-
mília 

 
Informações e observações complemen-
tares: atendimento pelo SUS. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome:  
Hospital Unimed 
 
Localização: Praça Gilberto Machado, Gilber-
to Machado. Cep: 29300-000. 
 
Telefone: (28) 3526-4200. 
 
Funcionamento: diariamente, 24h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: internação, consultas, 
procedimentos cirúrgicos e outros procedi-
mentos hospitalares. 
 
Observações Complementares: A mater-
nidade não oferece plantão 24h. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro 
de Itapemirim. 
 
Localização: Rua Raulino de Oliveira, Gilber-
to Machado. Cep: 29300-000. 
 
Telefone: (28) 3521-0582. 
 
Funcionamento: diariamente, 24h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 

serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: internação, consultas, 
exames e outros serviços hospitalares. 
 
Observações Complementares: atende 
SUS, particulares e convênios. Fundada em 
1900. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
6.5.2 - Clínicas Médicas 
 
Nome:  
Cintilocenter Medicina Nuclear. 
 
Localização: Rua Mario Imperial, Recanto. 
Cep: 29308-014. 
 
Telefone: (28) 3522-8361. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 18h. 
 
Equipamentos: cintilografia 
 
Serviços Prestados: medicina nuclear. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 

Nome:  
Ortotrauma � Centro  
de Reabilitação Ortopédica 
 
Localização: Avenida Francisco Lacerda de 
Aguiar, Gilberto Machado. Cep: 29303-300. 
 
Telefone: (28) 3522-6073. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 18h. 
 
Equipamentos:  

 consultório médico, 
 centro cirúrgico, 
 ambulatório e 
 laboratório de análises clínicas. 
 

Serviços Prestados:  
 ortopedia,  
 artoscopia,  
 traumatologia,  
 fisioterapia,  
 cirurgia de ombro e  
 cirurgia de joelho. 

 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome:  
Clínica de Acupuntura de Cachoeiro 
 
Localização: Avenida Francisco Lacerda de 
Aguiar, 70, Gilberto Machado. Cep: 29303-
300. 
 
Telefone: (28) 3521-0112. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 18h. 
 
Equipamentos: consultórios e todos os ne-
cessários aos serviços prestados. 
 
Serviços Prestados:  

 alergista,  
 acupuntura,  
 fisioterapia. 

 
Observações Complementares: Unidenis � 
unidade de densitometria óssea e osteoporo-
se de Cachoeiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Clínica dos Acidentados de Cachoeiro. 
 
Localização: Avenida Francisco Lacerda de 
Aguiar, 70, Gilberto Machado. Cep: 29303-
300. 
 
Telefone: (28) 3521-5766. 

Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 7h às 22h. 
 
Equipamentos:  

 raio X,  
 vídeo artrocopia. 

 
Serviços Prestados:  

 apaturas,  
 ortopedia,  
 acupuntura,  
 fisioterapia,  
 densitometria óssea e  
 engessa. 

 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Clínica Médica do Edifício Clinical Center 
 
Localização: Avenida Jones dos Santos Ne-
ves, 08, Edifício Clinical Center, Santo Anto-
nio. Cep: 29300-500. 
 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 22h. 
 
Equipamentos: edifício com vários consultó-
rios de especialidades. 
 
Serviços Prestados:  

 psicologia,  
 pediatria e  

 clínica geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome: 
 Saúde Center 
 
Localização: Rua Ruy Barbosa, 52, Centro. 
Cep: 29300-042. 
 
Telefone: (28) 3522-9544. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 18h. 
 
Equipamentos: consultórios e todos os ne-
cessários aos serviços prestados. 
 
Serviços Prestados:  

 dermatologia e  
 angiologia. 

 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome: 
 Clínica Multidicisplinar. 
 
Localização: Rua Ruy Barbosa, Gilberto 
Machado. Cep: 29300-000. 
 
Telefone: (28) 3511-5949 e 3518-4785. 
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Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 18h. 
 
Equipamentos: consultórios e todos os ne-
cessários aos serviços prestados. 
 
Serviços Prestados:  

 fonoaudiologia,  
 nutrição,  
 psicologia e  
 psicopedagogia. 

 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Policlínica Cachoeiro. 
 
Localização: Rua Ruy Barbosa, Gilberto 
Machado. Cep: 29300-040. 
 
Telefone: (28) 3522-8988. 
 
Funcionamento: de segunda à quinta, de 
7h30 às 18h e sexta-feira, de 7h30 à 17h. 
 
Equipamentos: consultórios e todos os ne-
cessários aos serviços prestados. 
 
Serviços Prestados:  

 clinica geral,  
 urologia,  
 pediatria e  
 gastroentereologia. 

 

Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Clíniefro � Clinica Médica  
e Nefrologia Ltda. 
 
Localização: Rua Antonio Caetano Gonçal-
ves, 02, Gilberto Machado. Cep: 29300-000. 
 
Telefone: (28) 3521-1220. 
 
Funcionamento: Funcionamento: de se-
gunda à sexta-feira, de 8h às 18h. 
 
Equipamentos: consultórios e todos os ne-
cessários aos serviços prestados 
 
Serviços Prestados:  

 nefrologia,  
 clínica médica,  
 terapia intensiva,  
 geriatria,  
 gastroenterologia,  
 endoscopia digestiva,  
 neurologia,  
 endocrinologia,  
 dermatologia e  
 nutricionista. 

 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 

Nome:  
Unidade Desintometria Óssea  
Osteoporose Cachoeiro Ltda. 
 
Localização: Avenida Francisco Lacerda 
Aguiar, 72, Gilberto Machado. Cep: 29303-
300. 
 
Telefone: (28) 3521-0112. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 18h. 
 
Equipamentos: consultórios e todos os ne-
cessários aos serviços prestados 
 
Serviços Prestados: 

 clínica especializada nas doenças 
dos ossos. 

 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome: 
Policlinica São Lucas Ltda. 
 
Localização: Praça Jerônimo Monteiro, 101. 
Cep: 29300-000. 
 
Telefone: (28) 3521-7417. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 18h. 
 
Equipamentos: consultórios e todos os ne-
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cessários aos serviços prestados 
 
Serviços Prestados:  

 clínica Médica. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Clínica Médica Saúde Center 
 
Localização: Rua Dr. Elimário Costa Imperi-
al, Centro. Cep: 29300-038. 
 
Telefone: (28) 3511-1381. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 18h. 
 
Equipamentos: consultórios e todos os ne-
cessários aos serviços prestados 
 
Serviços Prestados:  

 dermatologia,  
 cirurgia vascular,  
 cirurgia plástica,  
 pediatria,  
 ginecologia,  
 obstetrícia e 
 angiologia. 

