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Apresentação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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 

equipamentos e infra-estrutura 

disponíveis, para o processo de 

ocupação turística do território; 

·diagnosticar deficiências e pontos 

críticos entre a oferta e a demanda 

turística existente; 

·permitir a previsão do comportamento 

do mercado em função da análise de 

tendências; 

·direcionar os programas de ação para o 

planejamento estratégico do 

desenvolvimento do setor; 

·analisar o efeito multiplicador do 

turismo no cenário econômico do 

município; 

·organizar o setor de turismo na 

estrutura administrativa do setor 

público; 

·hierarquizar e priorizar os atrativos e 

conjuntos existentes para sua utilização 

otimizada e ordenada; 

·servir como fonte de pesquisa e 

consulta aos empresários, aos 

estudantes e à comunidade em geral, 

interessados na atividade turística do 

município. 
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2 � Metodologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Inventário da Oferta Turística dos 
municípios do Estado do Espírito Santo é 
uma iniciativa do Sebrae/ES de levantar 
informações e de organizar os arranjos 
produtivos locais. 
O município de Domingos Martins foi 
selecionado pelo SEBRAE/ES para ser 
inventariado turisticamente de acordo com 
uma metodologia de classificação da 
EMBRATUR,  que caracteriza os municípios 
brasileiros que apresentam uma oferta 
turística, ou ainda, um potencial turístico.  
Toda a parte operacional da pesquisa, desde 
o levantamento das informações à 
elaboração do documento final, foi 
executada pelo Instituto de Pesquisa Flex 
Consult e validadas pelo SEBRAE/ES. 
As informações do município foram 
coletadas em diversos órgãos competentes, 
de acordo com cada assunto, IBGE, DEE, 
IPES, IDAF, IBAMA, IEMA, Prefeitura e 
outros órgãos do município. Foram 
solicitadas ainda algumas informações em 
empresas concessionárias de serviço público, 
como CESAN, ESCELSA e TELEMAR, com o 
intuito de levantar dados da infra-estrutura 
do município. 
O levantamento das informações sobre os 
atrativos, equipamentos e infra-estrutura 
turísticas do município foram pesquisados 
�in loco�. 
A análise, tabulação, formatação, correção, 
redação e elaboração do documento final 
foram realizadas por pesquisadores e 
coordenação técnica da Flex Consult e 
validadas pelo SEBRAE/ES. Os formulários 
de pesquisa, utilizados para o levantamento 

das informações seguem o conteúdo do 
�Inventário da Oferta Turística � Metodologia 
� Brasília: ministério do Turismo, 2003� de 
autoria do próprio Ministério do Turismo. 
O inventário classifica a pesquisa em três 
grupos: Atrativos Turísticos, Serviços e 
Equipamentos Turísticos e Infra-estrutura de 
Apoio ao Turismo. Cada grupo subdivide-se 
em: Tipos e Subtipos. 
As áreas inventariadas em cada município 
serão as áreas de interesse turístico, desta 
forma, foi realizado junto à Secretaria 
Municipal de Turismo, um zoneamento para 
definição destas áreas, conforme a seguir: 
 

1. Sede; 
2. Aracê; 
3. Paraju; 
4. Melgaço e 
5. Santa Isabel. 
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3 � Introdução ao Município. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

O município de Domingos Martins está numa 

região onde a natureza foi prodigiosa, desde 

a formação do solo, a composição da fauna e 

especialmente da flora, além da abundância 

dos recursos hídricos, o que garante a 

agricultura e revela a beleza inigualável do 

local. 

 

O principal ícone desta região, onde 

Domingos Martins está graciosamente 

localizado é sem dúvida a Pedra Azul. 

 

A �Cidade do Verde� vive num contesto 

tipicamente rural. A economia desenvolvida 

pelos descendentes de imigrantes europeus  

baseia-se na produção de 

hortifrutigranjeiros, pequenas atividades 

caseiras como agroindústrias e produção de 

artesanato, fabricação de refrigerantes e 

engarrafamento de água mineral, além é 

claro, das atividades concernentes ao 

turismo. 

 

Em meio a essa ruralidade encontramos 

serviços de qualidade tais como 

hospedagem, alimentação, lazer e 

entretenimento e outros serviços e 

equipamentos que possam ser necessários a 

turistas, visitantes e à comunidade local. 

 

O Agroturismo, o Ecoturismo e o Turismo de 

Aventura, desenvolvidos de forma planejada 

e sustentável podem promover uma melhor 

qualidade de vida à comunidade, uma 

melhor utilização do patrimônio natural e 

aos turistas, um destino turístico 

inesquecível. 
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ATRATIVOS TURÍSTICOS 
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4 � Atrativos Naturais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 - ATRATIVOS NATURAIS 
 
4.1.1 � Hidrografia 
 
4.1.1.1 � Rios 
 
Nome do atrativo:  
Rio Jucu 
 
Localização: em todo o município, urbana e 
não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
passa pela Sede urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente 
pavimentado em regular estado de 
conservação. 
 
Detalhamento do acesso mais utilizado: 
atravessa todo o município, passando pela 
Sede urbana. 
 

 

Transporte para o atrativo: hidroviário 
contratado, em regular 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, 
com ingresso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis na Sede e nas localidades 
visitadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
e contemplação da paisagem. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: o Rio Jucu banha o município de 
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Domingos Martins. A área de abrangência da bacia do rio 
Jucu corresponde a uma superfície de 2.032km2, com 
altitude variando entre 0 a 1800m. O Rio Jucu é formado 
pelos Rios Jucu Braço Norte e Jucu Braço Sul. O Braço 
Norte nasce na Serra do Castelo, na região de São Paulo de 
Aracê e o Braço Sul nasce no interior do Parque Estadual da 
Pedra Azul, ambos no município de Domingos Martins. 
 
O rio percorre cerca de 166km até desaguar no Oceano 
Atlântico na localidade da Barra do Jucu, em Vila Velha. 
Dessa extensão, 43km correspondem ao trecho da 
confluência dos Braços Norte e Sul, na divisa dos 
municípios de Domingos Martins com Viana até a foz. 
 
Os principais afluentes do Rio Jucu Braço Norte são: 
Córrego Dantas, Rio Tijuco Preto, Rio Melgaço, Rio 
Ponte e Córrego do Galo. O Braço Sul tem como 
principal tributário o Rio Fundo. Após a junção dos 
Braços Norte e Sul do Rio Jucu, o Rio Jacarandá deságua 
no Rio Jucu. 
 
A Bacia do Rio Jucu abrange os municípios de 
Domingos Martins e Marechal Floriano, 
grande parte de Viana e Vila Velha e uma 
pequena parcela de Cariacica (Bacia dos 
córregos Biriricas e Boqueirão) e Guarapari 
(distritos de Rio Calçados e Todos os Santos 
� Bacia do rio Jacarandá). 
 
Na parte Sul do Rio Jucu encontra-se a Usina 
Hidrelétrica do município, a segunda a ser 
construída no Espírito Santo, inaugurada em 
25/09/1909. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Prefeitura Municipal de Domingos 
Martins. 

 
4.1.2 � Quedas D�água 
 
4.1.2.1 � Cachoeira 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira de São Floriano 
 
Localização: BR-262, km 86, São Floriano, 
não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: São 
Floriano. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Aracê. 
 
Distância da Sede do município: 23km. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não 
adaptado. Rodoviário, totalmente 
pavimentado. 
 
Acesso mais utilizado: Rodovia BR-262 
 
Descrição do acesso utilizado: entrada no 
km 86 da BR-262. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular, tipo intermunicipal, freqüência 
regular, boa qualidade, não adaptado. 
 

 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptado. 
 
Visitação: de segunda a domingo, das 8h às 
18h, visitas não guiadas, ingresso pago, sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 1 dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização não adaptada. 
Limpeza, instalações sanitárias não 
adaptadas, lazer e entretenimento não 
adaptados, guia de turismo, monitor, 
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condutor, segurança, locais para alimentação 
adaptados e hospedagem parcialmente 
adaptada. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
hospedagem e banho de cachoeira.  
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional. Maior visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: cachoeira que conta 
com infra-estrutura de restaurante e 
pousada. 
 
Observações complementares: Telefones: 
(27) 3248-4103 e (27) 9983-7418.  
 
Referências/Documentos consultados:  

www.domingosmartins.es.gov.br e 
www.ocapixaba.com.br 

 
 
 
 
4.1.2.2 � Cascata 
 
Nome do atrativo:  
Cascata do Galo 
 
Localização: Galo, não urbana. 
 

Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede 
 
Distância da localidade mais próxima: 
7km. 
 
Distância da Sede do município: 7km. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo do 
Centro, entrando à direita logo após a praça 
da igreja luterana, daí até a cascata são 5km 
de estrada asfaltada e mais 4km em estrada 
não pavimentada, a cachoeira se localiza logo 
após a passagem pela ponte sobre o rio jucu.  
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular, tipo intermunicipal, freqüência 
regular. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: de segunda a domingo, das 8h às 
18h, sem visitas guiadas, ingresso pago e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 

atrativo: 1 dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
possui. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Período de maior visitação 
no verão.  
 
Descrição do atrativo: queda d�água com 
70m de altura, que apesar da altura e da 
força d�água, oferece condições favoráveis 
para banho, possui pequenas piscinas 
naturais que se formam em frente a 
cachoeira.  
 
Observações complementares: telefone 
(27) 9983-7978. 
 
Referências/Documentos consultados:  

www.domingosmartins.es.gov.br e 
www.ocapixaba.com.br 

 
 
 
 
 

http://www.domingosmartins.es.gov.br
http://www.ocapixaba.com.br
http://www.domingosmartins.es.gov.br
http://www.ocapixaba.com.br
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4.2.3 � Corredeira 
 
Nome do atrativo:  
Corredeiras do Rio Jucu 
 
Localização: estrada do Galo, km 5. Galo, 
não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Galo. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da Sede do município: 10km. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, pavimentado. 
 
Acesso mais utilizado: não adaptado. 
 

Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
BR-262 até o trevo de Santa Izabel, à direita 
pegar estrada de chão e seguir por cerca de 
3Km. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular, contratado, intermunicipal, 
freqüência regular. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não adaptado. 
Visitação: permanente. Visitas guiadas, sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas ou mais de um dia, depende 
das atividades escolhidas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização não adaptada, 
limpeza, instalações sanitárias não 
adaptadas, segurança, guia de turismo, 
condutor, monitor, lazer e entretenimento 
não adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: rafting, 
bóia cross, rapel e floating. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 

Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
 

 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. 
 
Descrição do atrativo: o Rio Jucu oferece 
boas opções de esportes radicais, como por 
exemplo: 
Rafting - descer corredeiras de um rio usando 
bote inflável. Pode-se fazer o percurso 
durante o dia ou durante a noite, neste caso, 
somente quando é fase de lua cheia. 
Expedição de rafting - descidas pelo rio Jucu 
em dois dias, com corredeiras de nível II a 
IV, acampamento e alimentação. 
Bóia-cross - a descida é realizada 
individualmente em corredeiras no Rio Jucu.  
Canoying - rapel em cachoeiras (Cascata do 
Galo). 
Rapel - praticado em morros e encostas, em 
contato com as rochas. 
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Floating - é um rafting com menor grau de 
dificuldade, ideal para o público infantil e 
para a melhor idade. 
 
Referências/Documentos consultados:  

www.domingosmartins.es.gov.br e 
www.ocapixaba.com.br 

 
 
 
 
4.1.3 � Unidades de Conservação 
 
4.1.3.1 � Nacional 
  
Nome do atrativo:  
Reserva Bremenkamp 
 
Localização: Vila de Biriricas. Não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Vila 
de Biriricas. 
 
Distância da localidade mais próxima: 1km. 
 
Distância da Sede do município: 22km. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não adaptado. 
Meio rodoviário parcialmente pavimentado. 
 
Descrição do acesso utilizado: entre no 
km 34 da BR-262 e siga por estrada de terra 
até a Vila de Biriricas. 
 

 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular, intermunicipal, freqüência regular de 
boa qualidade e não adaptado 
 
Legislação de proteção ao atrativo: federal. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptado. 
 
Visitação: de segunda a domingo, das 8h às 
17h, visitas guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
sinalização não adaptada. Limpeza, 

instalações sanitárias não adaptadas, guia de 
turismo, monitor, condutor. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
passeios por trilhas no bosque. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional. Maior visitação no inverno. 
 
Descrição do atrativo: reserva florestal 
com 34 hectares, cerca de nove deles de 
mata virgem. Possui ainda trilhas e bosque. 
 
Observações complementares: telefone: 
(27) 3268-1144 e (27) 9976-0748. 
 
Referências/Documentos consultados:  

www.domingosmartins.es.gov.br e 
www.ocapixaba.com.br 

 
 
 
4.1.3.2 � Estadual 
 
Nome do atrativo:  
Parque Estadual Pedra Azul 
 
Localização: BR-262, km 88, não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Pedra Azul. 
 

http://www.domingosmartins.es.gov.br
http://www.ocapixaba.com.br
http://www.domingosmartins.es.gov.br
http://www.ocapixaba.com.br
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Distância da localidade mais próxima: 1 Km. 
 
Distância da Sede do município: 60 km. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não 
adaptado. Meio rodoviário, totalmente 
pavimentado. 
 
Acesso mais utilizado: não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela BR-
262 em direção a Venda Nova até o km 88. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular, tipo intermunicipal, com freqüência 
regular, boa qualidade, não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: Lei 
Estadual Nº 4.503 de 31/01/91. 
 
Estado de conservação: bom. 

 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: de segunda a sexta, das 8h às 
12h, e das 13h às 17h, visitas guiadas, 
ingresso pago. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 1 dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização não adaptada, 
limpeza, instalações sanitárias, segurança, 
guia de turismo, monitor, condutor, lazer e 
entretenimento não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: treking 
e contemplação da natureza. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional, outros estados. 
 
Descrição do atrativo: a altura do km 88 
da BR-262 que liga Vitória a Belo Horizonte, 
do lado esquerdo da Rodovia é possível ver 
um lagarto de granito escalando a Pedra 
Azul. 
 

Quem vem pela primeira vez a Pedra Azul, 
assim chamada por causa da coloração azul-
esverdeada que os liquens dão à montanha 
também conhecida como Pedra do Lagarto, 
fotografa na memória essa maravilhosa 
formação natural da Região Serrana do 
Estado. 
 
A Pedra Azul alcança uma altitude de 1.822 
m e a seu lado, ergue-se a Pedra da Flores, 
que tem 1.909m. A escalada é feita em sua 
parte final com auxilio de cordas e, no topo 
das montanhas há nove piscinas naturais e 
paisagens repletas da magia das serras 
capixabas. Nessas paisagens destaca-se o 
imponente Forno Grande, que parece estar 
bem próximo da Pedra Azul. 
 
As duas montanhas estão no interior do 
Parque Estadual da Pedra Azul, criado pela lei 
4.503, de 03/03/91 e que tem 1.240 
hectares de área.  O Parque, encravado na 
Região Serrana do Estado, abriga 
remanescentes da Mata Atlântica, 
destacando-se as belíssimas e raras 
orquídeas, muitas produzidas por 
particulares, já praticamente extintas. As 
bromélias, também se destacam por sua 
beleza e raridade, estão igualmente 
ameaçadas de extinção e muitas já foram 
extintas pelo processo descontrolado de 
desmatamento ocorrido na região. 
 
O acesso às áreas do parque que reservam 
aos visitantes paisagens e caminhadas 
encantadoras, como a escalada da Pedra das 
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Flores e o contato com as águas de suas 
piscinas naturais- é controlado pelo IDAF - 
Instituto de Defesa Agropecuária e Floresta 
do Estado, órgão responsável pela 
administração e fiscalização do Parque.  
 
As visitas são feitas em grupos de pessoas, 
acompanhadas por guias e guardas florestais 
do próprio Parque, mediante o pagamento de 
uma taxa. 
 
Observações complementares: área: 
1.240 hectares. Ecossistema predominante: 
floresta ombrófila densa antimontana. 
Telefone: (27) 3248-1156 e (27) 3248-1356. 
 
Referências/Documentos consultados:  

www.domingosmartins.es.gov.br e 
www.ocapixaba.com.br 

 
 

 
4.1.3.3 � Particular 
 
Nome do atrativo:  
Orquidário Kautsky,  
Pico El Dorado e Capela 
 
Localização: Rua Kautsky, 234, Centro, urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 

Acesso ao atrativo: sinalizada, não 
adaptada. Meio rodoviário totalmente 
pavimentado. 
 
Descrição do acesso utilizado: pela Rua Kautsky. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
contratado. 
 
 

 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: agendamento prévio, de segunda 
a domingo das 8h às 18h. visitas guiadas, 
ingresso pago. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 

Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
sinalização não adaptada, limpeza, 
instalações sanitárias não adaptadas, 
segurança, guia de turismo, monitor, 
condutor, lazer, entretenimento não 
adaptados e mirante. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
treking, apreciação da natureza, aquisição de 
orquídeas e atividades religiosas na capela.  
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. 
 
Descrição do atrativo: o mais importante 
orquidário do Espírito Santo está localizado 
em meio a uma reserva particular de 
patrimônio natural. No local além de apreciar 
espécies naturais e exóticas raras, o visitante 
poderá adquirir algumas orquídeas, e 
visualizar a bela paisagem do alto do Pico El 
Dourado e da Capela. 
 
Esta reserva reúne 1.300 espécies de 
orquídeas e bromélias. Pertence a um 
botânico autodidata que descobriu 150 
espécies de orquídeas, Roberto Anselmo 
Kautsky. 

http://www.domingosmartins.es.gov.br
http://www.ocapixaba.com.br
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Observações complementares: Telefone: 
(27) 3268-1209 e (27) 3268-1370. 
 
Referências/Documentos consultados:  

www.domingosmartins.es.gov.br e 
www.ocapixaba.com.br 

 
 
 
 
4.1.4 � Flora 
 
Nome:  
Flora 
 
Localização:  em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente 
pavimentado em estado regular de 
conservação e não sinalizado. 
 
Transporte: rodoviário, regular, em bom 
estado de conservação e não adaptado. 
 