 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 

Nome:  
Centro de Atendimento  
Pediátrico e Medicina do Trabalho 
 
Localização : Avenida Francisco Lacerda de 
Aguiar, Gilberto Machado. Cep: 29303-300. 
 
Telefone: (28) 3522-7505. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 18h. 
 
Equipamentos: raio X e outros. 
 
Serviços Prestados:  

 pediatria  e  
 medicina no trabalho. 

 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome:  
Soeiro Clínica. 
 
Localização: Rua Rui Barbosa, Gilberto Ma-
chado. Cep: 29300-040. 
 
Telefone: (28) 3522-3788. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 7h30 às 17h. 
 
Equipamentos: raio X e densitometria ós-
sea. 

Serviços Prestados:  
 ortopedia,  
 traumatologia,  
 fisioterapia,  
 gesso e  
 cirurgia plástica estética. 

 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
Clinica e Cirurgia Otorrinolaringologica. 
 
Localização: Avenida Francisco Lacerda 
Aguiar, Gilberto Machado. Cep: 29303-300. 
 
Telefone: (28) 3511-2211. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 18h. 
 
Equipamentos: consultórios e todos os ne-
cessários aos serviços prestados 
 
Serviços Prestados: otorrinolaringologia. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome:  
CCN � Clinica Cachoeiro de Neurologia. 
 
Localização: Rua Isodoro Barbieri, Gilberto 
Machado. Cep: 29300-160. 
 
Telefone: (28) 3511-1113. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 7h30 às 19h. 
 
Equipamentos:  
 
Serviços Prestados:  

 neurologia,  
 neuropediatria,  
 neurocirurgia e  
 fisioterapia 

 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome :  
Clinica Novaes 
 
Localização: Avenida Francisco Lacerda 
Aguiar, 26, Gilberto Machado. Cep: 29303-
300. 
 
Telefone: (28) 3522-4139. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 18h. 
 
Equipamentos: consultório médico, centro 

cirúrgico e laboratório de análises clínicas. 
 
Serviços Prestados:  

 cirurgia da obesidade,  
 cirurgia geral e  
 cirurgia do aparelho digestivo. 

 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Clinica Fismed. 
 
Localização: Rua 25 de Março, 733, Centro. 
Cep: 29300-100. 
 
Telefone: (28) 3521-7633. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 18h. 
 
Equipamentos: consultórios e todos os ne-
cessários aos serviços prestados. 
 
Serviços Prestados:  

 fisioterapia,  
 ortopedia e  
 neurologia-respiratoria. 

 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 

Nome:  
Medcob. 
 
Localização: Rua Francisco Lacerda de Agui-
ar, 1055, Gilberto Machado. Cep: 29303-300. 
 
Telefone: (28) 3521-2024. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 18h. 
 
Equipamentos: consultórios e todos os ne-
cessários aos serviços prestados. 
 
Serviços Prestados:  

 angiologia,  
 cardiologia e  
 cirurgia vascular. 

 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Clinica Cardiológica Sulcor. 
 
Localização: Rua Costa Pereira, 36, Centro. 
Cep: 29300-090. 
 
Telefone: (28) 3522-3131 e 3522-3151. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 18h. 
 
Equipamentos: exames e consultas cardio-
lógicas. 
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Serviços Prestados:  

 cardiologia. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
Clinica da Criança. 
 
Localização: Rua Costa Pereira, Centro, 
Cep: 29300-090. 
 
Telefone: (28) 3522-6366. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 18h. 
 
Equipamentos: consultas infantis. 
 
Serviços Prestados:  

 pediatria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Clinica de Urologia e Andrologia. 
 
Localização: Avenida Francisco Lacerda 
Aguiar, Gilberto Machado. Cep: 29303-300. 
 
Telefone: (28) 3522-2311. 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 

de 9h às 19h. 
 
Equipamentos: consultórios e todos os ne-
cessários aos serviços prestados 
 
Serviços Prestados:  

 andrologia e  
 urologia. 

 
Observações Complementares: atende 
consultas particulares e convênios. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Irsal � Instituto Radiológico Sant�anna. 
 
Localização: Avenida Francisco Lacerda de 
Aguiar, Gilberto Machado. Cep: 29300-000. 
 
Telefone: (28) 3522-7575 e 3522-7311. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 21h. 
 
Equipamentos: ultra-sonografia, mamogra-
fia, raio X e densitometria óssea. 
 
Serviços Prestados:  

 clínica geral, 
 ginicologia e  
 ortopedia. 

 
Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 
 
 
Nome:  
Centro Diagnóstico Especializado. 
 
Localização: Rua Albano Custódio, 22, Gil-
berto Machado. Cep: 29300-770. 
 
Telefone: (28) 3522-7135. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira 
de 8h às 19h. 
 
Equipamentos: ultra-sonografia em 3D, SCAN, 
Duplex vascular colorido e mamografia. 
 
Serviços Prestados:  

 ginicologia e  
 obstetrícia.l 

 
Observações Complementares: Convenia-
do a UNIMED 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Instituto de Oncologia Sul Capixaba. 
 
Localização: Avenida Francisco Lacerda de 
Aguiar, Gilberto Machado. Cep: 29303-300. 
 
Telefone: (28) 3521-1029 e 3521-1219. 
 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Cachoeiro de Itapemirim  / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

140

Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 18h. 
 
Equipamentos: consultórios e todos os ne-
cessários aos serviços prestados 
 
Serviços Prestados:  

 mastologia,  
 cirurgia oncológica,  
 oncologia e  
 quimioterapia. 

 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
6.5.3 � Postos de Saúde 
 
Nome/entidade:  
Posto de Saúde. 
 
Localização: localidade de São Vicente. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
7h às 17h. 
 
Equipamentos: básicos para as especializa-
ções. 
 
Serviços Prestados:  

 odontologia,  
 clínico geral,  
 PSF � Programa de Saúde da Fa-
mília. 

 
Informações e observações complemen-

tares: há disponibilidade de ambulância. 
Atendimento gratuito administrado pela pre-
feitura municipal. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Posto de Saúde Helena Santolin Gava. 
 
 
Localização: Rua Projetada. Burarama. 
 
Telefone: (28) 3539-3024. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
7h às 17h. 
 
Equipamentos: básicos para as especializa-
ções. 
 
Serviços Prestados:  

 odontológico,  
 clínico geral,  
 PSF � Programa de Saúde da Fa-
mília.  

 
Informações e observações complemen-
tares: atendimento pelo SUS, atendimento 
de emergência, ambulância e posto dos Cor-
reios. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 

6.5.4 - Farmácias 
 
Nome:  
Drogaria Real 
 
Localização: Avenida Jones dos Santos Ne-
ves, 59, Santo Antonio. Cep: 29300-500. 
 
Telefone: (28) 3517-8167. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sábado, 
de 7h às 23h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos e artigos de perfumaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Drogaria Vila Rica. 
 
Localização: Rua Prof. Quintiliano, Guandu. 
Cep: 29300-000. 
 
Telefone: (28) 3521-7777. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sábado, 
de 7h às 22h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos em geral e ampla linha de perfumaria e 
material e equipamentos para salão de bele-
za. 
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Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Drogaria Três Irmãs. 
 
Localização: Rua Anacleto Ramos, Abelardo 
Machado. Cep: 29308-020. 
 
Telefone: (28) 3511-1039 e 3511-1774. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 20h e sábado, de 8h às 14h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos e artigos de perfumaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Imafar Manipulação e Cosméticos. 
 
Localização: Rua Brasil Antonio Ceder, 9, 
Centro. Cep: 29300-000. 
 
Telefone: (28) 3511-1420. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
de 8h às 18h e sábado, de 8h às 13h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos e cosméticos manipulados. 
 

Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Drogaria Central. 
 
Localização: Rua Jerônimo Monteiro, Cen-
tro. Cep: 29300-000. 
 
Telefone: (28) 3552-4328. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
de 8h às 18h e sábado, 8h às 12h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos e artigos de perfumaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Farmácia Silva 
 
Localização: Praça Jerônimo Monteiro, 67, 
Centro. Cep: 29300-000. 
 
Telefone: (28) 3522-2233 (tele-entrega) e 
SAC 0800-2830414. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 22h e sábado e domingo, de 8h às 
20h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-

tos e artigos de perfumaria. 
 
Observações Complementares: Rede Far-
mes. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Farmácia de Manipulação  
Botânica Moulin. 
 
Localização: Rua 25 de Março, 171, Centro. 
Cep: 29300-100. 
 
Telefone: (28) 3522-7577 e 0800-395577. 
 
Web site: www.botanicamoulin.com.br 
 
E mail: farmacia@botanicamoulin.com.br 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 18h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos e cosméticos manipulados. 
 
Observações Complementares: outras 
lojas nos endereços: 

 Praça Dr.Luiz Tinoco, 15, Centro; 
 Avenida Antonio Oenedo, 22, Gilberto 
Machado. 

 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 

http://www.botanicamoulin.com.br
mailto:farmacia@botanicamoulin.com.br
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Nome:  
Drogaria Ligue Grátis. 
 
Localização: Rua Isidoro Barbieri, Gilberto 
Machado. Cep: 29300-160. 
 
Telefone: (28) 3522-4333 e 0800-2839903. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 7h às 19h e sábado, de 8h às 14h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos e artigos de perfumaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Drogaria Saúde. 
 
Localização: Rua Capitão Deslandes, Cen-
tro. Cep: 29300-190. 
 
Telefone: (28) 3521-7007. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 7h30 às 21h e sábado, de 7h30 às 15h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos e artigos de perfumaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 

Nome:  
Drogaria Central. 
 
Localização: Praça Jerônimo Monteiro, 49, 
Centro. Cep: 29300-170. 
 
Telefone: (28) 3522-4328. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 19h e sábado, de 8h às 13h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos e artigos de perfumaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Drogaria Cachoeiro 
 
Localização: Praça Jerônimo Monteiro, Cen-
tro. Cep: 29300-170. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 7h às 20h e sábado, de 7h às 13h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos e artigos de perfumaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 

Nome:  
Monica Farmácia e Drogaria. 
 
Localização: Rua Bernardo Horta, Guandu. 
Cep: 29300-000. 
 
Telefone: (28) 3511-6163. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 7h às 19h e sábado, de 7h às 13h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos e artigos de perfumaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Farmácia Santa Clara. 
 
Localização: Avenida Jones dos Santos Ne-
ves, 395, Centro.  Cep: 29300-000. 
 
Telefone: (28) 3521-2787. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 7h às 20h e sábado, de 7h às 13h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos e artigos de perfumaria. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
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Nome: Farmácia Pires. 
 
Localização: Rua Bernardo Horta, 307, 
Guandu. Cep: 29300-280. 
 
Telefone: (28) 3522-5384. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 20h e sábado, de 8h às 17h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos e artigos de perfumaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Farmácia Aquidaben. 
 
Localização: Praça Elisio Imperial, 107, A-
quidaban. Cep: 29300-000. 
 
Telefone: (28) 3511-6982. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 18h e sábado, de 8h às 13h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos e artigos de perfumaria. 
 
Observações complementares: entrega 
em domicílio. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 

Nome:  
Drogaria Amarelo 
 
Localização: Rua Bernardo Horta, Centro. 
Cep: 29300-000. 
 
Telefone: (28) 3522-5044. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 18h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos e artigos de perfumaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome: Drogaria São Vicente 
 
Localização: Rua Bernardo Horta, Guandu. 
Cep: 29300-280. 
 
Telefone: (28) 3522-0984 e 3511-2137. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 22h e sábado, de 8h às 18h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos e artigos de perfumaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 

Nome:  
Drogaria Vitória. 
 
Localização: Rua Bernardo Horta, Guandu. 
Cep: 29300-280. 
 
Telefone: (28) 3522-5044. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sábado, 
de 8h às 19h e domingo, de 8h às 17h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos e artigos de perfumaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Farmácia Usimed. 
 
Localização: Praça Gilberto Machado, Gilber-
to Machado. Cep: 29300-000. 
 
Telefone: (28) 3522-8511. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 7h30 às 19h30 e sábado, de 8h às 12h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos e artigos de perfumaria. 
 
Observações Complementares: preços 
diferenciados para clientes UNIMED. Recebe 
contas de água e luz. 
 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Cachoeiro de Itapemirim  / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

144

Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Drogaria Conversão. 
 
Localização: Rua Costa Pereira, Centro. 
Cep: 29300-000. 
 
Telefone: (28) 3511-7577. 
 
Web site: www.redefarmes.com.br 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 7h30 às 19h e sábado, de 7h30 às 13h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos e artigos de perfumaria. 
 
 Observações Complementares: Rede 
Farmes. Recebe contas de água e luz. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Drogaria São Vicente. 
 
Localização: Praça Dr. Luiz Tinoco da Fonse-
ca, Centro. Cep: 29300-230. 
 
Telefone: (28) 3522-1195. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 

de 8h às 22h e sábado, de 8h às 19h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos e artigos de perfumaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Farmácia e Drogaria Espírito Santo. 
 