Estado de conservação: bom. 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas em cada localidade. 
  
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis nas localidades específicas. 

 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação e pesquisa. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 
  
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
 
 

 
 
Descrição do atrativo: o conjunto da 
vegetação existente no município pode ser 
bem definido pela área do Parque Estadual da 
Pedra Azul, criado para proteger um conjunto 
de valores naturais onde se destaca a Pedra 
do Lagarto, de formação de granito e gnaisse 
unida à Pedra Azul, que pode ser vista às 
margens da BR-262. 

 
Inclui a vegetação rupestre (que se 
desenvolve sobre as pedras) e a Floresta 
Ombrófila Antimontana (matas influenciadas 
pelo alto regime das chuvas localizadas acima 
de 1.500 metros de altitude), que conta com 
espécies como ingás, cedros, cássias, ipês, 
canjeranas, além de várias espécies de 
canela. 
 
É importante destacar a presença das áreas 
de reserva no município, com vegetação de 
Mata Atlântica e registro de mais de 100 mil 
plantas, sendo mais de 1.300 espécies de 
orquídeas e bromélias, trazendo 
reconhecimento nacional e internacional. 
 
Referências/Documentos consultados:  

http://www.pedraazul.com.br/ecotur.htm 
Guia Montanhas Capixabas � SEBRAE/ES. 

 
 
 
 
 
4.1.5 � Fauna 
 
Nome:   
 Fauna 
 
Localização:  em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente 
pavimentado, em estado regular de 
conservação e não sinalizado. 
 

http://www.domingosmartins.es.gov.br
http://www.ocapixaba.com.br
http://www.pedraazul.com.br/ecotur.htm
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Transporte: rodoviário, regular, em bom 
estado de conservação e não adaptado. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito, sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente.  
 
 
 

 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
  
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis em cada localidade específica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação e pesquisa. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 

Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: a fauna do município 
é bastante diversificada, e assim como a 
flora, também pode ser bem definida pelas 
espécies encontradas na área do Parque 
Estadual da Pedra Azul.   
 
Possui diversas espécies, tais como: macaco-
prego, tatu, gambás, tamanduá-de-colete, 
quatis, jaguatirica, cachorro do mato, pacas, 
tucano, araponga, veado, catingueiro, mão-
pelada, trinca-ferro, sabiá, além de animais 
ameaçados de extinção como o sagui-da-
serra, a onça-pintada, o macuco, o mono 
carvoeiro, veado campeiro, ouriço preto, gato 
do mato e o barbado. 
 
Referências/Documentos consultados:  

http://www.pedraazul.com.br/ecotur.htm e 
Guia Montanhas Capixabas � SEBRAE/ES. 

 
 
 
4.2 � ATRATIVOS CULTURAIS 
 
4.2.1 - Edificações 
 
4.2.1.1 � Arquitetura Civil 
 
Nome do atrativo:  
Antiga Estação Ferroviária 

 
Localização: Vale da Estação. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Santa Isabel. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
2km. 
 
Distância da Sede do município: 8km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizada, não 
adaptada. Meio rodoviário totalmente 
pavimentado. A pé, bom. 
 
Acesso mais utilizado: não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: através da 
Rodovia BR-262. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular. Tipo intermunicipal, freqüência 
regular, boa qualidade, não adaptado 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptado. 
 
Visitação: permanente. Visitas não guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 

http://www.pedraazul.com.br/ecotur.htm
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Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: há 
um bar, posto de saúde e correios próximo a 
Estação, a cerca de 2Km há hospedagem. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação da arquitetura. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
 

 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. Maior 
visitação no inverno. 
 
Descrição do atrativo: construída em estilo 
inglês, a estação ferroviária foi um dos 

marcos do desenvolvimento da região, uma 
vez que grande parte da produção cafeeira da 
região era escoada por via férrea. 
 
Observações complementares: telefone: 
(27) 3268-1873. 
 
Referências/Documentos consultados:  

www.domingosmartins.com.br 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Casa dos Soyha 
 
Localização: praça central, Sede, urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado. Rodoviário, totalmente 
pavimentado em bom estado. A pé, bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: está 
localizada na praça principal do município. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
intermunicipal, freqüência regular, de boa 
qualidade e não adaptado. 
 

Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não adaptado. 
 
Visitação: de segunda a domingo, das 8h às 
18h, visitas não guiadas, ingresso gratuito, 
autorização prévia do proprietário. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, instalações sanitárias, não 
adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação da arquitetura e do seu acervo. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação no inverno. 
 
Descrição do atrativo: constitui um 
exemplo da arquitetura civil colonial, sendo a 
mais antiga do Município. 
 
Erguida na praça central, em estilo enxamel 

http://www.domingosmartins.com.br
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(estrutura de madeira aparente, unida por 
tarugos e paredes feitas de estuque) ainda é 
habitada por descendentes de seus primeiros 
moradores. 
 
Referências/Documentos consultados:  

www.domingosmartins.es.gov.br e 
www.domingosmartins.com.br 

 
 
 
 
4.2.1.2 � Arquitetura Religiosa 
 
Nome do atrativo:  
Matriz de Santa Isabel 
 
Localização: Distrito de Santa Iabel. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
5Km. 
 
Distância da Sede do município: 5Km. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não 
adaptado. Meio rodoviário parcialmente 
pavimentado. 
 
Descrição do acesso utilizado: pela BR-
262, sentido norte seguir até o trevo de 
Santa Isabel, à esquerda acesso ao distrito 
onde está localizada a igreja. 
 

Transporte regular para o atrativo: 
regular. Tipo intermunicipal, freqüência 
regular. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: durante o horário das missas, não 
guiada, gratuita e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 

 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 

Atividades ocorrentes no atrativo: 
atividades religiosas. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação no inverno. 
 
Descrição do atrativo: construída em estilo 
germânico em função da nacionalidade dos 
colonizadores da região, a igreja possui rara 
beleza. 
 
Referências/Documentos consultados:  

www.domingosmartins.es.gov.br e 
www.ocapixaba.com.br 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Igreja Evangélica de Confissão Luterana 
de Domingos Martins 
 
Localização: Praça Arthur Gerhardt, Centro. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não 
adaptado. Meio rodoviário, totalmente 
pavimentado. A pé bom. 

http://www.domingosmartins.es.gov.br
http://www.domingosmartins.com.br
http://www.domingosmartins.es.gov.br
http://www.ocapixaba.com.br
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Descrição do acesso utilizado: a igreja 
está localizada na praça principal da Sede do 
município. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular. Tipo intermunicipal, freqüência 
regular, boa qualidade, não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: estadual. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal não 
adaptada. 
 
Visitação: de segunda a domingo, das 8h às 
18h. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
 

 

 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização não adaptada, 
limpeza e instalações sanitárias não 
adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação da arquitetura e atividades 
religiosas. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: a igreja tem grande 
representatividade histórica e religiosa para a 
comunidade do município, que em sua 
maioria é luterana. É o primeiro templo 
evangélico adornando com torre no Brasil.  
 
Referências/Documentos consultados:  

www.domingosmartins.es.gov.br e 
www.domingosmartins.com.br 

 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Capela Imaculada Conceição 
 

Localização: Paraju, não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Perobas. 
 
Distância da localidade mais próxima: 25Km. 
 
Distância da Sede do município: 31Km. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não 
adaptado. Meio rodoviário bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da 
Sede através da BR-262 sul por 13km, pega-
se a Rodovia ES-470 até Paraju por cerca de 
14Km, onde está localizada a Capela. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular. Tipo municipal freqüência regular 
não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 

http://www.domingosmartins.es.gov.br
http://www.domingosmartins.com.br
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Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: não guiadas, ingresso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
sinalização e instalações sanitárias não 
adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
atividades religiosas.  
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 

 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação no inverno. 
 
Descrição do atrativo: em Paraju, foi 
fundada em 1889, com três altares 
esculpidos em madeira pelo artista italiano 
Tomacelli. 
 
Referências/Documentos consultados:  

www.domingosmartins.es.gov.br e 
www.ocapixaba.com.br 
 
 
 
 

Nome do atrativo:  
Capela Santa Úrsula 
  
Localização: Soído. Área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 6km. 
 
Distância da Sede do município: 6km. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não 
adaptado, rodoviário. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
ES-465 por 6Km a partir da Sede. 
 
Transporte regular para o atrativo: regular. 
Tipo municipal, freqüência regular, não adaptado. 
 

 

 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há.  
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: sem visitas guiadas, ingresso 
gratuito e sem autorização prévia.  
 
Acessibilidade do atrativo: temporário, 
durante as missas. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, instalações sanitárias não adaptadas.  
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 

http://www.domingosmartins.es.gov.br
http://www.ocapixaba.com.br
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atividades religiosas. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional. Mais visitado no inverno. 
 
Descrição do atrativo: construída em 1876, 
abrigando em seu interior imagens que 
datam da mesma época. Duas imagens que 
vieram da Alemanha, uma de São José e 
outra Nossa Senhora das Dores, com 1,20m. 
 
Referências/Documentos consultados:  

www.domingosmartins.es.gov.br 
 
Nome do atrativo:  
Igreja do Sagrado Coração de Jesus 
 
Localização: Biriricas. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Santa Isabel. 
 
Distância da localidade mais próxima: 2Km. 
 
Distância da Sede do município: 15Km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da 
Sede do município, pela BR-262 sentido 

norte, até o trevo de Santa Isabel, 2Km 
depois do Distrito. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular, transporte intermunicipal, não 
adaptado. 
 

 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: visitas não guiadas, ingresso 
gratuito, sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário, 
durante as missas. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 

 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, instalações sanitárias não 
adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
atividades religiosas. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: construção em estilo 
eclético do inicio do século XX. 
 
Referências/Documentos consultados:  

www.domingosmartins.es.gov.br 
Nome do atrativo:  
Igreja Evangélica de Confissão Luterana 
 
Localização: Califórnia. Área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Melgaço. 
 
Distância da localidade mais próxima: 3Km. 
 
Distância da Sede do município: 18Km. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, parcialmente 
pavimentado. 
 

http://www.domingosmartins.es.gov.br
http://www.domingosmartins.es.gov.br
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Descrição do acesso utilizado: através da 
BR-262, entrar no portal de Domingos 
Martins, seguindo depois pela estrada que 
leva para Melgaço. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular. Tipo municipal, freqüência regular 
não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: sem visitas guiadas, ingresso 
gratuito, sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário, 
durante os cultos. 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
atividades religiosas. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação no inverno. 
 
Descrição do atrativo: foi inaugurada em 1884, 
possui órgão e crucifixo da época da fundação, 
sendo sua construção em barro e pedras socadas. 
 
Referências/Documentos consultados:  

www.domingosmartins.es.gov.br 
 

 
 
 
 
 
4.2.2 � Obras de Arte 
 
4.2.2.1 � Escultura, Estatuária,  
 Monumental, Obeliscos 
 
Nome do atrativo:  
Marco da Colonização Alemã 
 
Localização: BR-262, km 34, entrada para 

Biriricas. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Santa Izabel. 
 
Distância da localidade mais próxima: 1km. 
 
Distância da Sede do município: 9km. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado não 
adaptado. Meio rodoviário totalmente 
pavimentado. O atrativo é visualizado a partir 
de certo trecho da BR-262. 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
BR-262, km 34, entrada para Biriricas. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular. Tipo intermunicipal, freqüência 
regular, não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não adaptado. 
Visitação: permanente, visitas não guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 

http://www.domingosmartins.es.gov.br
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sinalização, não adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação da paisagem do entorno. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados, maior 
visitação nos finais de semana e feriados. 
 
Descrição do atrativo: marco histórico da 
presença do primeiro grupo de imigrantes, 
inaugurado no ano de 1937. Duas cruzes 
foram construídas em homenagem às 39 
primeiras famílias que se instalaram na 
região, vindas da Prússia Renana em 1847. 
 
Observações complementares: telefone: 
(27) 3268-1471. 
 
Referências/Documentos consultados:  

www.domingosmartins.es.gov.br; 
www.ocapixaba.com.br e 
In loco. 
 
 
 
 

4.2.2.2 � Outras 
 
Nome do atrativo:  
Relógio Movido a Água 

 
Localização: Rodovia BR-262, Km 35, Santa 
Isabel, Pousada Vista Linda. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Biriricas. 
 
Distância da localidade mais próxima: 1km. 
 
Distância da Sede do município: 8km. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não 
adaptado. Meio rodoviário totalmente 
pavimentado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
BR-262, km 35.  
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular. Tipo intermunicipal, freqüência 
regular, não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, 
parcialmente adaptada. 
 
Visitação: permanente, visitas guiadas, 
ingresso pago, sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 

Equipamentos e serviços no atrativo: 
locais para alimentação e hospedagem, 
parcialmente adaptados, lazer e 
entretenimento parcialmente adaptado, 
estacionamento e loja de artesanato. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação da paisagem do entorno e do 
atrativo. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados, maior 
visitação nos finais de semana e feriados. 
 
Descrição do atrativo: o relógio apresenta 
sua parte frontal toda esculpida em madeira, 
com grande riqueza em detalhes. Dispensa 
pilhas ou baterias, projetado para funcionar 
com o movimento da água que passa pela 
sua estrutura interna. 
É uma invenção do Sr. Arlindo, da Pousada 
Vista Linda, onde está localizado o relógio. 
Aberto a visitação e recebe inúmeros grupos 
de turistas. 
 
Observações complementares: telefone: 
(27) 3268-1323. 
 
Referências/Documentos consultados:  

In loco. 
 

http://www.domingosmartins.es.gov.br
http://www.ocapixaba.com.br
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Nome do atrativo:  
Mini Teatro da Paixão de Cristo 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 35, Santa 
Isabel, Pousada Vista Linda. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Biriricas. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
1km. 
 
Distância da Sede do município: 8km. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não 
adaptado. Meio rodoviário totalmente 
pavimentado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
BR-262, km 35.  
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular. Tipo intermunicipal freqüência 
regular, não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, 
parcialmente adaptada. 
 
Visitação: permanente, visitas guiadas, 

ingresso pago, sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
locais para alimentação e hospedagem, 
parcialmente adaptados, lazer e 
entretenimento parcialmente adaptado, 
estacionamento e loja de artesanato. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação da paisagem do entorno e do 
atrativo. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. Maior 
visitação nos finais de semana e feriados. 
 
Descrição do atrativo: o atrativo é 
considerado o Menor Teatro do Mundo, único 
na América, abordando em cenas a Morte e 
Ressurreição de Cristo, através de bonecos 
móveis esculpidos a mão, trazendo 
vestimentas características. 
 
A apresentação é rápida, durando cerca de 
10 minutos, e o mini teatro comporta até 15 
pessoas por vez, que assistem de pé a 

apresentação com sonorização. 
É uma invenção do Sr. Arlindo, da Pousada 
Vista Linda, onde está localizado o mini 
teatro. Aberto a visitação e recebe inúmeros 
grupos de turistas. 
 
Observações complementares: telefone: 
(27) 3268-1323. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
 
4.2.3 � Instituições Culturais 
 
4.2.3.1 � Museus/ Memoriais 
 
Nome do atrativo:  
Museu Histórico e Casa da Cultura 
 
Localização: Avenida Presidente Vargas 
531, Centro, urbana. 
 
Telefone: (27) 3268-2550. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, rodoviário, 
totalmente pavimentado. 
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Descrição do acesso utilizado: Avenida 
Presidente Vargas. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular. Tipo intermunicipal, freqüência 
regular. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: Lei Estadual, tombada pelo CEC 
em 12/12/85 processo 21/83. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptado. 
 
Visitação: todos os dias, das 8h30 às 11h30 
e das 13h às 18h. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização não adaptada, 
instalações sanitárias não adaptadas, lazer e 
entretenimento não adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: museu 
e exposição permanente de objetos de 
relevância histórica. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 

Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação no inverno. 
 
Descrição do atrativo: o Museu Histórico e Casa 
da Cultura retratam a colonização alemã e 
italiana. Expõe fotos, mobiliário colonial, quadro e 
objetos trazidos da Europa pelas primeiras 
famílias que se instalaram na região. Além disso, 
possui fotos, documentos e objetos ligados a 
Domingos José Martins. Cartas e lembranças do 
Imperador D. Pedro II, em 1860. 
 
Casa da Cultura de Domingos Martins: em 
11/11/81 - Prefeito Elias Paganini encaminha 
ofício ao Governo do Estado do Espírito Santo 
pleiteando a doação de imóvel para a criação 
da �Casa de Cultura�; 
 
13/05/82 - Governador Eurico Vieira de Rezende 
sanciona Lei n. 3465/82 que autoriza a doação; 
 
08/08/83 - Prefeito Moacir da Silva Vargas 
sanciona Lei n. 913/83 que cria a casa da 
Cultura; 
 
17/12/83 - Inaugurada a Casa da Cultura de 
Domingos Martins; 
 
13/12/85 - Imóvel tombado como Patrimônio 
Histórico e Artístico pelo Conselho Estadual de 
Cultura no Livro de Tombo Histórico sob o n. 87 
às folhas 9 verso e 10 e no Livro de Tombo Belas 
Artes sob o n. 61 às folhas 14 verso e 15. 

 
17/12/04-Prefeito Ivan Luiz Paganini restaura 
imóvel e entrega comunidade. 
 
Observações complementares: 
 
Referências/Documentos consultados:  

www.domingosmartins.es.gov.br; 
www.ocapixaba.com.br e 
In loco. 
 
 
 

 Nome do atrativo:  
Memorial Joaquim Tesch 
 
Localização: Rua Principal, 41, Perobas. 
Distrito de Parajú.  
 
Telefone: (27) 3249-3089. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Parajú. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
5km. 
 
Distância da Sede do município: 40km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado. Meio rodoviário, parcialmente 
pavimentado, em bom estado de 
conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: a partir da 
BR-262, sentido Minas Gerais, entrar para 

http://www.domingosmartins.es.gov.br
http://www.ocapixaba.com.br
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Parajú (há sinalização). Depois de Parajú, 
seguir sentido Perobas por mais 5km não 
pavimentados. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular. Tipo intermunicipal, freqüência 
irregular, boa qualidade, não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: todos os dias, em qualquer 
horário (a proprietária reside no próprio 
local). 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, instalações sanitárias, informações e 
área para estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: museu 
e memorial. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 

 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação no inverno. 
 