Localização: Rua Capitão Deslandes, Cen-
tro. Cep: 29300-190. 
 
Telefone: (28) 3251-1000. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 7h30 às 19h e sábado, de 7h30 às 12h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos e artigos de perfumaria. 
 
Observações Complementares: recebe 
contas de água e energia. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Drogaria Consolação. 
 
Localização: Rua Bernardo Horta, Guandu. 
Cep: 29300-000. 
 

Telefone: (28) 3251-00816. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 7h às 18h e sábado, de 7h às 14h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos e artigos de perfumaria. 
 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
Drogaria Droganossa. 
 
Localização: Praça Gilberto Machado, Gilber-
to Machado. Cep: 29203-290. 
 
Telefone: (28) 3522-4236 e 3522-4233. 
 
Funcionamento: diariamente, 24h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos e perfumaria em geral. Entrega em domi-
cilio. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Farmácia Gilberto Machado. 
 
Localização: Avenida Francisco Lacerda de 
Aguiar, Gilberto Machado. Cep: 29303-300. 

http://www.redefarmes.com.br
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Telefone: (28) 3521-0251. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sábado, 
de 07h às 20h.  
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos e perfumaria em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Drogaria Cachoeiro. 
 
Localização: Praça Visconde de Matozinho, 
15/17, Guandu. Cep: 29300-000. 
 
Telefone: (28) 3521-5533. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sábado, 
de 7h às 22h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos e perfumaria em geral. Entrega em domi-
cilio. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome: Drogaria Paratodos. 
 
Localização: Rua 25 de Março, Centro. Cep: 
29300-100. 
 

Telefone: (28) 3522-9686 e 3521-0917. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 7h às 19h e sábado de 7h às 13h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos e artigos de perfumaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Medicatum Manipulação. 
 
Localização: Rua Dona Joana, Centro. Cep: 
29300-000. 
 
Telefone: (28) 3511-2621. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 19h e sábado de 8h às 12h30. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos e artigos de perfumaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Farmácia Santa Rita. 
 
Localização: Rua Brás Vivaqua, s/nº, Itaóca. 
 
Telefone: (28) 3539-1688. 

Funcionamento: de segunda a sábado, das 
8h às 20h. 
 
Equipamentos: básicos para as especializa-
ções. 
 
Serviços Prestados:  

 medicamentos para todas as es-
pecialidades. 

 
Informações e observações complemen-
tares: venda e medicamentos e artigos de 
perfumaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Farmácia São Miguel. 
 
Localização: Rua Deoclésio Cossi, s/nº, Ita-
óca. 
 
Telefone: (28) 3539-1099. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado, das 
8h às 18h. 
 
Equipamentos: básicos para as especializações. 
 
Serviços Prestados:  

 medicamentos para todas as es-
pecialidades. 

 
Informações e observações complemen-
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tares: venda e medicamentos e artigos de 
perfumaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco 
 
 
6.5.5 - Clinicas Odontológicas 
 
Nome:  
Estetic Dente. 
 
Localização: Praça Mouro Toledo Machado, 
Gilberto Machado. Cep: 29300-410. 
 
Telefone: (28) 3511-1758. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
de 08h às 17h.  
 
Serviços Prestados: prótese odontológica. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Clinicas Odontológicas  
do Edifício Clinical Center. 
 
Localização: Avenida Jones dos Santos Ne-
ves, 08, Edifício Clinical Center, Santo Anto-
nio. Cep: 29300-500. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
de 08h às 22h.  

Serviços Prestados: o edifício oferece di-
versos consultórios com  atendimento  de 
odontologia. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Smile Odontologia. 
 
Localização: Rua Ruy Barbosa, Gilberto 
Machado. Cep: 29300-000. 
 
Telefone: (28) 3522-6911. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
de 08h às 18h.  
 
Serviços Prestados: clinica odontológica. 
 
Observações Complementares: filial em 
Marataízes. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Clinica Odontológica Saúde-Center 
 
Localização: Rua Dr. Elinário Costa Imperial, 
Gilberto Machado. Cep: 29300-038. 
 
Telefone: (28) 3511-1381. 
 

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
de 8h às 18h.  
 
Serviços Prestados: cirurgia dentista e 
implantodontia. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Clínica Dentista Prótese e Raio X 
 
Localização: Rua Bernardo Horta, 308, sala 
103, Guandu. Cep: 29300-280. 
 
Telefone: (28) 3522-8596. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
de 8h às 18h.  
 
Equipamentos: raio X. 
 
Serviços Prestados: atendimento odontoló-
gico, prótese dentária e raio X. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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6.6 - SISTEMA EDUCACIONAL 
 
Taxa de alfabetização de adultos: 
90,69%. 
 
Taxa bruta de freqüência escolar:  
34,62% (0-6 anos), 95,31% (7-14 anos) e 
73,30% (15-17 anos). 
 
População de 10 a 14 anos alfabetizada: 
16.949 pessoas em 2000. 
 
População de 10 a 14 anos não alfabeti-
zada: 478 pessoas em 2000. 
 
Número de matrículas realizadas: 

 Ensino Fundamental � 31.468. 
 Ensino Médio � 8.477. 

 
Número de estabelecimentos de ensino: 

 Rede Pública Federal � não há. 
 Rede Pública Estadual � 208 esco-
las; 
 Rede Pública Municipal � 352 es-
colas; 
 Rede Privada � 49 escolas. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco.  
2. ES em Dados. Governo do Estado 
do Espírito Santo. 2003/2006. 
3. SEDU/2004. 
4. IBGE, Microdados do Censo, 
1998/2000. 
5. IPES. Disponível em: 
<http://www.ipes.es.gov.br/follow.as

p?urlframe=perfil/select_topic.asp&cl
s=1&obj=26>.Acesso em: set. 2004. 

 
 
6.6.1 - Ensino Superior 
 
Nome/entidade:  
FACCACI. 
 
Localização: Rodovia Cachoeiro X Alegre, 
km 5, Morro Grande. Cep: 29313-210. 
 
Telefone: (28) 3511-8955. 
 
Web site: www.faccaci.edu.br 
 
E mail: faccaci@faccaci.edu.br 
 
Funcionamento: turnos matutino, vesperti-
no e noturno. 
 
Equipamentos:  

 laboratório,  
 biblioteca. 

 
Serviços prestados: cursos de graduação 
em Administração e Ciências Contábeis. 
Cursos de Pós Graduação em Contabilidade e 
Controle Gerecial e Gestão de Negócios com 
área de concentração em comércio exterior. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 

Nome/entidade:  
Centro Universitário São Camilo. 
 
Localização: Rua São Camilo de Lellis, 01, 
Paraíso. Cep: 29304-040. 
 
Telefone: (28) 3526-5911. 
 
Web site: www.saocamilo-es.br 
 
Funcionamento: turnos matutino, vesperti-
no e noturno. 
 
Equipamentos: laboratórios de: química e 
fisiologia, informática, semiologia, fisiologia 
do exercício, anatomia, multidisciplinar e 
geologia; Empresa Júnior, acervo multidisci-
plinar, acervo bibliográfico, studio de TV, 
studio fotográfico, studio de rádio,piscina 
semi-olímpica, sala de musculação e agência 
escola de comunicação. 
 
Serviços prestados:  
Cursos de Licenciatura: Ciências Biológicas, 
Ciência Sociais, Educação Física, Física-
Química, Geografia, História, Letras, Matemá-
tica, Pedagogia. 
Cursos de Bacharelado: Administração, Fisio-
terapia, Sistemas de Informação, Comunica-
ção Social (Publicidade e Propaganda), Co-
municação Social (Jornalismo), Enfermagem. 
Cursos Superiores de Tecnologia: Empreen-
dimentos de Turismo Rural e Ecológico, Ges-
tão e Desenvolvimento de Ambientes Corpo-
rativos e Hotelaria. 
 

http://www.faccaci.edu.br
mailto:faccaci@faccaci.edu.br
http://www.saocamilo-es.br
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Referências/Documentos consultados: 
 in loco.  
 
 
 
6.7 - OUTROS SERVIÇOS  

E EQUIPAMENTOS DE APOIO 
 
6.7.1 - Locadoras de Imóveis  
 
Nome:  
Marão Corretor de Imóveis. 
 
Localização: Rua Costa Pereira, 76, Loja 01, 
Edifício Cristina, Centro. Cep: 29300-090. 
 
Telefone: (28) 3522-9911. 
 
E mail: marao@bolsaimoveis-es.com.br 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, de 8h 
às 18h e sábado, de 8h às 11h30. 
 
Equipamentos: básicos administrativos. 
 
Serviços Prestados: compra, venda, alu-
guel e administração de imóveis. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 
 

6.7.2 - Locadoras de Veículoss 
 
Nome:  
Rede Brasil Veículos. 
 
Localização: Avenida Francisco Lacerda de 
Aguiar, Ed. Luiz Nenner, Gilberto Machado. 
Cep: 29300-300. 
 
Telefone: (28) 3522-0000. 
 
E mail: ribrasil@cachu.com.br 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, de 8h 
às 18h. 
 
Serviços Prestados: locação de veículos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Localiza. 
 
Localização: Avenida Francisco Lacerda de 
Aguiar, 60, Gilberto Machado. Cep: 29300-
300. 
 
Telefone: (28) 3526-1100 e 9985-1125 
plantão. 
 
Fax: (28) 3526-1101. 
 
Web site: www.localiza.com.br 
 

E mail:  
cimvendas@franchising.localiza.com.br 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 18h, sábado e domingo de 8h às 
13h. 
 
Serviços Prestados: aluguel de veículos: 
diário, semanal e mensal. 
 
Observações Complementares: oferece 
suporte de atendimento 24 horas para clien-
tes fixos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
6.7.3 - Comércio 
 
6.7.3.1 - Lojas de Artesanato e Suvenires 
 
Nome:  
Loja da COOP-ART. 
 
Localização: Avenida Francisco Lacerda de 
Aguiar, 47, Rodoviária de Cachoeiro, Gilberto 
Machado. Cep: 29303-300. 
 
Telefone: (28) 3518-5551. 
 
Funcionamento: diariamente, de 6h às 
23h30. 
 
Serviços Prestados: comercializa artesana-
to e souvernirs, fabricados manualmente por 

mailto:marao@bolsaimoveis-es.com.br
mailto:ribrasil@cachu.com.br
http://www.localiza.com.br
mailto:cimvendas@franchising.localiza.com.br
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pessoas do município. 
 
Observações Complementares: a CCOP-
ART é uma cooperativa com 25 artesãos.  
O local de produção, que também comerciali-
za os produtos, funciona na Rua Costa Perei-
ra, 117, 2º piso, Amarelo. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Loja da Associação Bem Viver. 
 
Localização: Rua Moreira, 301, Independên-
cia. Cep: 29306-320. 
 
Telefone: (28) 3522-4501. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
7h às 11h30 e das 13h às 17h. 
 
Serviços Prestados: comercializa artesana-
to e souvernires. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Loja da Associação dos Artesãos. 
 
Localização: Rua João de Deus Madureira, 
nº 14, Centro, Casa da Cultura Roberto Car-
los. 

Telefone: (28) 3511-1391. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
8h às 11h e das 13h às 18h e sábado, das 9h 
às 13h. 
 
Serviços Prestados: comercializa artesana-
to e souvernirs. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
6.7.3.2 - Shopping Centers  

e Centros Comerciais 
 
Nome:  
Shopping Cachoeiro. 
 
Localização: Rua 25 de Março, Centro. Cep: 
29300-100. 
 
Funcionamento: lojas de segunda-feira a 
sábado, de 9h às 21h. Praça de alimentação 
de segunda à quarta-feira, de 9h às 22h, 
quinta a sábado, de 9h às 23h e domingo, de 
11h às 22h. 
 
Equipamentos: várias lojas, agência de 
turismo, agência de câmbio, caixa eletrônico 
da CEF � Caixa Econômica Federal, escadas 
rolantes, elevadores, estacionamento, telefo-
nes públicos, instalações sanitárias e praça 
de alimentação parcialmente adaptadoss. 
 
Serviços Prestados: lazer e comércio. 

Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Gardens Shopping. 
 
Localização: Avenida Jones dos Santos Ne-
ves, Santo Antônio. Cep: 29300-500. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado, de 
9h às 20h. 
 
Equipamentos: 30 lojas, estacionamento, 
telefone público e sanitários. 
 
Serviços Prestados: lazer e comércio. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
6.7.4 - Fotografias 
 
Nome:  
Fotomar 
 
Localização: Rua Bernardo Horta, 299, 
Guandú. Cep: 29300-280. 
 
Telefone: (28) 3518-3887 e 3522-2988.  
 
Funcionamento: de segunda a sexta, de 8h 
às 18h. 
 
Equipamentos: material fotográfico. 
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Serviços Prestados: revelação de fotografi-
as e comercialização de equipamentos foto-
gráficos, vídeos e serviço de disk fotomar. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Neemias Fotografias 
 
Localização: Rua Capitão Deslandes, Cen-
tro. Cep: 29300-190. 
 