Descrição do atrativo: apresenta um rico 
acervo pessoal do Sr. Joaquim Tesch, ilustre 
político e profissional da saúde do município 
de Domingos Martins. São pertences 
pessoais, fotos, documentos das suas 
atuações políticas e outras informações. A 
edificação que abriga o Memorial existe há 59 
anos, sendo a mais antiga da localidade, 
conservando suas características e mobílias. 
 
Referências/Documentos consultados:  

In loco. 
 
 
 
 

4.2.4 � Gastronomia 
 
4.2.4.1 � Pratos típicos 
 
Nome do atrativo:  
Gastronomia Típica Alemã e Italiana 
 
Localização: em todo o município, urbana e 
não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: em 
todo o município. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
em todo o município. 
 

Distância da Sede do município: em todo 
o município. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não 
sinalizado, não adaptado. Meio rodoviário 
totalmente, parcialmente e não pavimentado. 
 
Descrição do acesso utilizado: em todo o 
município: hotéis, bares, restaurantes e 
famílias tradicionais. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular e contratado. Tipo intermunicipal 
freqüência regular não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não adaptado. 
 
Visitação: de segunda a domingo nos 
restaurantes, visitas não guiadas, ingresso 
gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, instalações sanitárias adaptada e 
não adaptada, segurança, locais para 
alimentação parcialmente adaptados. 
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Atividades ocorrentes no atrativo: 
degustação das iguarias.  
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. Maior 
visitação no inverno. 
 
Descrição do atrativo: a gastronomia típica 
local é influenciada pelos dois principais 
grupos étnicos que ocuparam a região: 
italianos e alemães. Na alimentação, a 
tradição alemã está presente em pratos como 
o Sauerkraut (chucrute); blutwurst (chouriço 
feito com sangue e açúcar); schwartemaqen 
(mortadela); mihobrot (pão de batata, 
inhame e fubá); kuchen (bisteca de porco); 
Eisbein (joelho de porco); käseschmier 
(queijo cremoso); Milchsuppe mit nudlen 
(sopa de leite com macarrão); milhobrot (pão 
de milho); spitzbuben (bolo) e 
streuzelkuchen (pão com canela e açúcar). Já 
os italianos cultivam a tradição das massas, 
da polenta com lingüiça, da macarronada 
com muito tempero e queijo. 
 
Receitas dos pratos típicos 
 
Nome: Sauerkraut (Chucrute) 
 
Composição Básica: apóie o repolho sobre 
uma tábua e, com uma faca bem afiada, 

corte em tirinhas bem fininhas. Coloque o 
repolho sobre uma peneira e lave sob água 
corrente. Reserve. Coloque uma panela 
grande com água para ferver. Acrescente o 
sal e mexa. Retire a água do fogo e jogue 
sobre o repolho, que está na peneira, até que 
fique morno. Lave o repolho novamente sob 
água corrente para retirar o excesso de sal. 
Reserve. Retire a casca do pão amanhecido e 
separe o miolo. Coloque o miolo do pão, o 
ramo de endro, a folha de louro, a pimenta 
em grãos, o estragão, o vinho branco, o 
vinagre e o açúcar num recipiente. Mexa com 
uma colher. Reserve. Divida o repolho 
reservado em três porções. Coloque uma 
porção de repolho num recipiente grande de 
plástico, com tampa. Espalhe 1/3 da mistura 
de pão sobre o repolho. Coloque outra 
camada de repolho, outra da mistura de pão 
e assim sucessivamente. Leve uma panela 
grande, com a água e o sal, ao fogo alto para 
ferver. Retire a água do fogo e jogue sobre o 
repolho. Feche o recipiente com a tampa. 
Deixe o repolho num local seco e arejado, por 
uma semana, para que o repolho possa 
fermentar. Após uma semana, abra o 
recipiente e retire com um garfo a quantidade 
de repolho desejada. 
  
Modo típico de apresentação: sirva com 
pratos típicos alemães tais como: joelho de 
porco, salsichas, lingüiças, entre outros.  
 
Blutwurst  
(Chouriço feito com sangue e açúcar) 
 

Composição Básica: mistura-se sangue de 
porco com um pouco  
de água quente, farinha de trigo, canela, erva 
doce e açúcar. 
Enche-se a tripa do porco depois de bem 
lavada com a massa obtida. A dimensão do 
chouriço varia conforme  
aquilo que se pretenda. Atado, coze-se em 
água, após o que se põe ao fumeiro. Deixa-se 
curar. 
 
Modo típico de apresentação: serve-se 
frito às rodelas. 
 
 
Eisbein (joelho de porco) 
 
Composição Básica: coloque água em uma 
panela, até cobrir o eisbein. Junte a cebola, o 
alho, o louro, cheiro-verde, a pimenta e o 
salsão e deixe cozinhar durante mais ou 
menos três horas ou até a carne ficar macia 
(se preferir, monte um sachê com todos os 
temperos e coloque na água do cozimento). A 
seguir, frite a peça inteira em óleo bem 
quente e vire-a para dourá-la por igual. No 
mesmo óleo, mas não tão quente, frite a 
lingüiça sem a pele.  
 
Modo típico de apresentação: servido com 
chucrute (em uma panela, junte o óleo, 
bacon, cebola e o alho e refogue por alguns 
minutos. A seguir, acrescente o chucrute, já 
lavado e escorrido, os dois tabletes de caldo 
de galinha e vinagre. Deixe cozinhar, em fogo 
baixo, por mais alguns minutos e sirva). 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Domingos Martins / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

33

 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 

 
 
 
4.2.5 � Artesanato 
 
4.2.5.1 � Outros 
 
Nome do atrativo:  
Lutheria 
 
Localização: Cachoeira do Galo e Biriricas. 
Não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 

5Km. 
 
Distância da Sede do município: 5Km. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não 
adaptado. Meio rodoviário totalmente 
pavimentado, parcialmente pavimentado. 
 
Descrição do acesso utilizado: segue-se 
pela ES-465 por 5Km, existem placas de 
sinalização indicando a venda de artesanato. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular, contratado, boa qualidade, não 
adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
Visitação: de segunda a domingo, das 8h às 
18h, sem visitas guiadas, com autorização 
prévia dos proprietários. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, instalações sanitárias não adaptada 
e guia de turismo. Monitor, condutor. 
 

Atividades ocorrentes no atrativo: 
apreciação da confecção de arcos e 
instrumentos musicais.  
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. Maior 
visitação no inverno. 
 
Descrição do atrativo: dois artesãos 
destacam-se por reconhecimento em nível 
nacional: Floriano Rupf que reside as 
margens da rodovia que se liga a Sede e 
cachoeira de Galo, fabrica arcos para violino, 
violoncelo, viola de gambá. Utiliza, entre 
outras madeiras, o pau-brasil, além de ossos 
e outros materiais. 
 
Fernando Cecomande, em Biriricas fabrica de 
forma artesanal, violões, bandolins, violas 
caipiras, banjo, guitarra, entre outros 
instrumentos musicais de corda feitos de 
jacarandá e cedro. 
 
 
Referências/Documentos consultados:  

www.domingosmartins.es.gov.br e 
www.ocapixaba.com.br 

 
 
 
Nome do atrativo:  

http://www.domingosmartins.es.gov.br
http://www.ocapixaba.com.br
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Artesanato/ Agroindústria Artesanal 
 
Localização: em todo o município, área 
urbana e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: parcialmente sinalizado 
e não adaptado. Meio rodoviário, 
parcialmente pavimentado. 
 
Descrição do acesso utilizado: em 
diversos locais do município. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular, tipo intermunicipal, freqüência 
regular. Não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação:de segunda a domingo, das 8h às 
18h, sem visitas guiadas, ingresso gratuito, 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização parcialmente 
adaptada e instalações sanitárias 

parcialmente adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
aquisição de artesanato e produtos da 
agroindústria artesanal.  
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 
 

 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros países. 
 
Descrição do atrativo: o artesanato e a 
agroindústria artesanal do município 
demonstram claramente a influência de seus 
principais colonizadores, os italianos e os 
alemães. 
 
Artesanato: crochês, tecelagem, objetos em 

madeira e em fibras vegetais, lã, tricô, etc. 
 
Agroindústria artesanal: doces, biscoitos, 
pães, licores, vinhos, geléias, queijos, 
iogurtes, etc. 
 
Referências/Documentos consultados:  

www.domingosmartins.es.gov.br e 
www.ocapixaba.com.br 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Ateliê Arte e Luz 
 
Localização: Pedra Azul, área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Pedra Azul. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
2Km 
 
Distância da Sede do município: 55Km. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado e não 
adaptado. Rodoviário, não pavimentado e em 
estado bom de conservação. 
 
Acesso mais utilizado: Rodovia BR-262. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo de 
Pedra Azul para Nossa Senhora do Carmo. 
 
Transporte para o atrativo: coletivo 
urbano, com freqüência regular, de boa 

http://www.domingosmartins.es.gov.br
http://www.ocapixaba.com.br
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qualidade, mas não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: diariamente, a partir das 9h. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
artesanato 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: venda 
e elaboração de artesanato. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: Locais, municipais, 
do entorno regional e outros estados. 
 
Descrição do atrativo: produção de 
artesanato em bambu, madeira, jarros em 
pintura, geléias, vinhos, doces, compotas, 
mel, licores e bolsas. Trabalhos de 
cromoterapia, cristais e reiki. 

 
Referências/Documentos consultados:  

In loco. 
 
 
 
4.2.6 � Música e Dança 
 
4.2.6.1 � Folguedos 
 
Nome do atrativo:  
Grupos Folclóricos 
 
Localização: em diversas partes do 
município, urbana e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não 
sinalizado, não adaptado. Meio rodoviário 
totalmente pavimentado, parcialmente 
pavimentado, não pavimentado. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular, intermunicipal freqüência regular, 
não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: outros, não adaptada. 
 
Visitação: durante os eventos, normalmente 
a noite. Visitas não-guiadas, ingresso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 

Acessibilidade do atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis no local da apresentação do grupo. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
apreciação dos grupos tradicionais: música e 
dança. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros paises. 
 
Descrição do atrativo: os grupos folclóricos 
locais buscam a preservação dos hábitos e 
costumes dos imigrantes que ocuparam a 
região. 
 
Os grupos preservam as roupas típicas, o 
vocabulário e as músicas cantadas por seus 
antepassados. 
 
Apresentam-se nas festas do município. São 
eles: Grupo Folclórico de Campinho, Grupo 
Infantil de Danças Alemã Der Frohli Kreis, 
Grupo Folclórico Bergfreunde, Grupo Italiano 
Figli Pietra Arurra, Grupo Folclórico 
Pomeranos Pommerjugend, Coral Cantos das 
Montanhas e Coral Cidade do Verde.  
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Referências/Documentos consultados:  

www.domingosmartins.es.gov.br e 
www.ocapixaba.com.br 

 
 
 
4.3 � ATIVIDADES ECONÔMICAS 
 
4.3.1 � Agropecuária 
 
4.3.1.1 - Agricultura 
 
Nome do atrativo:  
Agricultura 
 
Localização: em toda zona rural do 
município, não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não 
sinalizado. Meio rodoviário totalmente, 
parcialmente e não-pavimentado. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
rodoviário regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
Entrada do atrativo: portaria principal, em 
cada propriedade. 
 
Visitação: diariamente, com visitas guiadas, 
acesso gratuito e com autorização no local. 

 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 3 dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização, limpeza, instalações 
sanitárias, segurança, guia de turismo, 
monitor, condutor e locais para alimentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
agricultura. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. 
 
Descrição do atrativo: com uma 
participação de 38% em relação do PIB total, 
o setor primário possui grande destaque no 
município. Base da economia municipal, a 
agricultura é responsável por 80% da 
arrecadação da Prefeitura Municipal de 
Domingos Martins e pela manutenção de 
77,7% da população no meio rural, onde 
predomina a pequena propriedade e a 
agricultura familiar. Destacam-se a produção 
de café, banana e a olericultura em regiões 
específicas. 
 
Café - novas tecnologias em variedades, 

espaçamento, nutrição e irrigação do café 
arábica estão sendo providenciadas no 
município para melhorar a produtividade. 
Hoje, o café é o produto mais cultivado, com 
maior emprego de mão-de-obra e maior 
geração de receita. Segundo informações do 
IBGE, em 2001, o café foi cultivado em uma 
área de 7.000 hectares tendo uma produção 
de 14.000 toneladas (em coco) gerando um 
valor de R$ 5,5 milhões. 
 
Olericultura - atende regularmente aos 
mercados estadual e nacional com a 
produção de tomate, batata, repolho e 
pimentão, dentre as principais culturas. 
 
Banana - existe um bom potencial de 
beneficiamento do produto no município, com 
possibilidades de exportação dos subprodutos 
banana passas e banana chips para a Itália. Á 
área plantada mantém-se constante em 
1.500 hectares desde 1998. Em 2001, 
Domingos Martins alcançou a maior produção 
do estado com cerca de 30 milhões de 
cachos, segundo o IBGE 2001 (Produção 
Agrícola Municipal). 
 
Morango - desponta na região de Aracê, 
como uma cultura de bom potencial e 
altamente demandadora de mão-de-obra. 
Dificuldades no escoamento da produção são 
causadas pela precariedade das estradas 
vicinais. 
 
Referências/Documentos consultados:  

http://www.sebraees.com.br/municipios/t

http://www.domingosmartins.es.gov.br
http://www.ocapixaba.com.br
http://www.sebraees.com.br/municipios/t


 
Inventário da Oferta Turística do Município de Domingos Martins / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

37

el_mos_mun_agro.asp?codigo=796&codi
go_categoria= 

 
 
 
4.3.1.2 - Agroindústria 
 
Nome do atrativo:  
Agroindústria 
 
Localização: em toda zona rural do 
município, não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado para 
algumas propriedades, meio rodoviário 
parcialmente pavimentado ou não 
pavimentado (depende da propriedade). 
 
Transporte regular para o atrativo: 
rodoviário regular, em bom estado e não 
adaptado e contratado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, em 
cada propriedade. 
 
Visitação: diariamente, com visitas guiadas, 
acesso gratuito e com autorização no local. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 

atrativo: 2 dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização, limpeza, instalações 
sanitárias, guia de turismo, monitor, 
condutor, locais para alimentação e locais 
para hospedagem. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
produção da agroindústria artesanal e outros 
cultivos. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. 
 
Descrição do atrativo: por ser uma região 
de pequenas propriedades rurais, nos últimos 
anos o município foi consolidando a atividade 
da agroindústria artesanal e o agroturismo, 
como fonte complementar de renda para a 
população local. 
 
Pode-se destacar a produção de mel, flores, 
doces caseiros, queijos, iogurte, tomate seco, 
licores, cachaça, cogumelo e geléias. 
 
Principais propriedades em atividade, abertas 
à visitação, dentre outras: 
 
Apiário Florin � produção de mel, pólem e 
própolis, em Aracê. 

Sítio Vargem Grande � plantação de flores 
copo de leite, em Aracê. 
Sítio Progresso � queijo, doces caseiros e 
goiabada, em Aracê. 
Sítio Uliana � queijos, iogurte, plantas e 
flores diversas, em Aracê. 
Sítio das Flores � tomate seco, banana passa, 
licores, pães e geléias, em Aracê. 
Ivan Canal � cogumelos e flores, em Aracê. 
Produtos Ronchi � morangos e derivados, em 
Aracê. 
Natalina Produtos Caseiros � doces e geléias, 
em Aracê. 
Augusta Colodete Belon � trabalhos 
artesanais, doces e flores, em Aracê. 
Estação Domaine � mini indústria e Bistrot 
Rural com foco na agricultura orgânica, em 
Pedra Azul. 
Alambique Mais Uma � aguardente semi 
artesanal, na Estrada de Parajú. 
Alambique Granfina � aguardente semi 
artesanal, na Estrada de Parajú. 
Alambique Chapelão � aguardente semi 
artesanal, na Rodovia Coriolano Guilherme 
Stein, próximo a Parajú. 
Cachaça Melgaço � aguardente artesanal, em 
Melgaço. 
Reserva Pedra Azul � envelhecimento de 
cachaça, em Alto Jucu, Aracê. 
Cogumelo da Costa � cogumelos em conserva 
e tomate seco, em Santa Izabel. 
Laticínio Serra Verde � queijos e vacas 
Jersey, em Soído (Sede). 
Sítio São Jorge � queijos e derivados, flores, 
plantas ornamentais e orquídeas, em Aracê. 
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A maioria dos produtos pode ser adquirida ali 
mesmo nas propriedades visitadas, sendo 
que alguns ainda são distribuídos para pontos 
de venda do município e do entorno regional. 
 
Referências/Documentos consultados:  

In loco. 
 
 
 
4.3.2 � Indústria 
 
4.3.2.1 - Bebidas  
 
Nome do atrativo:  
Fábrica de Refrigerantes Coroa 
 
Localização: Rua Roberto Kautsky, Centro, 
urbana.  
 
Acesso ao atrativo: sinalizado. Meio 
rodoviário, totalmente pavimentado e em 
bom estado. 
  
Legislação ou registro/patente da 
realização: registro no MAPA-ES nº 05023 
00002-4. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal e 
balcão de recepção, parcialmente adaptados. 
 
Visitação: somente com agendamento, com 
visitas guiadas, acesso gratuito e com 
autorização préiva. 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, limpeza, sinalização, instalações 
sanitárias, segurança e monitor/ condutor. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
produção de refrigerantes e água mineral. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: a Coroa é uma das 
mais importantes e modernas fábricas de 
bebidas do Espírito Santo, desde 1933.  
 
Produz refrigerantes - fabricados com água 
mineral das montanhas � e envasamento da 
água Campinho. No total, são mais de 60 
produtos diferentes, e está lançando também 
a primeira cervejaria genuinamente capixaba. 
 