Telefone: (28) 3511-4728. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
de 8h às 18h e sábado, de 8h às 13h. 
 
Equipamentos: material fotográfico. 
 
Serviços Prestados: revelação de fotografi-
as e comercialização de equipamentos foto-
gráficos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Rapid Color. 
 
Localização: Praça Jerônimo Monteiro, Cen-
tro, Cep: 29300-170. 
 
Telefone: (28) 3155-5904. 

Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 18h e sábado, de 8h às 12h. 
 
Equipamentos: material fotográfico. 
 
Serviços Prestados: revelação de fotografi-
as e comercialização de equipamentos foto-
gráficos, som e vídeo. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Studio Edgard Baião. 
 
Localização: Praça Jerônimo Monteiro, Cen-
tro. Cep: 29300-000. 
 
Telefone: (28) 3522-6835 e 9985-6835. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 17h e sábado, de 8h às 12h. 
 
Equipamentos: material fotográfico. 
 
Serviços Prestados: filmagens, fotos, fotos 
3X4 ou digitais, DVD e telão. 
 
Referências/Documentos consultados 
 in loco. 
 
 
 
 
 

Nome:  
Rapid-color 
 
Localização: Rua Prof. Quintiliano, Guandu 
Center, Guandu. Cep: 29300-000. 
 
Telefone: (28) 3155-5905. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 18h e sábado, 8h às 12h. 
 
Equipamentos: material fotográfico. 
 
Serviços Prestados: revelação de fotografi-
as e comercialização de equipamentos foto-
gráficos, de vídeo e som. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Art Color. 
 
Localização: Praça Pedro Cuevas Junior, 09, 
Centro. Cep: 29300-345. 
 
Telefone: (28) 3522-6996 e 3522-6487. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 18h, sábados e domingos, de 8h às 
13h. 
 
Equipamentos: material fotográfico. 
 
Serviços Prestados: disk revelação, repor-
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tagens e filmagens. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
6.7.5 - Agências Bancárias e de Câmbio 
 
Nome:  
VVP Cambio 
 
Localização: Rua 25 de Março, Shopping 
Cachoeiro, sala 714, Centro. Cep: 29300-
000. 
 
Telefone: (28) 3517-0363. 
 
E mail: diario@dcl.org.br 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 18h. 
 
Equipamentos: básicos administrativos. 
 
Serviços Prestados: serviço de câmbio. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome:  
Banco HSBC. 
 
Localização: Rua Capitão Deslandes, Cen-
tro. Cep: 29300-190. 
 

Telefone: (28)3522-0788. 
 
Web site: www.hsbc.com.br 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 18h e auto atendimento diariamen-
te, das 6h às 22h. 
 
Equipamentos: básicos administrativos. 
 
Serviços Prestados: serviços bancários. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Banco Itaú. 
 
Localização: Rua Capitão Deslandes, 66, 
Centro. Cep: 29300-190. 
 
Telefone: (28) 3521-0411. 
 
Web site: www.itau.com.br. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 18h e auto atendimento diariamen-
te, das  6h às 22h. 
 
Equipamentos: básicos administrativos. 
 
Serviços Prestados: serviços bancários. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 

Nome:  
Banestes. 
 
Localização: Rua Capitão Deslandes, Cen-
tro. Cep: 29300-190. 
 
Telefone: (28) 3521-3979. 
 
Web site: www.banestes.com.br. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 18h e auto atendimento diariamen-
te, das  6h às 22h. 
 
Equipamentos: básicos administrativos. 
 
Serviços Prestados: serviços bancários. 
 
Observações Complementares: outra a-
gência na Rua Bernardo Horta, 292, Centro. 
Telefone (28) 3521-0711. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Banestes. 
 
Localização: Praça José Gava, s/nº, Bura-
rama. 
 
Telefone: (28) 3539-3000. 
 
Funcionamento: segunda, quarta e sexta, 
das 11h às 16h. 

mailto:diario@dcl.org.br
http://www.hsbc.com.br
http://www.itau.com.br
http://www.banestes.com.br.
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Serviços prestados: serviços bancários. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome:  
Bradesco. 
 
Localização: Rua Capitão Deslandes, 68, 
Centro. Cep: 29300-190. 
 
Telefone: (28) 3521-0211. 
 
Web site: www.bradesco.com.br. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 18h e auto atendimento diariamen-
te, das  6h às 22h. 
 
Equipamentos: básicos administrativos. 
 
Serviços Prestados: serviços bancários. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Banco Real. 
 
Localização: Rua Capitão Deslandes, 62, 
Centro. Cep: 29300-190. 
 
Telefone: (28) 3521-6355. 
 

Web site: www.real.com.br. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 18h e auto atendimento diariamen-
te, das  6h às 22h. 
 
Equipamentos: básicos administrativos. 
 
Serviços Prestados: serviços bancários. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Unibanco. 
 
Localização: Rua Capitão Deslandes, 53, 
Centro. Cep: 29300-190. 
 
Telefone: (28) 3251-0555. 
 
Web site: www.unibanco.com.br. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira 
de 8h às 18h e auto atendimento diariamen-
te, das 6h às 22h. 
 
Equipamentos: básicos administrativos. 
 
Serviços Prestados: serviços bancários. 
 
Observações Complementares: outra a-
gência no Parque Rodoviário. Telefone (28) 
3522-1984. 
 

Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Caixa Econômica Federal 
 
Localização: Praça Jerônimo Monteiro, 53, 
Centro. Cep: 29300-170. 
 
Telefone: (28) 3526-6600. 
 
Fax: (28) 3526-6611. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 18h e auto atendimento diariamen-
te, das 6h às 22h. 
 
Equipamentos: básicos administrativos. 
 
Serviços Prestados: serviços bancários. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Caixa Econômica Federal. 
 
Localização: Rua Professor Quintiliano, 
23/25, Guandu. Cep: 29300-803. 
 
Telefone: (28) 3200-5009. 
 
Fax: (28) 3521-1338. 
 

http://www.bradesco.com.br
http://www.real.com.br
http://www.unibanco.com.br
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Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 18h.  
 
Equipamentos: básicos administrativos. 
 
Serviços Prestados: serviços bancários. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Banco do Brasil � Agencia Rubem Braga. 
 
Localização: Avenida Jones dos Santos Ne-
ves. Cep: 29300-500. 
 
Telefone: (28) 3521-4315. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 18h.  
 
Equipamentos: básicos administrativos. 
 
Serviços Prestados: serviços bancários. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Banco do Brasil - Agencia Cachoeiro do 
Itapemirim. 
 
Localização: Praça Jerônimo Monteiro, 26, 
Centro. Cep: 29300-000. 

Telefone: (28) 3521-0144. 
 
Web site: www.bb.com.br 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 18h.  
 
Equipamentos: básicos administrativos. 
 
Serviços Prestados: serviços bancários. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
HSBC Bank Brasil S/A � Banco Múltiplo. 
 
Localização: Praça Jerônimo Monteiro, 05. 
Centro. Cep: 29300-000. 
 
Telefone: (28) 3522-0788. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 18h.  
 
Equipamentos: básicos administrativos. 
 
Serviços Prestados: serviços bancários 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 

6.7.6 - Serviços Mecânicos 
 
Nome:  
Itacar. 
 
Localização: Avenida Francisco Lacerda de 
Aguiar, 50, Gilberto Machado. Cep: 29303-
300. 
 
Telefone: (28) 3515-1616. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 18h e sábado, de 8h às 12h. 
 
Serviços Prestados: venda de veículos, 
venda de peças, assistência técnica e mecâ-
nica em geral. 
 
Observações Complementares: autorizada 
Volkswagem. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
J.Rangel. 
 
Localização: Rua Bernardo Horta, Guandu. 
Cep: 29300-280. 
 
Telefone: (28) 3522-6214. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 18h e sábado, de 8h às 11h. 
 

http://www.bb.com.br
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Serviços Prestados: carburação e injeção 
eletrônica de automóveis. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Revil Peças e Serviços. 
 
Localização: Avenida Jones dos Santos Ne-
ves, Santo Antonio. Cep: 29300-500. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 18h e sábado, de 8h às 12h. 
 
Serviços Prestados: serviços mecânicos e 
elétricos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Recauchutadora dos Santos Neves. 
 
Localização: Avenida Jones dos Santos Ne-
ves, Santo Antônio. Cep: 29300-500. 
 
Telefone: (28) 3522-1226. 
 
Fax: (28) 3522-2586. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
de 8h às 18h e sábado, de 8h às 12h. 
 

Serviços Prestados: conserto e venda de 
pneus para carros de passeio, carga e má-
quinas agrícolas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
6.7.7 - Postos de Abastecimento 
 
Nome:  
Posto Oasis - Shell. 
 
Localização: Praça Dr.Luiz Tinoco da Fonse-
ca, Centro. Cep: 29300-230. 
 
Funcionamento: diariamente, 24h. 
 
Serviços Prestados: abastecimento e troca 
de óleo. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Posto São Judas Tadeu. 
 
Localização: Avenida Beira Rio. Centro. 
Cep: 29300-300. 
 
Telefone: (28) 3522-3962. 
 
Funcionamento: diariamente, de 8h às 23h. 
 
Serviços Prestados: abastecimento, troca 

de óleo, bomba para pneus, duchas, sanitá-
rios. e uma loja de conveniências funcionan-
do 24h. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Posto Alvorada - Petrobrás. 
 
Localização: Avenida Jones dos Santos Ne-
ves, Santo Antonio. Cep: 29300-500. 
 
Telefone: (28) 3521-6616. 
 
Funcionamento: diariamente, de 6h às 20h. 
 
Serviços Prestados: abastecimento, troca 
de óleo, lavagem, lubrificação e lanchonete. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Posto Universal - Texaco. 
 
Localização: Avenida Jones dos Santos Ne-
ves, Santo Antonio. Cep: 29300-500. 
 
Telefone: (28) 3522-3625. 
 
Funcionamento: diariamente, 24 horas. 
 
Serviços Prestados: abastecimento e troca 
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de óleo. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Posto Jovino - Esso. 
 
Localização: Avenida Jones dos Santos Ne-
ves, Santo Antonio. Cep: 29300-500. 
 
Telefone: (28) 3521-6711. 
 
Funcionamento: diariamente, 24h. 
 
Serviços Prestados: abastecimento e troca 
de óleo. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Posto Sena - Esso. 
 
Localização: Avenida Francisco Lacerda de 
Aguiar, 130, Gilberto Machado. Cep: 29303-
300. 
 
Telefone: (28) 3521-0673. 
 
Funcionamento: diariamente, 24h. 
 
Serviços Prestados: abastecimento, troca 
de óleo, lavagem, fast food, loja de conveni-

ências e outros.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Posto Itacar. 
 
Localização: Avenida Francisco Lacerda de 
Aguiar, 56, Gilberto Machado. Cep: 29303-
300. 
 
Telefone: (28) 3526-1036 e 3526-1000. 
 
Funcionamento: diariamente, de 06h às 
22h. 
 
Serviços Prestados: abastecimento e troca 
de óleo, loja de conveniências, lava jato e 
loja Mister Pizza. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Posto Bandeira 
 
Localização: Avenida Bolivar de Abreu, Abe-
lardo Machado. Cep: 29308-020. 
 
Funcionamento: diariamente, de 7h às 22h. 
 
Serviços Prestados: abastecimento, troca 
de óleo de filtro e calibragem de pneus. 

Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome: Posto Nogueira. 
 
Localização: Rua Coronel Francisco Braga, 
Gilberto Machado. Cep: 29300-220. 
 
Funcionamento: diariamente, 24 horas. 
 
Serviços Prestados: abastecimento, troca 
de óleo e calibragem de pneus. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Rodoposto. 
 
Localização: Rodovia do Valão.  
 
Funcionamento: de segunda a domingo, 
24h. Lanchonete de segunda a domingo, das  
6h até 22h. 
 
Serviços prestados: abastecimento, lava-
jato, troca de óleo e lanchonete. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome/entidade:  
Posto Guandu. 
 
Localização: Rodovia do Valão. 
 
Telefone: (28) 3518-4313. 
 
Funcionamento: diariamente, das 6h às 
22h. 
 
Serviços prestados: abastecimento, troca 
de óleo e lanchonete. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Posto Cachoeiro. 
 
Localização: Rodovia do Valão. 
 
Telefone: (28) 3200-5140. 
 
Funcionamento: abastecimento diariamen-
te, 24h, lanchonete de segunda a domingo, 
das 6h às 22h, loja de peças de segunda a 
sexta, das 8h às 18h e sábado, das 8h às 
12h, borracharia de segunda a sábado, das 
7h às 18h e domingo, das 7h às 11h. 
 
Serviços prestados: abastecimento, loja de 
peças e troca de óleo. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 

Nome:  
Posto Dantas. 
 
Localização: Rodovia Cachoeira x Frade, 
Poço Dantas.  
 
Telefone: (28) 3533-4029. 
 
Funcionamento: de segunda a domingo, 
das 6h às 22h. 
 
Serviços prestados: abastecimento, troca 
de óleo, borracharia e lanchonete. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Posto São Judas Tadeu. 
 