Além de fabricar produtos de altíssima 
qualidade, é uma empresa cidadã que investe 
em responsabilidade social, patrocinando 
jovens atletas e a Cia. de Teatro Especialistas 
do Riso, que trabalha com arte e 
humanização hospitalar, e outros projetos 

relevantes para o estado. A empresa possui 
uma reserva de 30 hectares de Mata 
Atlântica, o que faz parte de sua política de 
preservação ambiental. Hoje, a empresa 
possui distribuidoras em várias cidades do 
Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais e Rio de 
Janeiro, mobilizando milhares de pessoas.  
 
Observações complementares: 
Telefone: (27) 3268-3800.  
SAC: 0800 701 1370.  
E-mail: coroa@coroa.com.br 
 
Referências/Documentos consultados:  
http://www.coroa.com.br 
 
 
 
4.3.2.2 - Outras 
 
Nome do atrativo:  
Turismo 
 
Localização: em toda a área territorial do 
município, urbana e não urbana.  
 
Acesso ao atrativo: sinalizado. Meio 
rodoviário totalmente, parcialmente e não-
pavimentado. 
  
Legislação ou registro/patente da 
realização: Lei Municipal que insere o 
município na �Rota do Mar e da Montanha�: 
de n° 1.625 de 1993. 
 
Estado de conservação: bom. 

mailto:coroa@coroa.com.br
http://www.coroa.com.br
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Entrada do atrativo: depende do atrativo, 
alguns possuem portaria principal 
parcialmente adaptada. 
 
Visitação: permanente, com visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 3 dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, limpeza, sinalização, instalações 
sanitárias, segurança, guia de turismo, 
monitor, condutor, locais para alimentação, 
lazer, entretenimento e hospedagem. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: de 
lazer, agroturismo, turismo de agricultura, 
turismo rural e ecoturismo. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. 
 
Descrição do atrativo: o setor de serviços 
turísticos representa o segundo motor da 
economia local, atrás apenas da agricultura, 
que lidera a economia local. 
 

O município conta com uma rede de hotéis, 
bares, restaurantes, casas de chá e outros, 
alguns desses estabelecimentos possuem 
padrão internacional. 
 
O setor é um dos principais geradores de 
renda do município. 
 
Referências/Documentos consultados:  

In loco. 
 
 
 
4.4 � REALIZAÇÕES TÉCNICAS,  
 CIENTÍFICAS E ARTÍSTICAS 
 
4.4.1 � Usina, Barragem e Eclusa 
 
Nome do atrativo:  
Usina Hidrelétrica Jucu 
 
Localização: BR-262, km 31, Jucu. Não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 11Km. 
 
Distância da Sede do município: 11Km. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizada não adaptada. 
Meio rodoviário parcialmente pavimentado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
BR-262 até o km 31 onde está localizada a 
usina. 
 

Transporte regular para o atrativo: 
regular. Tipo intermunicipal freqüência 
regular não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal não 
adaptado. 
 
Visitação: visita externa permanente, visitas 
não-guiadas, ingresso gratuito, sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização, limpeza, instalações 
sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação da natureza no entorno. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros paises. 
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Descrição do atrativo: Biriricas foi a 
primeira usina (1909) de geração de pequeno 
porte do Estado. 
Referências/Documentos consultados:  

www.domingosmartins.es.gov.br e 
www.ocapixaba.com.br 

 
 
 
4.5 � EVENTOS PROGRAMADOS 
 
4.5.1 � Realizações Diversas 
 
4.5.1.1 � Artísticas/ Culturais 
 
Nome do atrativo:  
Pommen Fest- Festa Pomerana 
 
Localização: Sede. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não 
adaptado. Meio rodoviário totalmente 
pavimentado e bom. A pé bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: BR-262, 
trevo de Domingos Martins. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular. Tipo intermunicipal freqüência 
regular boa qualidade e não adaptado. 

 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptado. 
 
Visitação: em setembro, visitas não-
guiadas, ingressos gratuitos e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, em 
setembro. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 3 dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização adaptada, 
instalações sanitárias adaptadas, limpeza, 
segurança, guia de turismo, monitor, 
condutor, lazer e entretenimento adaptado, 
locais para alimentação adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: danças 
e produtos típicos pomeranos. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional. Maior visitação durante o 
evento. 

 
Descrição do atrativo: festa que tem como 
objetivo valorizar as tradições da etnia 
pomerana, que teve grande importância na 
formação cultural da região. 
 
Durante o evento são apresentadas danças e 
músicas regionais, além de valorizar o 
artesanato e a gastronomia dos pomeranos. 
 
Referências/Documentos consultados:  

www.domingosmartins.es.gov.br 
 
 
Nome do atrativo:  
Feira Distrital de Domingos Martins 
 
Localização: Sede. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima:  Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não 
adaptado. Meio rodoviário totalmente 
pavimentado e bom. A pé bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: BR-262, 
trevo de Domingos Martins. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular, tipo intermunicipal, boa qualidade e 
não adaptado. 
 

http://www.domingosmartins.es.gov.br
http://www.ocapixaba.com.br
http://www.domingosmartins.es.gov.br
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Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptado. 
 
Visitação: em junho. Visitas não-guiadas, 
sem ingressos gratuitos. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 3 dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização não adaptada, 
instalações sanitárias não adaptadas, 
segurança, lazer e entretenimento não 
adaptado, locais para alimentação não 
adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: festival 
com shows e comidas típicas.  
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
regional. Maior visitação durante o evento. 
 
Descrição do atrativo: festival que tem como 
objetivo valorizar a produção e a agricultura de 
todos os distritos e localidades do município. 

 
Durante o evento acontecem shows e 
exposições de produtos artesanais. 
 
Referências/Documentos consultados:  

www.domingosmartins.es.gov.br 
Nome do atrativo:  
Summerfest- Festa da Imigração Alemã 
 
Localização: Sede. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado não 
adaptado. Meio rodoviário totalmente 
pavimentado e bom. A pé bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: BR-262, 
trevo de Domingos Martins. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular, tipo intermunicipal freqüência 
regular, boa qualidade e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptado. 
 

Visitação: em janeiro. Visitas não guiadas, 
ingressos gratuitos e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário, em 
janeiro. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 3 dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização não adaptada, 
limpeza instalações sanitárias não adaptadas, 
segurança, lazer e entretenimento não 
adaptados e locais para alimentação não 
adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
comidas típicas e shows. Festas com danças 
alemãs. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. Maior 
visitação durante o evento. 
 
Descrição do atrativo: o festival da cultura 
alemã comemora a preservação dos 
costumes desta que foi uma das principais 
etnias formadoras do povo martinense. 
 
Durante os dias de festival pode-se 
experimentar os mais variados pratos da 

http://www.domingosmartins.es.gov.br
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gastronomia alemã, pode-se também ver 
grupos de música e dança típica. 
 
Referências/Documentos consultados:  

www.domingosmartins.es.gov.br 
 
 
Nome do atrativo:  
Brilho de Natal 
 
Localização: Sede. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não 
adaptado. Meio rodoviário totalmente 
pavimentado. A pé bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: pela BR-
262. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular, tipo intermunicipal freqüência 
regular, boa qualidade, não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 

Visitação: em dezembro. Visitas não guiadas, 
ingressos gratuitos e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: mais de 3 dias. 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização não adaptada, 
limpeza, instalações sanitárias não 
adaptadas, segurança, guia de turismo, 
monitor, condutor, lazer e entretenimento 
não adaptados, locais para alimentação 
parcialmente adaptados e hospedagem 
parcialmente  adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
apresentações de danças e músicas típicas.  
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional. Maior visitação durante o 
evento. 
 
Descrição do atrativo: com iluminação 
especial, além de diversos shows de músicas 
e danças típicas, a cidade atrai durante todo 
o mês de dezembro um grande contingente 
de turistas. 
 
Referências/Documentos consultados:  

www.domingosmartins.es.gov.br 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Blummerfest- Festa das Flores 
 
Localização: Sede. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não 
adaptado. Meio rodoviário, totalmente 
pavimentado e bom. A pé bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: BR-262, 
trevo de Domingos Martins. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular,tipo intermunicipal freqüência regular, 
boa qualidade e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal. 
 
Visitação: outubro, visitas guiadas, ingresso 
gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário. 

http://www.domingosmartins.es.gov.br
http://www.domingosmartins.es.gov.br
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Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 3 dias. 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização, limpeza, instalações 
sanitárias, segurança, capacitados para 
receber portadores de necessidades 
especiais, lazer e entretenimento e locais 
para alimentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
exposição de flores.  
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação durante o 
evento. 
 
Descrição do atrativo: grande feira de 
exposição das flores produzidas na região. 
 
Durante o evento acontecem cursos e 
palestras sobre o assunto. 
Muitos negócios também são fechados. 
 
Referências/Documentos consultados:  

www.domingosmartins.es.gov.br 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Festival Internacional  
de Inverno de Domingos Martins 
 
Localização: Sede e Distritos. Área urbana e 
não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não 
adaptado. Meio rodoviário, totalmente 
pavimentado e bom. A pé bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: a partir da 
BR-262, trevo de Domingos Martins. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular, tipo intermunicipal e freqüência 
regular, boa qualidade e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptado. 
 

Visitação: em julho, visitas não guiadas, 
ingressos gratuitos e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: mais de 3 dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização não adaptada, 
limpeza, instalações sanitárias adaptadas, 
segurança, guia turístico, monitor, condutor, 
lazer e entretenimento adaptado, locais para 
alimentação adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: cursos 
e shows musicais.  
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional, outros estados e outros 
paises. Maior visitação durante o evento. 
 
Descrição do atrativo: o Festival 
Internacional de Inverno, promovido pela 
Prefeitura Municipal de Domingos Martins, 
teve inicio em 1992, em parceria com o 
Governo Estadual. Este evento, que se 
aperfeiçoa e cresce a cada ano, tem por 
objetivo a pratica, a pesquisa e o resgate da 
arte erudita, popular e folclórica, em especial 
no que se refere a música produzida no 
Brasil.  

http://www.domingosmartins.es.gov.br
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Portanto, trata-se, na realidade, de evento 
multimídea que visa atingir estudantes, 
pesquisadores, músicos profissionais, 
professores, artistas e publico em geral, 
interessados na música brasileira, não descarta 
a estrangeira.  
Sendo assim, a popularização da arte músical 
é uma prioritária desse Festival. Todos os 
concertos, exibições, conferencias e similares 
são oferecidas ao publico gratuitamente e em 
espaços adequados ao conteúdo de cada 
espetáculo. Neste sentido são largamente 
utilizados os espaços de escolas, igrejas e 
praças, assim como os principais meios de 
comunicação, com destaque para o jornal, o 
rádio e a televisão com o intuito de ser 
atingida uma expressiva quantidade de 
pessoas dos mais distintos níveis sociais. 
 
Referências/Documentos consultados:  
www.domingosmartins.es.gov.br 
 
 
Nome do atrativo:  
Emtdank Fest- Festa da Colheita 
  
Localização: Sede. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizando, não 

adaptado. Meio rodoviário, totalmente 
pavimentado e bom. A pé bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: BR-262, 
trevo de Domingos Martins. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular, tipo intermunicipal freqüência 
regular, boa qualidade e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal não 
adaptado. 
 
Visitação: em julho, visitas não guiadas, 
ingressos gratuitos e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário, em 
julho. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 3 dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização não adaptada, 
limpeza, instalação sanitária não adaptada, 
segurança, guia turístico, monitor, condutor, 
lazer e entretenimento não adaptado e locais 
para alimentação não adaptado . 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: dança, 
música e produtos típicos.  

 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
regional. Maior visitação durante o evento. 
 
Descrição do atrativo: festa que tem como 
objetivo agradecer pela colheita agrícola 
durante o ano. A festa conta com shows, 
danças e comidas típicas. 
 
Referências/Documentos consultados:  

www.domingosmartins.es.gov.br 
 
 
 
4.5.1.2 � Gastronômica/ de Produtos 
 
Nome do atrativo:  
Festa da Cerveja 
 
Localização: Sede. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não 
adaptado. Meio rodoviário totalmente 

http://www.domingosmartins.es.gov.br
http://www.domingosmartins.es.gov.br
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pavimentado e bom. A pé bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: BR-262, 
trevo de Domingos Martins. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular, tipo intermunicipal freqüência 
regular, boa qualidade e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há.  
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: em setembro, visitas não-
guiadas, ingresso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 3 dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização não adaptada, 
limpeza, instalações sanitárias não 
adaptadas, segurança, guia de turismo, 
monitor, condutor, lazer e entretenimento 
não adaptado e locais para alimentação 
adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: festa 
da cerveja.  

 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação durante o 
evento. 
Descrição do atrativo: festa que tem como 
característica a cerveja, uma das bebidas 
mais apreciadas pelos descendentes de 
alemães e também pelos brasileiros. 
 
Referências/Documentos consultados:  

www.domingosmartins.es.gov.br 
 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Festa do Morango 
 
Localização: Sede. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não 
adaptado. Meio rodoviário, totalmente 
pavimentado e bom. A pé bom. 

 
Descrição do acesso utilizado: a partir da 
BR-262, trevo de Domingos Martins. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular. Tipo intermunicipal, boa qualidade e 
não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: em agosto, com visitas não-
guiadas, ingresso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, em 
agosto. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 3 dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização, limpeza, instalações 
sanitárias adaptadas, segurança, guia de 
turismo, monitor, condutor, lazer e 
entretenimento adaptado e locais para 
alimentação adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: shows 
e degustação de pratos quem têm o morango 
como base.  

http://www.domingosmartins.es.gov.br
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Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação durante o 
evento. 
 
Descrição do atrativo: a festa tem como 
objetivo de valorizar a cultura e os produtos 
que tem como base o morango, uma das 
principais culturas da região. 
 
Referências/Documentos consultados:  

www.domingosmartins.es.gov.br 
 
 
Nome do atrativo:  
Festival Internacional do Vinho 
 
Localização: não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não 
adaptado. Meio rodoviário, totalmente 
pavimentado e bom. 
 

Descrição do acesso utilizado: a partir da 
BR-262, trevo de Domingos Martins. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular, tipo intermunicipal, boa qualidade e 
não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, 
adaptada. 
 
Visitação: em julho, visitas não guiadas. 
Ingresso pago, sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, em 
julho. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 3 dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização não adaptada, 
limpeza, instalações sanitárias adaptadas, 
segurança, guia de turismo, monitor, 
condutor, lazer e entretenimento adaptados, 
locais para alimentação adaptados e 
hospedagem adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
degustação de vinhos, palestras e cursos 
sobre o assunto.  
 

Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim, através da �Rota do 
Mar e das Montanhas�, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional, outros estados e outros 
paises. Maior visitação durante o evento. 
 
Descrição do atrativo: festival internacional 
que atrai grande numero de turistas para a 
região, ganhando mídia nacional. Durante o 
evento além de degustar os melhores vinhos 
do mundo, é possível participar de cursos e 
palestras sobre o tema. 
 
Referências/Documentos consultados:  

www.domingosmartins.es.gov.br 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.domingosmartins.es.gov.br
http://www.domingosmartins.es.gov.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 da empresa:  
Hotel Imperador 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: histórica, não tombada. 
 
Localização: Avenida Senador Jefferson de 
Aguiar, 275, Centro.  
 
Telefone (27) 3268-1115. 
 
E-mail: hotelimperador@ig.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 9 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 30 
apartamentos.  
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv, ar condicionado e frigobar. 
  
Tipo de diária: com café manhã.  
 

Área Social: garagem, lavanderia, guarda de 
bagagem e informações turísticas. 
 
Recreação e lazer: piscina e plaugroud.  
 
Instalações para eventos: 1 salão com 
capacidade para 160 pessoas e 2 salões com 
capacidade para 80 pessoas cada. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e dinheiro.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Hotel Serra Verde 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Presidente Vargas, 666, Centro.  
 
Telefone (27) 3268-1669. 
 
E-mail: svhotel@hotemail.com 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 

mailto:hotelimperador@ig.com.br
mailto:svhotel@hotemail.com
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Unidades habitacionais (UH�s): 24 
apartamentos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv, ventilador/ circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: com café da manhã.  
 
Área Social: sala de tv/vídeo, sala de 
leitura, lavanderia, informações turísticas e 
internet. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Capri 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea. 
 
Localização: Ladeira Francisco Santos Silva, 
Centro.  
 
Telefone (27) 3268-2693. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes.  
 

Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 6 quartos 
com banheiro. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: com café da manhã.  
 
Área Social: não há equipamentos. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada e Adega Schwambach 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia João Ricardo 
Schorling, 1,5Km.  
 
Telefone (27) 3268-1399. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes.  
 

Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 11 
apartamentos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv, ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: com café da manhã. 
 
Área Social: estacionamento. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Vista Linda 
 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 35, Santa 
Isabel. 
 
Telefone (27) 3268-1323. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcionários 
permanentes. 
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Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 4 chalés e 
8 apartamentos.  
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv, ar condicionado e frigobar. 
 
Tipo de diária: com café da manhã. 
 
Área Social: lavanderia, estacionamento e 
informações turísticas. 
 
Recreação e lazer: piscina, campo de 
futebol de salão, campo de bocha e área para 
churrasco.  
 
Instalações para eventos: auditório com 
capacidade para 30 pessoas e salão com 
capacidade para 80 pessoas.  
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Eco da Floresta 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Fazenda do Estado, Km86, 

Aracê (Pedra Azul).  
 
Telefone: (27) 3248-1196. 
 
Web site: www.ecodafloresta.com.br 
 
E-mail: ecodaflores@terra.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 50 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 54 
apartamentos e 6 chalés. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
frigobar, tv a cabo e ar condicionado.  
 
Tipo de diária: com café da manhã. 
 
Área social: bar, sala de leitura, central 
telefônica, lavanderia, estacionamento, 
informações turísticas e internet.  
 
Recreação e lazer: piscinas adulto e infantil, 
toboágua, quadras de: peteca, vôlei, bocha, 
tênis, squash e poliesportiva coberta, pista de 
patinação, boliche, campo de futebol, sauna, 
lago com pedalinho e salão de jogos.   
 
Instalações para eventos: 1 salão com 
capacidade para 800 pessoas e 1  auditório 
com capacidade para 30 pessoas. 

Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Arozo Paço Hotel 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: não urbana. Rodovia BR-262, 
km 89, Pedra Azul. 
 
Telefone (27) 3248-1147 e (27) 3248-1150. 
 
Web site: www.pedraazul.com.br/arozo ou 
www.arozo.com.br 
 
E-mail: reservas@arozo.com.br 
 
Gerências: geral e administrativa/finaceira. 
 
Número de funcionários: 40 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): quartos 
com instalações sanitárias privativos 48 UH�s 
e 96 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 

http://www.ecodafloresta.com.br
mailto:ecodaflores@terra.com.br
http://www.pedraazul.com.br/arozo
http://www.arozo.com.br
mailto:reservas@arozo.com.br
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há tv, telefona, lareira, ventilador/circulador, 
frigobar, tv a cabo, Internet e facilidades 
para portadores de necessidades especiais. 
 
Tipo de diária: meia pensão, com café da 
manhã e pensão completa. 
 
Área social: há restaurante, bar/lanchonete, 
sala de tv/vídeo, estacionamento, antena 
parabólica, sala de leitura, circuito interno de 
tv, churrasqueira, central telefônica, lojas, 
serviço bilíngüe, facilidades para executivos, 
Internet, serviço de copa e  lavanderia. 
 
Recreação e lazer: há piscina, piscina 
aquecida, sauna seca, quadra de esportes, 
sauna a vapor, playground, hidromassagem, 
sala de jogos, campo de futebol, pista de 
Cooper, ping-pong, heliporto, bocha e 
reserva florestal.  
 
Instalações para eventos: há centro de 
convenções, 300 pessoas sentadas, sala de 
apoio, fax e microcomputador. Auditório 200 
pessoas sentadas, retroprojetor, projetor de 
slides e data show, 02 salas com capacidade 
para 220 pessoas sentadas e espaço para 
reuniões para 50 pessoas sentadas. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 

 
 
5.1.1.2 � Pousada 
 
Nome da empresa:  
Pousada Solar da Serra 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Pedro Gerhardt, 191, Centro. 
 
Telefone (27) 3268-1691. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 22 
apartamentos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: tv, 
ventilador/circulador, ar condicionado e frigobar. 
 
Tipo de diária: com café da manhã. 
 
Área social: sala de leitura, lavanderia, 
estacionamento e informações turísticas. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 

Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Rancho Lua Grande 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea. 
 
Localização: Rodovia João Shorling, portal 
de Domingos Martins. 
 
Telefone (27) 3268-1466. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 28 
apartamentos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: com café da manhã. 
 
Área social: restaurante, sala de leitura, 
estacionamento e informações turísticas. 
 
Recreação e lazer: piscina, playground, 
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animais para montaria, trilhas para 
caminhadas e redes para descanso. 
 
Instalações para eventos: salão para 120 
pessoas e área para shows com capacidade para 
até 10.000 pessoas em todo o complexo. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Observações complementares: o local 
compreende a pousada, um restaurante de 
comida mineira e ampla área para shows. 
Aluga o complexo para festas particulares, 
buffet e eventos sociais. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada na Montanha 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea. 
 
Localização: estrada do Galo, Km 1. 
 
Telefone (27) 3268-1036. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 

Unidades habitacionais (UH�s): 25 
apartamentos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: tv, 
ventilador/circulador, ar condicionado e frigobar. 
Tipo de diária: com café da manhã. 
 
Área social: sala de tv/vídeo, sala de leitura, 
churrasqueira, lavanderia, estacionamento e 
informações turísticas. 
 
Recreação e lazer: piscina, sauna a vapor, 
campo de futebol society e toboágua. 
 
Instalações para eventos: 1 salão para 
300 pessoas. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Aargau 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia ES-164, Km08, Aracê.  
 
Telefone (27) 3248-2175. 
 
Gerências: geral. 

 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 10 
apartamentos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
frigobar, tv e ventilador de teto. 
 
Tipo de diária: com café da manhã. 
 
Área social: estacionamento e informações 
turísticas. 
 
Recreação e lazer: trilhas para caminhadas, 
pedalinhos, cavalos para montaria e local 
para pesca. 
 
Instalações para eventos: 1 sala com 
capacidade para 80 pessoas.  
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Tre - Fiori 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea e não tombada. 
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Localização: urbana. Rodovia BR-262, km 
88, Roda do Largado, Pedra Azul.  
 
Telefone (27) 3248-1124. 
 
E-mail: paulagirardi@uol.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes e 1 funcionário temporário. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): chalés, 8 
UH�s e 16 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
há tv e frigobar. 
 
Tipo de diária: café da manhã. 
 
Área social: há estacionamento. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Recanto das Pedras 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea não tombada. 

 
Localização: BR-262, km 88, s/n, Parque da 
Pedra Azul, Pedra Azul.  
 
Telefone (27) 3248-1355. 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes.  
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): há quartos 
com instalações sanitárias privativos, 12 UH�s 
e 36 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
há tv, frigobar, tv acabo, 
ventilador/circulador e hidromassagem.  
 
Tipo de diária: com café da manhã. 
 
Área social: há bar/ lanchonete, 
estacionamento, sala de tv/ vídeo, sala de 
leitura, circuito interno de tv, churrasqueira, 
central telefônica e informações turísticas. 
 
Recreação e lazer: há piscina, sauna a 
vapor, sala de jogos. 
 
Formas de pagamento: cheque e dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 

 
 
Nome da empresa: 
Pousada Lusitânia 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea. 
 
Localização: BR-262, km 90, Pedra Azul.  
 
Telefone (27) 3248-1234 e (27) 3248-1247. 
 
Web site: www.pousada lusitânia.com.br 
 
E-mail: lusitânia@pousadalusitania.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): quartos com 
banheiro privativo 27 UH�s e 54 leitos, chalés 4 
UH�s e 8 leitos, total de 62 camas extras. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
há tv, telefone, música ambiente, frigobar, tv 
a cabo, lareira e ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: com café da manhã. 
 
Área social: há restaurante, bar/lanchonete, 
estacionamento, antena parabólica, sala de 

mailto:paulagirardi@uol.com.br
http://www.pousada
mailto:lusit�nia@pousadalusitania.com.br
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tv/vídeo, churrasqueira, central telefônica, 
circuito interno de tv, lojas, serviço bilíngüe, 
lavanderia, serviço de copa e internet. 
 
Recreação e lazer: há piscina aquecida, 
sauna seca, sauna a vapor, playground, sala 
de jogos, animais para montaria e ping-pong. 
 
Instalações para eventos: há auditório, 
capacidade de 60 sentados. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Estalagem Petra 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea e não tombada. 
 
Localização: urbana. Rodovia BR-262, km 
90, Pedra Azul.  
 
Telefone (27) 3248-1185. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 07 funcionários 
permanentes.  
 
Período de funcionamento: permanente. 

 
Unidades habitacionais (UH�s): quartos 
com instalações sanitárias privativos 7 UH�s e 
15 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
há tv, telefone e ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: sem café da manhã. 
 
Área social: há bar/lanchonete, 
estacionamento e lojas. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
dinheiro e cheque. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Aracê 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea e não tombada. 
 
Localização: Rua principal s/n. 
 
Telefone (27) 3248-1386. 
 
Web site: 
www.pedraazul.com.br/pousadaarace. 
 
Gerências: geral. 
 

Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): quartos 
com instalações sanitárias privativos 12 UH�s 
e 48 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
há tv, telefone, ventilador/circulador, música 
ambiente e frigobar.  
 
Tipo de diária: com café da manhã. 
 
Área social: há estacionamento, antena 
parabólica, cambio. 
 
Recreação e lazer: há piscina. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
dinheiro e cheque. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Ches Domaine Orgânico Ille de France 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea não tombada. 
 
Localização: não urbana. Rodovia ES-165, 
km 7,5. 
 

http://www.pedraazul.com.br/pousadaarace.
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Telefone (27) 3248-3124. 
 
Web site: www.domaine.com.br  
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 30 funcionários 
permanentes.  
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
apartamento 1 UH e 6 leitos, quartos sem 
instalações sanitárias privativos 4 UH�s e 16 
leitos, chalés 4 UH�s e 12 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv, telefone, lareira, tv a cabo, frigobar, 
Internet e ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: sem café da manhã, com 
café da manhã, pensão completa. 
 
Área social: 2 restaurantes mais 1 refeitório, 
sala de tv/vídeo, sala de leitura, 
estacionamento, guarda de bagagem, antena 
parabólica, lojas, facilidades para executivos, 
Internet, churrasqueiras, central telefônica, 
música ambiente, serviço bilíngüe, 
lavanderia, serviço de copa e agroturismo. 
 
Recreação e lazer: há roteiro agroturistico 
dentro da propriedade, serviço de animação, 
pista de Cooper, sauna a vapor, playground, 
animeis para montaria, hidromassagem 
coletiva, campo de futebol, 

barcos/embarcações, equipamentos de 
pesca. 
 
Instalações para eventos: há salas de 
apoio, fax, copiadora, microcomputador, 
auditório com projetor e datashow, 
capacidade de 60 sentados e 20 em pé, 
espaço para exposições/feiras, área de 
100m coberta com capacidade para 60 
pessoas sentadas. 
 
Formas de pagamento: cheque e dinheiro. 
 
Descrição e observações 
complementares: área 100% orgânica com 
certificado internacional da IDB (Instituto Bio 
Dinâmico), todo o alimento consumido na 
propriedade é de origem orgânica da própria 
propriedade.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada dos Pinhos 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea e não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-262. km 90.  
 
Telefone (27) 3248-1115. 
 
Web site: www.pousadadospinheiros.com.br 

 
E-mail: pousadadospinheiros@ 
pousadadospinheiros.com.br 
 
Gerência: geral. 
Número de funcionários: 40 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): quartos 
sem banheiro privativo 55 UH�s e 110 leitos, 
chalés 6 UH�s e 26 leitos. Total de 2 UH�s 
para portadores de necessidades especiais. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
há tv, telefone, lareira (nos chalés e duas 
suítes) ventilador/circulador, música 
ambiente, frigobar, tv a cabo e internet. 
  
Camping, Albergue e Colônia de férias: 
restaurante. 
 
Tipo de diária: com café da manhã. 
 
Área social: restaurante, bar/lanchonete, 
cofres, estacionamento, circuito interno de 
tv, sala de tv/vídeo, sala de leitura, música 
ambiente, churrasqueira, central telefônica, 
lojas, informações turísticas, facilidades para 
executivos, Internet, lavanderia e serviços de 
copa. 
 
Recreação e lazer: há piscina, piscina 
aquecida, sauna seca, quadra de esportes, 
sauna a vapor, quadra de esportes, 

http://www.domaine.com.br
http://www.pousadadospinheiros.com.br
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playground, hidromassagem em duas suítes, 
sala de jogos, animais para montaria, campo 
de futebol, equipamentos de pesca, serviço 
de animação, charretes, ping-pong. 
 
Instalações para eventos: centro de 
convenções 200 sentados, salas de apoio fax, 
microcomputador, auditório 50 sentados e 
retro projetor e 70 salas. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
dinheiro e cheque. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Vale da Mata 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea não tombada. 
 
Localização: Rodovia Geraldo Sartório, km 
69, São Paulo de Aracê. 
 
Telefone (27) 3248-2143. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes e 1 temporário.  
 
Período de funcionamento: permanente. 
 

Unidades habitacionais (UH�s): quartos 
com banheiro privativo 12 UH�s e 24 leitos. 
Total de 12 camas extras. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
há tv, lareira e frigobar. 
  
Tipo de diária: com café da manhã. 
 
Área social: há restaurante, bar/lanchonete, 
sala de tv e vídeo, estacionamento, antena 
parabólica, sala de leitura e música ambiente. 
 
Recreação e lazer: há equipamentos de 
pesca, trilhas na mata, lago com pesque-
pague. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
dinheiro e cheque. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Pedra Azul 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-262, km 88, Roda 
do Largado, Pedra Azul. 
. 
Telefone: (27) 3248-1204. 
 

Web site:www.pedraazul.com.br  
 
E-mail: pousada@pedraazul.com.br 
 
Gerências: geral. 
Número de funcionários: 10 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 36. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, frigobar e calefação. 
 
Tipo de diária: Pensão completa, com três 
refeições diárias (café da manhã, almoço e 
jantar com serviço de buffet). 
 
Área social: Programação de filmes no 
�home theather� (sala de projeção). 
 
Recreação e lazer: sala de ginástica, duas 
piscinas: adulto e infantil, playground, sala 
de jogos completa, incluindo tabuleiros e 
carteados, �sinucão�, campo de bocha, 
quadra de volleyball, quadras de tênis, de 
saibro, heliponto. 
 
Hidroterapia completa, com opção de 
banheira de hidromassagem, sauna seca e a 
vapor e ducha escocesa. Caminhadas 
ecológicas no Parque Estadual de Pedra Azul 
e visita às piscinas naturais da região. 
 
Massagem relaxante. Banho de Mel. 

mailto:pousada@pedraazul.com.br
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Escalada. Rapel. Recreação para crianças. 
Pescaria no lago da Pousada, com 
acompanhamento de recreador. Passeio de 
pedalinho. Aluguel de bicicletas. Traslados 
pela região de Domingos Martins, Marechal 
Floriano e Venda Nova do Imigrante. Serviços 
de manicure e pedicure. 
 
Instalações para eventos: podem ser 
utilizados para eventos a sala de jogos e o 
restaurante.  
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Peterle 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-262, km 88, Pedra 
Azul.  
 
Telefone (27) 3248-1171. 
 
Web site: www.pousadapeterle.com.br 
 
E-mail: reservas@pousadapeterle.com.br 
 
Gerências: geral. 

 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes.  
 
Período de funcionamento: permanente. 
Unidades habitacionais (UH�s): quartos 
com banheiro privativo 07 UH�s e 14 leitos, 
chalés 7 UH�s e 25 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
há tv, telefone, lareira, frigobar e tv a cabo.  
 
Tipo de diária: meia pensão, com café da 
manhã. 
 
Área social: estacionamento, central 
telefônica e internet. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
dinheiro e cheque. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Oriundi 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, na tombada. 
 
Localização: não urbana. Rodovia Guilherme 
Stein, km 12, Paraju. 
 
Telefone (27) 3249-1048 e (27) 3227-6989. 

 
Web site: www.oriundi.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcionários 
permanentes.  
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): quartos 
com banheiro privativo 12 UH�s e 36 leitos.  
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
há tv, telefone, ar condicionado/calefação, 
frigobar, tv a cabo e ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: meia pensão, com café da 
manhã e pensão completa. 
 
Área social: há restaurante, 
estacionamento, antena parabólica, 
bar/lanchonete, sala de tv/vídeo, 
churrasqueira, central telefônica, serviço de 
copa e internet. 
 
Recreação e lazer: piscina, sauna a vapor, 
playground, sala de jogos, animais para 
montaria, passeios ecológicos e trilhas. 
 
Instalações para eventos: 1 sala, com 
capacidade para 30 pessoas sentadas. 
 
Formas de pagamento: cheque e dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 

http://www.pousadapeterle.com.br
mailto:reservas@pousadapeterle.com.br
http://www.oriundi.com.br
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 in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Parque do China 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: não urbana. BR-262, km 72, 
Ribeirão dos Lagos.  
 
Telefone (27) 3200-2744. 
 
Número de funcionários: 30 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): quartos 
com instalações sanitárias privativos 25 UH�s 
e 75 leitos, chalés 42 UH�s e 168 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
há tv, telefone, ar condicionado/calefação e 
frigobar. 
 
Camping, Albergue e Colônia de férias: 
restaurante. 
 
Tipo de diária: com café da manhã. 
 
Área social: restaurante, sala de tv e vídeo, 
estacionamento, antena parabólica, música 
ambiente, churrasqueira, central telefônica, 

lojas, informações turísticas, lavanderia, 
serviço de copa e internet. 
 
Recreação e lazer: parque aquático, 
teleférico, piscina, quadra de esportes, 
playground, animais para montaria, campo 
de futebol, barcos, embarcações e 
equipamentos de pesca. 
 
Instalações para eventos: centro de 
convenções com capacidade para 500 
pessoas sentadas.  
 
Formas de pagamento: cartão, cheque e 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada e Camping Rio da Montanha 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-262, km 34, Biriricas.  
 
Telefone: (27) 3268-1765 e (27) 9983-
7902. 
 
Web site: www.riodamontanha.com.br 
 
Gerências: geral. 
 

Número de funcionários: 6 funcionários 
permanentes e 4 instrutores para esportes 
radicais. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): chalés, 
suítes e área de camping. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
nos chalés há ar condicionado, tv e frigobar e 
nas suítes há ventilador de teto, tv e frigobar. 
 
Camping, Albergue e Colônia de férias: 
sanitários masculinos e femininos com 
chuveiro quente, bar/ lanchonete, 
iluminação, pontos de luz para barracas e 
trailers, churrasqueiras, restaurante, aluguel 
de barracas, segurança, lava pratos, tanque 
para lavar roupa e área verde para lazer. 
 
Tipo de diária: com café da manhã. 
 
Área social: restaurante (fogão a lenha), 
estacionamento e informações turísticas. 
 
Recreação e lazer: piscinas adulto e infantil, 
saunas, campo de futebol society, campo de 
bocha, mesas de jogos, trilhas para 
caminhadas e praia de rio no curso do rio 
Jucu. 
 
Instalações para eventos: auditório com 
capacidade para 40 pessoas. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 

http://www.riodamontanha.com.br
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Observações complementares: oferece 
serviços de esportes radicais no rio Jucu e no 
entorno do estabelecimento: rafting adulto e 
infantil e rapel na cachoeira ou na pedra, com 
todos os equipamentos e equipe de 
segurança necessários. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
5.1.2 � Meios de Hospedagem  

Extra Hoteleiros 
 
5.1.2.1 - Albergue 
 
Nome da empresa: 
Sítio Urtigão 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: a 2km de Marechal Floriano e 
Campinho, na antiga Rodovia Domingos 
Martins x Marechal Floriano, não urbana. 
 
Telefone: (27) 3349-0278 e (27) 9972-
7883. 
 
Web site: 
www.casadomacacovelho.hpg.com.br 
 
E-mail: morris@terra.com.br 

 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
Período de funcionamento: permanente, 
de acordo com agendamento, especialmente 
nos finais de semana e feriados. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): oferece 
quatro opções de hospedagem: Chalé Urtigão 
para até 13 pessoas (original rústico), Casa 
Sede somente para adultos (colonial 
clássica), Casarão com 3 quartos (moradia 
antiga reformada) e a Casa do Macaco Velho 
para 5 pessoas (pequena casa sobre uma 
árvore). 
 
Facilidades nas unidades habitacionais:  
Chalé Urtigão � sala com lareira, sala de 
jogos e tv, cozinha, bica com tanque de 
hidromassagem, água de nascente, campo de 
esporte e churrasqueira. 
Casa Sede � mobília clássica e rústica, sala 
com lareira e tv, cozinha e vista original para 
o lago. 
Casarão � possui um varandão ao seu redor, 
sala de estar com tv, lareira, cozinha e salão 
de jogos. 
Casa do Macaco Velho � beliches. 
 
Camping, Albergue e Colônia de férias: 
sanitários, iluminação, churrasqueiras e área 
verde para lazer. 
 
Tipo de diária: sem café da manhã. 

 
Área social: estacionamento. 
 
Recreação e lazer: piscinas adulto e infantil, 
campo de futebol society, campo de vôlei, 
mesas de jogos, trilhas para caminhadas e 
duchas naturais. 
 
Formas de pagamento: cheque, dinheiro 
ou depósito bancário. 
 
Observações complementares: a casa do 
Macaco Velho é uma pequena construção em 
cedro, no alto de um eucalipto a 20m de 
altura, com acesso através de uma ponte de 
40m de vão. É um dos principais atrativos da 
propriedade, despertando a curiosidade dos 
visitantes e destacando-se na paisagem. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Sítio da Ressaca 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: estrada de Parajú, não urbana, 
a 4km de Parajú. 
 
Telefone: (27) 3249-1195, (27) 3249-1195 
e (27) 9981-5419. 
 

http://www.casadomacacovelho.hpg.com.br
mailto:morris@terra.com.br
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Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
de acordo com agendamento, especialmente 
nos finais de semana e feriados. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): chalés 
equipados para hospedagem. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
ventilador, mobília e frigobar. 
 
Camping, Albergue e Colônia de férias: 
sanitários, iluminação, churrasqueiras e área 
verde para lazer. 
 
Tipo de diária: sem café da manhã. 
 
Área social: estacionamento. 
 
Recreação e lazer: piscina, campo de 
futebol society, campo de vôlei, bocha, 
boliche, lagos para pesca, trilhas para 
caminhadas e bicas naturais. 
 
Formas de pagamento: cheque, dinheiro 
ou depósito bancário. 
 
Observações complementares: aluga para 
grupos e confraternizações. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 

 
 
 
 
Nome da empresa:  
Sítio Menina dos Olhos 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: estrada de Parajú, km4, não 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3349-3917. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
de acordo com agendamento, especialmente 
nos finais de semana e feriados. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): chalés 
equipados para hospedagem. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
mobília, ventilador e outros solicitados. 
 
Camping, Albergue e Colônia de férias: 
sanitários, iluminação, churrasqueiras e área 
verde para lazer. 
 
Tipo de diária: sem café da manhã. 

 
Área social: estacionamento. 
 
Recreação e lazer: lazer ao ar livre e trilhas 
para caminhadas. 
 
Formas de pagamento: cheque, dinheiro 
ou depósito bancário. 
 
Observações complementares: aluga para 
grupos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
5.2 - ALIMENTAÇÃO 
 
5.2.1 - Restaurantes 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Galeto de Prata 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Presidente 
Vargas, Centro.  
 
Telefone (27) 3268-1030. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
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permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, das 11h às 
14h30. 
Capacidade do empreendimento: 25 
cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
self-service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Krüger 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Rua Adolfo Hüller, 
Centro.  
 
Telefone (27) 3268-1916. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 funcionários 
permanentes. 
 

Funcionamento: segunda a sábado, de 10h 
às 15h. 
 
Capacidade do empreendimento: 15 
mesas e 60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento a la 
carte, serve refeições e PF. 
 
Tipos de cozinha: regional e brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Italiano 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Senador 
Jefferson de Aguiar, 16, Centro.  
 
Telefone (27) 3268-1420. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 16 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, durante a 
semana para almoço das 11h às 15h e nos 

finais de semana para jantar das 19h às 0h. 
 
Capacidade do empreendimento: 100 
cadeiras. 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento a la 
carte. 
 
Tipos de cozinha: internacional (italiana). 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Caminho do Imigrante 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Rua João Batista 
Wernersbach, 155, Centro.  
 
Telefone (27) 3268-1137. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, diariamente 
das 11h às 14h30 e nos finais de semana das 
11h às 16h. 
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Capacidade do empreendimento: 100 
cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
self-service no fogão a lenha. 
 
Tipos de cozinha: regional (mineira). 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Peterle. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: não urbana. BR-262, km 88, 
Aracê.  
 
Telefone (27) 3248-1141. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes e 3 temporários.  
 
Funcionamento: permanente, das 11h às 
15h30. 
 

Capacidade do empreendimento: 17 mesas. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
Equipamentos e serviços: há música 
ambiente, atendimento self-service, buffet 
completo. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Moringa 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Senador 
Jefferson de Aguiar, 27, Centro, Agrotur 
Center.  
 
Telefone (27) 3268-1138. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, diariamente 
das 7h às 16h e das 17h à 0h. 
 
Capacidade do empreendimento: 200 

cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente, atendimento self-service e a la 
carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional 
(mineira). 
 
Observações complementares: localizado 
na área interna do Agrotur Center. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Delpuppo 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Rua Alfredo Velten, 
Centro.  
 
Telefone (27) 3268-1114. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 funcionários 
permanentes. 
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Funcionamento: permanente, diariamente 
das 10h às 15h. 
 
Capacidade do empreendimento: 136 
cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
self-service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Rancho Lua Grande. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea não tombada. 
 
Localização: urbana. Rodovia João R. 
Shorling, Portal de Domingos Martins.  
 
Telefone (27) 3268-1466 e (27) 3268-1679. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, diariamente 

das 11h às 17h. 
 
Capacidade do empreendimento: 126 
cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito 
ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente, atendimento self-service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional 
(mineira). 
 
Observações complementares: localizado 
no Complexo Rancho Lua Grande, onda há 
área de lazer, área para eventos e 
hospedagem. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante da Montanha 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Presidente 
Vargas, Centro.  
 
Telefone (27) 3268-1715. 
 
Gerências: geral. 

 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, diariamente 
das 10h30 às 20h30. 
Capacidade do empreendimento: 40 
cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
self-service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Zero Grau 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Bravim, s/n, Centro. 
 
Telefone (27) 3248-1868. 
 
Gerências: geral 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
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Funcionamento: de segunda a sábado, das 
11h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 
mesas e 80 cadeiras. 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro 
 
Equipamentos e serviços: atendimento a la 
carte, self-service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira, regional e pizzaria. 
 
Descrição e observações 
complementares: serve carnes na chapa 
também. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa: 
Restaurante Sombra da Serra 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: não urbana. Rodovia BR-262, 
Km 36, Santa Isabel.  
 
Telefone (27) 3268-3434 e 3268-3440. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 32 funcionários 

permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, diariamente 
das 11h às 16h. 
 
Capacidade do empreendimento: 400 
cadeiras. 
Formas de pagamento: cartão de crédito 
ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento a la 
carte. Possui loja de artesanato e ampla carta 
de vinhos. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Casa Portuguesa 
 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: não urbana. Rodovia BR-262, 
Km 35, Santa Isabel.  
 
Telefone (27) 3268-1323. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 funcionários 

permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de segunda a 
quinta, das 7h às 17h e de sexta a domingo 
das 7h às 21h. 
Capacidade do empreendimento: 80 
cadeiras. 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento a la 
carte. Possui loja de artesanato e ampla carta 
de vinhos. 
 
Tipos de cozinha: internacional (portuguesa). 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Valsugana. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea não tombada. 
 
Localização: não urbana. Rodovia BR-262, 
Km 89,5, Pedra Azul.  
 
Telefone (27) 3248-1126. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 9 funcionários 
permanentes. 
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Funcionamento: permanente, diariamente, 
das 11h30 às 15h30 e finais de semana 
também abre para jantar, a partir das 19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 50 
cadeiras. 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento a la 
carte, adega de vinhos e vários tipos de 
fondue. 
 
Tipos de cozinha: internacional (norte da 
Itália). 
 
Descrição e observações 
complementares: do local têm-se vista para 
a Pedra Azul e uma ampla área verde. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Espaço Vellozia 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: não urbana. Rodovia BR-262, 
Km 89, Pedra Azul.  
 
Telefone (27) 3248-0097. 
 

Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, finais de 
semana e feriados, das 11h30 às 16h e 
sexta-feira para jantar, a partir das 19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 55 
cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento a la 
carte. 
 
Tipos de cozinha: internacional. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante e Bar Flor de Ipê 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: não urbana. Rodovia ES-164, 
Km 67,5, São Paulo do Aracê.  
 
Telefone (27) 3248-2303. 
 

Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, finais de 
semana e feriados, das 12h às 17h e sexta-
feira para jantar, das 19h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 50 
cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento a la 
carte. 
 
Tipos de cozinha: internacional. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Colina Azul 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Modulo Arace, Pedra 
Azul. 
 
CEP: 28278-000. 
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Telefone: (27) 3248-1884. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes.  
 
Funcionamento: permanente, das 11h às 
15h para almoço. 
 
Capacidade do empreendimento: 9 mesas 
e 48 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque e dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: há música 
ambiente, estacionamento e atendimento 
self-service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional.  
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Vale da Mata 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombado. 
 
Localização: Rodovia Geraldo Sartorio km 
69, São Paulo do Arace. 
 
Telefone: (27) 3248-2143. 

 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: finais de semana, feriados 
e festas, almoço das 12h às 15h, e jantar das 
18h às 21h. 
 
Capacidade do empreendimento: 13 
mesas. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente, estacionamento e atendimento a la 
carte. 
 
Tipos de cozinha: regional, brasileira, 
massas, carnes e sopas.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Metropolitain 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia ES-165, km 7,5, Pedra 
Azul, Aracê. 

 
Telefone (27) 3248-3124. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 funcionários 
permanentes.  
 
Funcionamento: finais de semana, feriados 
e festas, almoço das 11h30 às 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 12 
mesas. 
 
Formas de pagamento: cheque e dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente, local para eventos, 
estacionamento e atendimento self-service. 
 
Tipos de cozinha: regional. 
 
Descrição e observações 
complementares: fogão à lenha. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Lusitânia 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
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Localização: BR-262, Km 90.  
 
Telefone: (27) 3248-1234. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 12 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 10h às 
20h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 57 
mesas. 
 
Formas de pagamento: cheque e dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente, local para eventos, 
estacionamento e atendimento a la carte.  
 
Tipos de cozinha: internacional 
(portuguesa), bacalhau, carnes e peixes. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
5.2.2 � Bares/ Cafés/ Lanchonetes 
 
Nome da empresa: 
 Choperia Fritz Frida 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 

 
Localização: urbana, Avenida Presidente 
Vargas, Centro. 
 
Telefone: (27) 3268-1808. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de quarta a 
segunda, das 17h à 0h. 
 
Capacidade do empreendimento: 60 
cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento a la carte, servindo 
porções, caldos e outros.  
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Choperia Bier Garden 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 

 
Localização: urbana, Avenida Senador 
Jefferson de Aguiar, 27, Centro. 
 
Telefone: (27) 3268-1692. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, diariamente, 
a partir das 17h. 
 
Capacidade do empreendimento: 200 
cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento a la carte, servindo 
porções, caldos, pizzas e outros.  
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Observações complementares: localizado 
na área interna do Agrotur Center. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Café Colonial Tre Fiori 
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Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: não urbana, Rodovia BR-262, 
km 88, Pedra Azul. 
 
Telefone: (27) 3248-1124. 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: finais de semana e 
feriados, das 14h às 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 60 
cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento a la 
carte, com características de café colonial 
(serve variedades de bolos, biscoitos, tortas 
doces e salgadas e outros).  
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Lanches Muller 
 

Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana, Praça Dr. Arthur 
Gerhardt, Centro. 
 
Telefone: (27) 3268-1012. 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, diariamente, 
a partir das 17h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 40 
cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento a la 
carte, servindo lanches.  
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
5.2.3 � Casas de Chá/ Confeitarias 
 
Nome da empresa:  
Padaria Campinho 

 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada.  
 
Localização: urbana. Avenida Presidente 
Vargas, 698, Centro. 
 
Telefone: (27) 3268-1828. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, diariamente 
das 5h às 19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 3 mesas 
e 12 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento a la 
carte (padaria). 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
 
Nome da empresa:  
Padaria e Supermercado Trarbach 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada.  
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Localização: urbana. Avenida Presidente 
Vargas, 830, Centro. 
 
Telefone: (27) 3268-1255. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de segunda a 
sábado, das 7h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: não há 
mesas. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento a la 
carte (padaria). 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
 
Nome da empresa:  
Casa de Chá Café Koehler 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Rua João Batista 
Wernersbach (rua de lazer), Centro. 
 

Telefone: (27) 3268-3263. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, segunda a 
sábado, a partir das 8h e domingo, a partir 
das 9h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 60 
cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento a la 
carte, servindo bolos, tortas doces e 
salgadas.  
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
5.3 - AGENCIAMENTO 
 
5.3.1 - Agências de Viagens e Turismo 
 
Nome da empresa:  
Emoções Radicais 
 
Localização: Rua João Batista Wernersbach, 

194 � Centro. 
 
CEP: 29260-000. 
 
Telefone: (27) 3268-2165. 
 
Web site: www.emoçoesradicais.com.br 
 
E-mail: 
emocoesradicais@emocoesradicais.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes e 4 funcionários temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Serviços especializados: serviço receptivo, 
excursões terrestres e fluviais.  Os 
segmentos atendidos são eventos aventura, 
ecoturismo e melhor idade. 
 
Descrição e observações 
complementares: desenvolve atividades 
especificas como o rafting, bóia cross e 
trilhas em locais de vista privilegiada. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Rio da Montanha Turismo Aventura 

http://www.emo�oesradicais.com.br
mailto:emocoesradicais@emocoesradicais.com.br
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Localização: Rua Jeferson de Aguiar, 27 loja 
01 � Centro. 
 
CEP: 29260-000. 
 
Telefones: (27) 3268-1765 e (27) 9983-
7902. 
Web site: www.riodamontanha.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes e 6  funcionários temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Serviços especializados: serviço receptivo, 
excursões terrestres e fluviais. Oferece pacotes 
turísticos próprios Os segmentos atendidos são 
aventura, ecoturismo rural e melhor idade. 
 
Descrição e observações 
complementares: pratica especificamente 
rafting, rapel, enduro de aventura. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
5.4 � TRANSPORTES 
 
5.4.1 � Transportadoras Turísticas 

 
Nome da empresa:  
Águia Branca 
 
Integra rede de transportes: rodoviário 
nacional. 
 
Endereço: Rua Bernardino Monteiro, s/n, 
Centro. 
 
Web site: www.aguiabranca.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Período de atendimento: diariamente, das 
5h às 12h e das 13h às 19h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: cheque, 
cartão de crédito ou dinheiro.  
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: ônibus 
convencional e executivo. 
 
Abrangência do atendimento: nacional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: banheiro e ar 
condicionado. 
 
 
Nome da empresa:  
Transprimo 
 
Integra rede de transportes: não se 

aplica. 
 
Endereço: Rua Bernardino Monteiro, s/n, 
Centro. 
 
Gerências: administrativa. 
 
Período de atendimento: diariamente, das 
5h às 12h e das 13h às 19h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: ônibus 
comercial. 
 
Abrangência do atendimento: local. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: não há. 
 
Descrição e observações 
complementares: não há. 
 
 
 
5.4.2 - Táxis 
 
Nome da empresa:  
Ponto de Táxi 
 
Integra rede de transportes: local, regional. 
 
Endereço: Praça Arthur Gerhardt, Centro. 
 

http://www.riodamontanha.com.br
http://www.aguiabranca.com.br
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Telefone: (27) 3268-1724 e (27) 3268-
1000. 
 
Gerencias: cada motorista administra o seu 
serviço. 
 
Período de atendimento: todos os dias, 24 
horas. 
Formas de ingresso/pagamento: dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: frota 
própria de veículos de passeio. 
 
Abrangência do atendimento: local e 
regional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar condicionado, 
música ambiente (obs:os itens não se 
aplicam para toda a frota). 
 
 
 
5.5 � EVENTOS 
 
5.5.1 - Auditório/ Salões/ Salas 
 
Nome:  
Auditório do CNEC 
 
Localização: Travessia Augusto 
Shawanbach, 87, Centro. 
 
E-mail: cnecdm@ig.com.br 

 
Gerências: secretaria do CNEC. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
7h às 18h. 
Equipamentos, instalações e serviços: 
salão com 140 cadeiras fixas e instalações 
sanitárias. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
palestras, seminários e reuniões. 
 
Descrição e observações 
complementares: não há. 
 
 
Nome:  
Salão de Eventos do CNEC 
 
Localização: Travessia Augusto 
Shawanbach, 87, Centro. 
 
E-mail: cnecdm@ig.com.br 
 
Gerências: secretaria do CNEC. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
7h às 18h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 

capacidade para até 10 mesas e 40 cadeiras. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
palestras, seminários e reuniões. 
 
Descrição e observações 
complementares: não há. 
 
5.6 � LAZER E ENTRETENIMENTO 
 
5.6.1 - Parques, Jardins e Praças 
 
Nome:  
Praça da Biquinha 
 
Localização: Centro, Rua Bernardino Monteiro. 
 
Gerências: administração pública. 
 
Funcionamento: todos os dias, horário 
indeterminado. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
jardins, telefone público, bancos, espaço 
plano para lazer e bica com água potável. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer, 
descanso e passagem de pessoas. 
 
Observações complementares: na data de 
realização desta pesquisa estava aprovado o 
início das obras para melhoramento da praça 
e inclusão de novas formas de lazer. 
 