Localização: Rua Deoclésio Cossi, s/n, Itaó-
ca.  
 
Telefone: (28) 3539-1133. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado, das 
6h às 20h. 
 
Serviços prestados: abastecimento. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 

Nome:  
Posto Floresta. 
 
Localização: fábrica da Cachaça Floresta, 
Burarama.  
 
Telefone: (28) 3539-3013. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado, das 
6h às 17h. 
 
Serviços prestados: abastecimento de ga-
solina e diesel. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
6.7.8 - Locais e Templos  

e Manifestações de Fé 
 
Nome:  
Igreja Batista Renovada de Cachoeiro. 
 
Localização: Rua 25 de Março, Centro. Cep: 
29300-100. 
 
Funcionamento: culto quarta-feira, às 
19h30 e domingo, às 10h e às 19h30. 
 
Serviços Prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Cachoeiro de Itapemirim  / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

157

Nome:  
Igreja Aliança com Deus 
 
Localização: Rua Bernardo Horta, 180, 
Guandu. Cep: 29300-280 
 
Funcionamento: culto segunda, quarta e 
sexta-feira, de 7h às 14h. 
 
Serviços Prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Igreja Metodista Livre. 
 
Localização: Rua Carli Leni Ramos, Ilha da 
Luz. Cep: 29300-100. 
 
Funcionamento: domingo, terça e quinta-
feira às 19h30. 
 
Serviços Prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Igreja Universal do Reino de Deus. 
 
Localização: Praça Francisco Abraão, 27, 
Centro. Cep: 29300-100. 
 

Telefone: (28) 3522-9732. 
 
Funcionamento: diariamente, às 9h, 15h e 
às 19h. 
 
Serviços Prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome: Igreja Pentecostal Amor Divino 
 
Localização: Rua Bernardo Horta, Guandu. 
Cep: 29300-280. 
 
Telefone: (28) 3521-6871. 
 
Funcionamento: diariamente, das 15h às 
19h. 
 
Serviços Prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Segunda Igreja Batista. 
 
Localização: Rua Dona Joana, 26, Centro. 
 
CEP: 29300-100. 
 
Telefone: (28) 3522-6753. 
 

Funcionamento: culto quarta-feira às 19h30 
e domingo às 10h e às 19h30. 
 
Serviços Prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Igreja Adventista do Sétimo Dia. 
 
Localização: Rua Raulino de Oliveira, Cen-
tro. Cep: 29300-150. 
 
Funcionamento: cultos semanais. 
 
Serviços Prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome: 
 Igreja Pentecostal 
 
Localização: Rua Edmundo Ramos, s/n, 
Cep: 29309-040. 
 
Funcionamento: diariamente, das 15h às 21h. 
 
Serviços Prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome:  
Catedral de São Pedro 
 
Localização: Rua Barão de Itapemirim, 36, 
Centro. Cep: 29300-100. 
 
Telefone: (28) 3522-3502. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira 
às 18h30, sábado às 19h e domingo às 
18h30. 
 
Serviços Prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome: 
Paróquia Nossa Senhora da Consolação 
 
Localização: Rua Bernardo Horta, 196, 
Guandu. Cep: 29300-100. 
 
Telefone: (28) 3522-6607. 
 
Funcionamento: missas diárias, às 6h30 e 
19h e domingo, às 6h30, 17h e 19h. 
 
Serviços Prestados: atividades religiosas. 
 
Observações Complementares: quinta-
feira não acontece missa às 19h. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 

Nome:  
Igreja Batista Graça e Paz. 
 
Localização: Rua Bernardo Horta, 77, Guan-
du. Cep: 29300-100. 
 
Telefone: (28) 3511-1768. 
 
Funcionamento: culto quarta-feira, às 
19h30 e domingo, às 10h e 19h30. 
 
Serviços Prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome: 
 Igreja Presbiteriana do Brasil. 
 
Localização: Praça Jerônimo Monteiro, 57, 
Centro. Cep: 29300-100. 
 
Telefone: (28)3521-1684. 
 
Funcionamento: domingo, às 8h e às 19h. 
 
Serviços Prestados: atividades religiosas. 
 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 

Nome:  
Igreja Evangélica Assembléia  
de Deus Central. 
 
Localização: Avenida Jones Santos Neves, 
28, Centro. Cep: 29300-100. 
 
Telefone: (28) 3522-4238. 
 
Funcionamento: diariamente, das 15h às 
21h. 
 
Serviços Prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome:  
Igreja Batista Graça e Paz. 
 
Localização: Avenida Beira Rio, Centro. 
Cep:  29300-300. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
de 19h às 20h e de 21h às 22h e sábado, às 
7h, 10h, 17h e 19h. 
 
Serviços Prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome: Igreja Cristo Verdade Que Liber-
ta. 
 
Localização: Praça Pedro Cuevas Junior, 
Centro. Cep: 29300-345. 
 
Funcionamento: diariamente, às 9h, 15h e 
às 19h. 
 
Serviços Prestados: atividades religiosas e 
reuniões. 
 
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, cau-
sando descaracterização do atrativo, classifi-
cados 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 fun-

ção do seu estado de conservação, restrinja o 
uso aos visitantes em determinado período 
do ano. 
 
Precário � não pavimentado e que dificulte o 
acesso dos visitantes ao atrativo (exemplo: 
caminhos, atalhos etc.). 
 
Meios de hospedagem: 
 
Bom - Se o grau de satisfação do cliente for 
satisfatório. 
 
Regular � Se o grau de satisfação do cliente 
não for satisfatório. 
 
Ruim � Inviável. 
 
Adaptado e não-adaptado � Se é ou não 
adaptado para pessoas com necessidades 
especiais. 
 
Acessibilidade ao atrativo - Refere-se aos 
períodos de visitação ao atrativo, 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 este-
ja descrito, considerar para todos, o seguinte 
critério: nos apartamentos há banheiro priva-
tivo e nas suítes e chalés há banheiro privati-
vo e salas de estar.  
 
Origem dos visitantes � Indica a origem 
dos visitantes: se intermunicipal, do entorno 
regional, de outros estados e outros países. 
 
Rota dos Vales e do Café � Modelo implan-
tado pela Secretaria de Estado de Desenvol-
vimento Econômico e de Turismo para fo-
mentar e comercializar os produtos que cons-
tituem os destinos turísticos do Espírito San-
to. Esta rota envolve os municípios de: 

 Cachoeiro de Itapemirim; 
 Marataízes; 
 Mimoso do Sul; 
 Muqui e 
 Vargem Alta.  
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