 
5.6.2 - Clubes 

mailto:cnecdm@ig.com.br
mailto:cnecdm@ig.com.br
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Nome:  
Associação Banestes  
de Domingos Martins 
 
Localização: estrada de Panelas, s/n, 
Centro. Zona rural. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente. 
 
Funcionamento: de terça a domingo, das 
9h às 17h e sexta, até 21h30. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
bar com fogão a lenha, piscina, sauna, campo 
society, salão para eventos com mesa de totó 
e churrasqueira.  
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
entretenimento. 
 
Descrição e observações 
complementares: clube para funcionários 
do Banestes e para associados. 
 
 
Nome:  
Associação Atlética do Banco do Brasil 
 
Localização: Avenida José Ricardo 
Schorling, s/n, Centro. 
 
Gerências: geral. 

 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: terça, sexta e sábado, das 
9h às 17h, quarta e quinta, das 9h às 22h e 
domingo, das 9h às 19h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
bar e lanchonete, piscina semi-olímpica, 
piscina infantil, sauna, campo society, campo 
de areia, área para camping e moto-home, 
pista de bocha, vestiários e instalações 
sanitárias. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
torneios esportivos. 
 
Descrição e observações 
complementares: clube para funcionários 
do Banco do Brasil e associados. 
 
 
Nome: 
 Clube de Campo da Ames 
 
Localização: Santa Isabel. 
 
Web site: www.ames.org.br/clube.html 
E-mail: ames.vix@veloxmail.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 

Funcionamento: todos os dias, das 9h às 18h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
quatro chalés com capacidade para hospedar 
até 4 pessoas por chalé, uma cozinha 
comunitária, Sede social com capacidade 
para 15 pessoas, área de churrasqueira, 
sauna, piscina, campo de futebol e quadra de 
esporte.  
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
entretenimento. 
 
Descrição e observações 
complementares: clube pertencente a 
AMES � Associação Médica do Espírito Santo, 
contato pelo telefone: (27) 3324-1333. 
 
 
 
5.6.3 - Estádios, Ginásios e Quadras 
 
Nome:  
Ginásio de Esportes  
Theodoro Schawanbach 
 
Localização: Travessia Augusto 
Schawanbach, 87. Centro. 
 
E-mail: cnecdm@ig.com.br 
 
Gerências: secretaria do CNEC. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 

http://www.ames.org.br/clube.html
mailto:ames.vix@veloxmail.com.br
mailto:cnecdm@ig.com.br
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Funcionamento: de segunda à sexta, das 
7h às 18h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
arquibancada, instalações sanitárias e 
capacidade para mais de 100 cadeiras. 
 
Principais atividades ocorrentes: festa e 
bailes. 
 
Descrição e observações 
complementares: anexo a escola CNEC � 
Campanha Nacional de Escolas da 
Comunidade.  
 
 
5.6.4 � Outros Locais 
 
Nome:  
Rancho Lua Grande 
 
Localização: Rodovia João Shorling, portal 
de Domingos Martins. 
 
Telefone (27) 3268-1466. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: oferece programação 
noturna previamente agendada. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
oferece uma área para shows com 

capacidade para até 10.000 pessoas em todo 
o complexo, com bar, boate e 
estacionamento. 
 
Principais atividades ocorrentes: festa 
temáticas e shows musicais. 
 
Descrição e Observações complementares: 
durante o dia o local compreende uma pousada, 
um restaurante de comida mineira e ampla área de 
lazer ao ar livre. Aluga o complexo para festas 
particulares, buffet e eventos sociais. 
 
 
 
 
 
5.7 � OUTROS SERVIÇOS E  

EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 
 
5.7.1 - Entidades, Associações  

e Prestadores de  
Serviços Turísticos 

 
Nome:  
Associação Turística de Pedra Azul 
 
Localização: BR-262, Km 90. Pedra Azul, 
Aracê. 
 
Web site: www.pedraazul.com.br 
 
E-mail: atpa@pedraazul.com.br 
 
Gerências: geral. 
 

Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta, das 8h às 18h. 
 
Formas de pagamento: associados. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
sede administrativa. 
 
Principais atividades ocorrentes: reuniões 
e encontros. 
 
Descrições e observações 
complementares: fundada em abril de 1999 
com objetivo de divulgar, de maneira 
planejada e organizada, as potencialidades 
turísticas desta Região, de forma a maximizar 
ações que individualmente teriam menor 
repercussão. 
 
 
Nome:  
ACE � DM Associação Comercial  
e Empresarial de Domingos Martins. 
 
Localização: ladeira Francisco dos Santos 
Silva, 28, Centro.  
 
Telefone: (27) 3268-3380. 
 
Gerências: associados. 
 
Número de funcionários: possui cerca de 
140 associados. 

http://www.pedraazul.com.br
mailto:atpa@pedraazul.com.br
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Período de funcionamento: segunda a 
sexta, das 8h às 18h. 
 
Formas de pagamento: pago. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias e limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: ações 
voltadas ao atendimento e desenvolvimento do 
comércio local e das empresas do município. 
 
Descrições e observações 
complementares: 
 
 
 
Ñome:  
ASSART � DM - Associação  
dos Artesãos de Domingos Martins 
 
Localização: Avenida José Ricardo 
Schorling, s/n, Centro. 
 
CEP: 29260-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente (voluntário). 
 
Período de funcionamento: todos os dias, 
das 9h às 17h. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou 

cheque. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
sede Casa do Artesanato. 
 
Principais atividades ocorrentes: venda e 
exposição. 
 
Descrições e observações 
complementares: são vendidos na Casa do 
Artesão biscoitos, bombons, vinhos, doces 
cristalizados, bonecas, almofadas, tolhas de 
mesa e de banhos, tudo produzido pelos 
artesãos. São 58 associados. Telefone para 
contato (27) 3268-1746 e (27) 3268-1278. 
 
 
 
Nome:  
Núcleo de Orquidofilia de  
Domingos Martins e Marechal Floriano 
  
Localização: possui sede em Domingos 
Martins e núcleos regionais em outros 08 
municípios capixabas. 
 
Web site:  www.domingosmartins.com.br 
 
Gerências: associados. 
 
Número de funcionários: possui mais de 
150 associados. 
 
Período de funcionamento: desenvolve 
ações contínuas com palestras, reuniões 
mensais, viagens, visitas e orquidários e 

exposição anual de orquídeas durante a 
Blumenfest (Festa das Flores). 
 
Formas de pagamento: pago. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Principais atividades ocorrentes: tem a 
finalidade de preservar as florestas capixabas 
e divulgar as belezas naturais das orquídeas, 
conscientizando a comunidade e promovendo 
a reintrodução de orquídeas no seu habitat 
natural. 
 
Descrições e observações 
complementares: fundado em abril de 1998. 
Recentemente iniciou a produção de mudas 
em laboratório. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.domingosmartins.com.br
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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:  
Domingos Martins 
 
Endereço da prefeitura: Rua Bernadino 
Monteiro, 22, Centro.  
 
CEP: 29260-000. 
 
Telefone: (27) 3268-1344. 
 
Fax: (27) 3268-1239. 
 
Web site: www.domingosmartins.es.gov.br. 
 
E-mail: prefeito@domingosmartins.es.gov.br  
e/ou dmgab.pre@elonline.com.br 
 
 
Registro estadual: 
CNPJ 27.150.556/0001-10 
 
Referências/Documentos consultados:   

Prefeitura Municipal de Domingos 
Martins e 
http://www.ipes.es.gov.br 

 
 
 
 

6.1.1.2 - Geográficas 
 
Localização:   
latitude; 20 21�49�� . 
longitude 40 39�33�� . 
microrregião sudeste serrana.  
 
Área Total: 1.231 km2. 
 
Municípios limítrofes: 
Ao Norte: Afonso Cláudio, Santa Leopoldina e 
Santa Maria de Jetibá. 
Ao Sul: Marechal Floriano, Alfredo Chaves e 
Vargem Alta. 
Ao leste: Cariacica e Viana. 
A Oeste: Venda Nova do Imigrante e Castelo. 
 
Distritos: 

Sede; 
Aracê;  
Isabel;  
Melgaço e  
Paraju. 

 
Temperatura média: máxima de 30º, 
mínima de 8º. 
 
Clima: temperado. 
 
Altitude média: da Sede, 530m. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Prefeitura Municipal de Domingos Martins e 
http://www.ipes.es.gov.br 

 
 

http://www.domingosmartins.es.gov.br.
mailto:prefeito@domingosmartins.es.gov.br
mailto:dmgab.pre@elonline.com.br
http://www.ipes.es.gov.br
http://www.ipes.es.gov.br
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6.1.1.3 - Econômicas 
 
Principais Atividades Econômicas:  

agricultura;  
pecuária; 
silvicultura;  
exploração florestal;  
turismo; 
agroturismo;  
industria de transformação;  
comércio e 
serviços domésticos. 

 
Referências/Documentos consultados: 

Prefeitura Municipal de Domingos 
Martins. 

 
 
6.1.2 - Aspectos Históricos 
 
Entre 1846 e 1847 o Espírito Santo conheceu 
a sua primeira colônia de imigrantes, quando 
famílias originárias da Prússia instalaram-se 
em Santa Isabel, (hoje distrito do município 
de Domingos Martins) Colônia esta fundada 
em solo capixaba pelo Dr. Luiz Pedreira do 
Couto Ferraz que era o Presidente da 
Província do Espírito Santo. 
 
Gradativamente, imigrantes italianos também 
foram chegando, instalando-se em Aracê, 
atual distrito de Domingos Martins, e 
Araguaia, atual distrito de Marechal Floriano.    
 
Esses primeiros imigrantes embarcaram em 
Antuérpia, Bélgica, no navio Philomena, 

passando pelo Porto de Dunquerque, na 
França, e, após 70 dias de viagem, chegaram 
ao Rio de Janeiro, onde passaram por várias 
decepções, já que não foram cumpridas as 
várias promessas de que no Brasil teriam 
uma vida mais digna em relação à sua terra 
natal. Conseguiram audiência com o 
Imperador D. Pedro II, que providenciou três 
vapores para o transporte até Vitória, muito 
embora o destino fosse o Sul do Brasil. 
Permaneceram alguns dias em Vitória, e 
então, seguiram para a Colônia de Santa 
Isabel. A 1ª leva chegou à capital do Espírito 
Santo no dia 21 de dezembro de 1846. Os 
colonos foram subindo as margens do Rio 
Jucu Braço Norte e se instalaram, em 27 de 
janeiro de 1847, na Serra da Boa Vista.  
 
Eram 39 famílias, sendo 16 Evangélico-
Luteranas e 23 Católicas. 
 
A Colônia foi progredindo e o Decreto 
Estadual nº 42, de 2 de outubro de 1891, 
eleva a povoação de Santa Isabel à categoria 
de vila e cria o município. A 16 de dezembro 
de 1891 é o município instalado e em 19 de 
janeiro de 1892 é suprimido. Mas o Decreto 
nº 29, de 20 de outubro de 1893, o restaura, 
desmembrando-o de Viana. A 19 de 
dezembro de 1893 é instalado, com a Sede 
na Vila de Campinho. Em 1896 a Sede é 
transferida para Santa Izabel, e retorna para 
Campinho pela Lei nº 1.307, de 16 de 
outubro de 1917.  
 
Em 1921 o nome do Município foi mudado 

para Domingos Martins em homenagem ao 
herói Capixaba Domingos José  Martins, que 
nasceu em 9 de maio de 1781, no Município 
de Itapemirim, e participou como líder da 
Revolução Pernambucana, tendo sido fuzilado 
em 12 de junho de 1817 na Bahia. Suas 
últimas palavras foram: "Morro pela 
liberdade". 
 
 
Referências/Documentos consultados: 

Prefeitura Municipal de Domingos Martins, 
disponível em 
http://www.domingosmartins.es.gov.br/
menu_ver.php?CODIGO=88 
IPES, disponível em 
http://www.ipes.es.gov.br/follow.asp?urlf
rame=perfil/gerais/gera_tab.asp&tipo=1&
regiao=23 

 
 
 
6.1.3 - Administração Municipal 
 
6.1.3.1 - Estrutura Administrativa 
 
Nome do Prefeito: Wanzete Kruger. 
 
Endereço: Rua Bernardino Monteiro, 22, 
Centro. 
 
CEP: 29260-000.  
 
Telefone: (27) 268-1239. 
 
Web site: www.domingosmartins.es.gov.br 

http://www.domingosmartins.es.gov.br/
http://www.ipes.es.gov.br/follow.asp?urlf
http://www.domingosmartins.es.gov.br
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E-mail: prefeito@domingosmartins.es.gov.br  
e/ou dmgab.pre@elonline.com.br 
 
Número de secretarias, departamentos e 
outros: 
 

Secretaria Municipal de Ação Social; 
Secretaria Municipal de Administração; 
Secretaria Municipal de Agropecuária;  
Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo;  
Secretaria Municipal de Educação;  
Secretaria Municipal de Finanças;  
Secretaria Municipal de Gabinete;  
Secretaria Municipal de Interior e 
Transporte;  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente;  
Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos e 
Secretaria Municipal de Saúde 

 
Referências/Documentos consultados:   

http://www.ipes.es.gov.br e 
Prefeitura Municipal de Domingos Martins. 

 
 
6.1.3.2 - Gestão do Turismo 
 
Órgão oficial de turismo: Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo. 
 
Titular do órgão: Ângela Maria Módolo de 
Assunção. 
 
Conselho municipal de turismo: Lei de 

n°1.319 de 1994. 
Referências/Documentos consultados: 

Prefeitura Municipal de Domingos 
Martins. 

 
 
6.1.4 - Legislação Municipal 
 
Lei Orgânica do Município: Lei n° 1.078 de 
11/11/1990. 
 
Legislação de uso e ocupação do solo: Lei 
de n°816 de 1979. 
 
Legislação de prevenção ambiental: 
Código Municipal do Meio Ambiente de Lei 
n°1.586 de 26/12/2001. 
 
 
Legislação de Criação do Fundo de 
Desenvolvimento do Turismo: Lei de 
n°1.370 de 1995.  
 
Lei Municipal Concede Isenção de IPTU 
para prédio construídos no estilo 
germânico: de n°1.1997 de 1991. 
 
Lei Municipal que insere o município na 
�Rota do Mar e da Montanha�: de n° 
1.625 de 1993. 
 
Lei Cria o Conselho Municipal do Meio 
Ambiente (CONSEMA - DM): de n°1.564 
de 27/12/2001. 
 
Lei Cria o Fundo Municipal de Proteção 

Ambiental de Domingos Martins: de 
n°1.585 de 27/12/01. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Prefeitura Municipal de 
Domingos Martins e 
http://www.ipes.es.gov.br 

 
 
6.1.5 - Feriados e Datas Comemorativas 
Municipais 
 

20/01 � Dia da Penitência; 
24/06 � Ação de Graças e 
08/07 � Festa da Colheita, Santa Isabel. 

 
 
6.1.6 - Serviços Públicos 
 
6.1.6.1 - Abastecimento de Água 
 
Empresa responsável: CESAN - Companhia 
Espirito Santense de Saneamento.  
 
Forma de abastecimento de água dos 
domicílios particulares permanetes e 
número de domicílios dos atendidos (%):  

rede geral � 27,7%; 
poço ou nascente � 65,9 % 
outra � 3,2%. 

 
Referências/Documentos consultados:  

IPES. Disponível em: < 
<http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mu
nicipios/23/Habitacao/tab06.pdf>. Acesso 
em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 

mailto:prefeito@domingosmartins.es.gov.br
mailto:dmgab.pre@elonline.com.br
http://www.ipes.es.gov.br
http://www.ipes.es.gov.br
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Microdados do Censo 2000. 
6.1.6.2 - Serviços de Esgoto 
 
Empresa responsável: CESAN - Companhia 
Espirito Santense de Saneamento.  
 
Forma de esgotamento sanitário dos 
domicílios particulares permanentes  e 
número dos atendidos (%):  

fossa rudimentar � 46,7%; 
fossa séptica �8,4%; 
outro escoadouro � 0,5%; 
rede geral de esgoto ou pluvial � 22,0%; 
rio, lago ou mar � 14,9%; 
vala � 4,6% e 
nenhuma � 3,0%. 
 

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

fossa rudimentar � 6,6%; 
fossa séptica � 0,8%; 
rede geral de esgoto ou pluvial -79,0 %; 
rio, lago ou mar � 10,0%; 
vala � 3,6%. 

 
Referências/Documentos consultados:  

IPES. Disponível em: < 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
icipios/23/Habitacao/tab08.pdf>. Acesso 
em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 
Microdados do Censo 2000. 

 
 
6.1.6.3 - Serviços de Energia 
 

Tipo de abastecimento de energia: elétrica. 
Empresa responsável: ESCELSA Espírito 
Santo Centrais Elétricas. 
 
Número de domicílios atendidos:  

Residencial: 8.672; 
Comercial: 991; 
Industrial: 156 e 
Rural: 2.374. 

 
Referências/Documentos consultados:  

ESCELSA - Espírito Santo Centrais 
Elétricas. 
http://www.sebraees.com.br/municipios/t
el_mos_mun_5.asp?codigo=824&codigo_
categoria= 

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

coletado - 49,5 %; 
jogado terreno baldio  
ou logradouro 6,0%; 
queimado ou enterrado � 43,6% e  
tem outro destino � 0,9%. 

 
Empresa responsável: Prefeitura Municipal 
de Domingos Martins. 
 
Referências/Documentos consultados:  

IPES. Disponível em: 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
icipios/23/Habitacao/tab09.pdf. Acesso 
em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 

Microdados do Censo 2000. 
6.1.6.5 - Serviços de Resíduos Sólidos 
 
Tipo de Tratamento: lodo ativado.  
 
Empresa responsável: CESAN - Companhia 
Espirito Santense de Saneamento.  
 
Número de domicílios atendidos: somente 
domicílios na Sede, representando cerca de 
30% das ligações de esgoto. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
Telefones Públicos: 3.338 (Abr/2003). 
 
Terminais Telefônicos Existentes: 3.942 
(Abr/2003).     
 
Referências/Documentos consultados: 

http://www.sebraees.com.br/municipios
/tel_mos_mun_5.asp?codigo=796&codig
o_categoria= 

 
 
6.1.7 - Outras Informações. 
 
Distância da Sede à Capital do Estado: 
46km. 
 
Taxa de urbanização: 19 (2000). 
 
Densidade demográfica: 24,8 (2000) e 
25,9 (2003). 
 

http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
http://www.sebraees.com.br/municipios/t
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
http://www.sebraees.com.br/municipios
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População residente: 5.820 (urbana) e 
24.739 (rural). Total: 30.559. 
 
Atrativos mais visitados: Pedra Azul, 
Reserva Kaustsky, Rua de Lazer, praça da 
Igreja Luterana. 
 
Referências/Documentos consultados: 

http://www.ipes.es.gov.br; 
IBGE � censo 2000 e 
Prefeitura Municipal de Domingos 
Martins. 

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

Rodoviárias e Serviços   
Rodoviários 

 
Rodovias: 
Federal � BR-262, pavimentada, em bom 
estado. 
Estadual � ES-376 rodovia planejada, ES�
465, leito natural. 
 
Equipamentos, serviços e facilidades nos 
equipamentos e vias de acesso: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
serviços de limpeza, serviços de segurança, 
locais de embarque e desembarque, lojas de 
conveniências, locais de alimentação, venda 
de passagens, instalações sanitárias e 

limpeza, estacionamento e telefones públicos. 
Acessos para capital do Estado: BR-262. 
 
Acesso para outras capitais: BR�262. 
 
Acesso para outras municípios: BR�262 e 
para Santa Leopoldina, ES�376. 
 
 
 
6.3 � SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 
 
6.3.1 - Agências Postais 
 
Nome/Entidade:  
Correios � AC Domingos Martins 
 
Localização: Avenida Presidente Vargas, 
875, Centro.  
 
CEP: 29260-000.  
 
Telefone: (27) 3268-1279. 
 
Web site: www.correios.com.br 
 
E-mail: acdmg@correios.com.br 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 17h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: banco postal e serviços 
de correio em geral. 
 

 
6.3.2 � Emissoras de Rádio 
 
Nome:  
Oi FM 
 
Localização: Avenida Presidente Vargas, 
590, Centro.  
 
CEP: 29260-000.  
 
Telefone: (27) 3268-3042. 
 
Equipamentos: rádio transmissão. 
 
Serviços prestados: programação musical 
de todos os estilos. 
 
Informações e observações 
complementares: funciona na freqüência 
93,1 FM. Parceria com a Rádio Super FM.  
 
 
 
6.4 � SISTEMA DE SEGURANÇA 
 
6.4.1 - Delegacias e Postos de Polícia 
 
Nome/entidade: 
Polícia Civil � Delegacia de Polícia de 
Domingos Martins 
 
Localização: Rua Duque de Caxias, 34, 
Centro. 
 
CEP: 29260-000.  

http://www.ipes.es.gov.br
http://www.correios.com.br
mailto:acdmg@correios.com.br
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Telefone: (27) 3268-1257 ou 147 (geral).  
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Equipamentos: viaturas e todos os 
necessários aos serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: ocorrências policiais, 
apreensões. 
 
Números de domicílios atendidos: não 
informado. 
 
 
Nome/entidade:  
Polícia Militar do Espírito Santo �  
6a Cia Independente (1º Pelotão) 
 
Localização: Rodovia Ricardo Scholing, km 
01, trevo do km 40 da BR-262 (entrada da 
cidade). 
 
CEP: 29260-001. 
 
Telefone: (27) 3268-1409. 
 
Funcionamento: 24h. 
 
Equipamentos: viaturas, motocicletas, 
armas e todos os necessários aos serviços 
prestados. 
 
Serviços Prestados: policiamento ostensivo 
preventivo, abordagens a pessoas e veículos, 
policiamento em estádios de futebol, 

policiamento em festas. Peculiaridades da 
área de atuação: região de montanha, 
colonização alemã e italiana, atividades 
econômicas principais: agricultura (hortaliças, 
frutas e café), avicultura e turismo 
(pousadas, hotéis e festas).  
 
Números de domicílios atendidos: todos 
os bairros, distritos e localidades 
determinados pelos setores do 1º Pelotão. 
 
Informações e observações 
complementares: inaugurada em 11 de 
outubro de 2002, foi construída com os 
padrões da arquitetura germânica, 
enaltecendo ainda mais a beleza turística da 
Cidade. A 6ª Cia Independente surgiu do 
desdobramento da 7ª Cia do 7º BPM 
(Domingos Martins - Marechal Floriano). 
 
 
Nome/entidade:  
Polícia Militar do Espírito Santo �  
6a Cia Independente (3º Pelotão) 
 
Localização: Rua Passos, s/n, Aracê, Pedra 
Azul. 
 
CEP: 29278-000. 
 
Telefone: (27) 3248-1090. 
 
Funcionamento: 24h. 
 
Equipamentos: viaturas, motocicletas, 
armas e todos os necessários aos serviços 

prestados. 
Serviços Prestados: policiamento ostensivo 
preventivo, abordagens a pessoas e veículos, 
policiamento em estádios de futebol, 
policiamento em festas. Peculiaridades da 
área de atuação: região de montanha, 
colonização alemã e italiana, atividades 
econômicas principais: agricultura (hortaliças, 
frutas e café), avicultura e turismo 
(pousadas, hotéis e festas).  
 
Números de domicílios atendidos: todos 
os bairros, distritos e localidades 
determinados pelos setores do 3º Pelotão. 
 
Informações e observações 
complementares: inaugurada em 11 de 
outubro de 2002. A 6ª Cia Ind surgiu do 
desdobramento da 7ª Cia do 7º BPM 
(Domingos Martins - Marechal Floriano). 
 
 
 
6.5 � SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR 
 
6.5.1 - Hospitais 
 
Nome:  
Hospital e Maternidade  
Dr. Arthur Gerhardt 
 
Localização: Avenida Koelher, s/n, Centro. 
 
CEP: 29260-000. 
 
Telefone: (27) 3268-1499 e (27) 3268-
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1376. 
Funcionamento: 24h. 
 
Serviços Prestados: internações 
hospitalares, consultas em várias 
especialidades, procedimentos cirúrgicos, 
serviços de diagnóstico, pronto socorro, 
maternidade. 
 
Observações complementares: atende 
particulares, SUS e convênios. 
 
 
 
6.5.2 - Clínicas Médicas 
 
Nome:  
Clificon 
 
Localização: Rua Pedro Gerhardt, 132, 
Centro. Sede.  
 
CEP: 29260-000. 
 
Telefone: (27) 3268-3127. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, de 8h 
às 18h. 
 
Serviços Prestados: pediatria, cardiologia, 
clinica médica, ginecologia, psicologia, 
psiquiatria. 
 
 
 
 

 
 
Nome:  
FisioClin 
 
Localização: Rua Pedro Gerhardt, 21, 
Centro. Sede.  
CEP: 29260-000. 
 
Telefone: (27) 3268-2371. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, de 7h 
às 17h. 
 
Serviços Prestados: fisioterapia, RPG, 
psicologia, terapia ocupacional, odontologia, 
fonoaudiologia, nutrição e ginástica corretiva. 
 
 
Nome:  
Clínica Médica 
 
Localização: Rua Bernardino Monteiro, 104, 
Centro. 
 
CEP: 29260-000. 
 
Telefone: (27) 3268-1629. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, de 8h 
às 18h. 
 
Serviços Prestados: pediatria, cardiologia, 
clinica médica. 
 
Observações complementares: atende 

particulares e convênios. 
 
Nome:  
Clínica Médica 
 
Localização: Rua Otaviano Santos, 740, 
Centro. 
 
CEP: 29260-000. 
 
Telefone: (27) 3268-1499 e (27) 3268-
1637. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, de 8h 
às 18h. 
 
Serviços Prestados: clinica médica e 
cirurgia geral. 
 
Observações complementares: atende 
particulares e convênios. 
 
 
Nome:  
Clínica Médica 
 
Localização: Rua Otaviano Santos, 261, 
Centro. 
 
CEP: 29260-000. 
 
Telefone: (27) 3268-1637 e (27) 3268-
3243. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, de 8h 
às 18h. 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Domingos Martins / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

81

 
Serviços Prestados: ginecologia e 
obstetrícia, ultra-sonografia, alergista, clinica 
médica e cirurgia geral. 
 
Observações complementares: atende 
particulares e convênios. 
 
 
Nome:  
Clínica Médica 
 
Localização: Rua Bernardino Monteiro, 25, 
Centro. 
 
CEP: 29260-000. 
 
Telefone: (27) 3268-1629. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, de 8h 
às 18h. 
 
Serviços Prestados: pediatria, cardiologia e 
clinica médica. 
 
Observações complementares: atende 
particulares e convênios. 
 
 
Nome:  
Clínica Médica 
 
Localização: Avenida Koelher, 230, Centro. 
 
CEP: 29260-000. 
 

Telefone: (27) 3268-1499. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, de 8h 
às 18h. 
 
Serviços Prestados: medicina do trabalho, 
clinica médica, serviços de diagnóstico e 
cirurgia geral. 
 
Observações complementares: atende 
particulares e convênios. 
 
 
Nome:  
Clínica de Dermatologia 
 
Localização: Rua João Batista Wenersbach, 
113, Centro. 
 
CEP: 29260-000. 
 
Telefone: (27) 3268-1281. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, de 8h 
às 18h. 
 
Serviços Prestados: dermatologia. 
 
Observações complementares: atende 
particulares e convênios. 
 
 
 
 
 
 

 
 
6.5.3 - Postos de Saúde 
 
Nome:  
Unidades de Saúde 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
7h30 às 17h. 
 
Equipamentos: disponíveis para as 
especialidades. 
 
Serviços Prestados: PSF, ginecologia e 
clínica geral. 
 
Números de domicílios ou pessoas 
atendidas: toda a comunidade onde está 
localizado. 
 
Informações e observações 
complementares: são 16 Unidades de 
Saúde: Melgaço, Santa Isabel, Biriricas, Alto 
Tijuco Preto, Tijuco Preto, Ponto Alto, 
Peróbas, Paraju, Alto Paraju, Araçê, Barcelos, 
Cristo rei, São Rafael, São Paulo de Aracê, 
Pedra Azul e Sede. Contato e administração 
feitos através da Secretaria Municipal de 
Saúde (27) 3268-3178. 
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6.5.4 - Farmácias 
 
Nome:  
Farmácia Domingos Martins 
 
Localização: Avenida Presidente Vargas, 
s/n, Centro. 
 
CEP: 29260-000. 
 
Telefone: (27) 3268-1656. 
 
Funcionamento: diariamente, de 7h às 20h. 
 
Serviços Prestados: venda de 
medicamentos e perfumaria em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Farmacia Santa Isabel 
 
Localização: Avenida Presidente Vargas, 
820, Centro. 
 
CEP: 29260-000. 
 
Telefone: (27) 3268-1673. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado, de 
7h às 20h, e domingo, de 7h às 13h. 
 

Serviços Prestados: venda de 
medicamentos e perfumaria em geral. 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
6.5.5 � Clinicas Odontológicas 
 
 
Nome/entidade:  
Clínica Odontológica  
Dr. Alexandre Moreira Lima 
 
Localização: Rua João Batista Wernersback, 
113, loja 02,  
Centro e Avenida Presidente Vargas, 590, 
sala 404, Centro.  
 
CEP: 29260-000.  
 
Telefone: (27) 3268-2531 e (27) 3268-
1837. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, de 
acordo com agendamento. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: tratamento 
odontológico em geral. 
 
 
 
 
 

 
 
Nome/entidade:  
Clínica Odontológica  
Dra. Angela Maria Martinelli Barth 
 
Localização: Avenida Presidente Vargas 
590, sala 403, Centro.  
 
CEP: 29260-000.  
 
Telefone: (27) 3268-1417. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, de 
acordo com agendamento. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: tratamento 
odontológico em geral. 
 
 
Nome/entidade:  
Clínica Odontológica  
Dr. Ronaldo de Jesus 
 
Localização: Rua Pedro Gerhardt, 308, 
Centro.  
 
CEP: 29260-000.  
 
Telefone: (27) 3268-1720. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, de 
acordo com agendamento. 
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Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: tratamento 
odontológico em geral. 
 
 
Nome/entidade:  
Clínica Odontológica  
Dra. Elia Márcia Vieira da Silva 
 
Localização: Rua Duque de Caxias, 83, 
Centro.  
 
CEP: 29260-000.  
 
Telefone: (27) 3268-1722. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, de 
acordo com agendamento. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: tratamento 
odontológico em geral. 
 
 
Nome/entidade:  
Clínica Odontológica  
Dr. Emerson Solanger Monhol. 
 
Localização: Avenida Presidente Vargas 
590, sala 403, Centro.  
 

CEP: 29260-000.  
 
Telefone: (27) 3268-1852. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, de 
acordo com agendamento. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: tratamento 
odontológico em geral. 
 
 
Nome/entidade:  
Clínica Odontológica. 
 
Localização: Avenida Presidente Vargas, 
874, Centro.  
 
CEP: 29260-000.  
 
Telefone: (27) 3268-1772. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, de 
acordo com agendamento. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: tratamento 
odontológico em geral. 
 
 
 
 

 
 
6.6 � SISTEMA EDUCACIONAL 
 
Taxa de alfabetização de adultos: 
86,55%. 
 
Taxa bruta de freqüência escolar: 
20,47%(0 a 6 anos); 88,25% (7 a 14 anos) e 
42,45% (15 a 17 anos). 
 
População de 10 a 14 anos alfabetizada: 
3.095pessoas em 2000. 
 
População de 10 a 14 anos não 
alfabetizada: 72 pessoas em 2000. 
 
Número de matrículas realizadas: 

Ensino Fundamental �5.626 e 
Ensino Médio � 1.149. 

 
Número de estabelecimentos de ensino: 

Rede Pública Federal � não há; 
Rede Pública Estadual � 7 escolas; 
Rede Pública Municipal � 55 escolas e 
Rede Privada � 2 escolas. 

 
Referências/Documentos consultados:  

In loco; 
ES em Dados. Governo do Estado do 
Espírito Santo. 2003/2006; 
SEDU/2004 e 
IBGE, Microdados do Censo, 1998/2000. 
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6.7 � OUTROS SERVIÇOS E  

EQUIPAMENTOS DE APOIO 
 
6.7.1 - Locadoras de Imóveis 
 
Nome:  
Josué Diniz Corretor de Imóveis 
 
Localização: Rua João Batista Wernersbach, 
142, Centro. 
 
CEP: 29260-000. 
 
Telefone: (27) 3268-2080 e (27) 9982-1165. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, de 8h 
às 18h e sábado, de 8h30 às 14h. 
 
Serviços Prestados: venda de imóveis 
rurais e urbanos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Barone Imóveis 
 
Localização: Rua Dve Lasen, s/n, Centro. Sede. 
 
CEP: 29260-000. 
 
Telefone: (27) 3268-1694. 
 

Funcionamento: diariamente, de 8h às 17h. 
 
Serviços Prestados: venda de imóveis. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
6.7.2 - Comércio 
 
6.7.2.1 - Lojas de Artesanato e Suvenires 
 
Nome:  
Arte, Flora e Fauna 
 
Localização: Rua João Batista Wernersbach, 
70, Centro. 
 
CEP: 29260-000. 
 
Telefone: (27) 3268-2434. 
 
Funcionamento: diariamente, de 8h30 às 
17h. 
 
Serviços Prestados: venda de artesanato e 
possui um orquidário anexo a loja que vende 
orquídeas e plantas ornamentais. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 

 
 
Nome:  
Delicias Caseiras 
 
Localização: Rua João Batista Wernersbach, 
30, Centro. 
 
CEP: 29260-000. 
 
Telefone: (27) 3268-2785. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, de 9h 
às 18h, sábado, de 9h às 20h e domingo, de 
10h às 18h. 
 
Serviços Prestados: venda de artesanato, 
doces caseiros, geléias, compotas, vinhos, 
batidas e licores. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Janela para o Céu 
 
Localização: Rua Alfredo Velten, 43. 
 
CEP: 29260-000. 
 
Telefone: (27) 3268-2383. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, de 8h 
às 18h, sábado e domingo, de 9h às 18h. 
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Serviços Prestados: venda de tear de 
madeira, mosaicos, argila, bordados, pinturas 
e palha de milho. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
6.7.2.2 - Fotografias 
 
Nome: Foto Studio Uno 
 
Localização: Avenida Presidente Vargas, 
575, Centro. 
 
Telefone: (27) 3268-1793. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, de 8h 
às 18h e sábado, de 8h às 12h. 
 
Equipamentos: laboratório e estúdio 
fotográfico. 
 
Serviços prestados: revelação fotográfica. 
 
Informações e observações 
complementares: não há. 
 
 
 
6.7.3 - Agências Bancárias e de Câmbio 
 
Nome:  
Caixa Econômica Federal 
 

Localização: Avenida Presidente Vargas, 
470, Centro. 
CEP: 29300-000. 
 
Telefone: (27) 3268-1284 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, de 
11h às 16h. 
 
Equipamentos: auto atendimento, de 8h às 
20h, todos os dias. 
 
Serviços Prestados: serviços bancários. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome:  
Banco do Brasil 
 
Localização: Avenida Presidente Vargas, 
590, Centro. Sede. 
 
CEP: 29260-000. 
 
Telefone: (27) 3268-1390. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, de 
11h às 16h. 
 
Equipamentos: caixa eletrônico e auto 
atendimento, de 8h às 22h, todos os dias. 
 
Serviços Prestados: serviços bancários. 
 

Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
Nome:  
Banestes 
 
Localização: Avenida Presidente Vargas, 
Centro. Sede. 
 
CEP: 29260-000. 
 
Telefone: (27) 3268-1384. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, de 
11h às 16h. 
 
Equipamentos: auto atendimento, de 6h 
horas às 22h, todos os dias. 
 
Serviços Prestados: serviços bancários. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
6.7.4 - Serviços Mecânicos 
 
Nome:  
Mecânica Campinho 
 
Localização: Rua Eduardo Schneider, s/n, 
Centro. 
 
CEP: 29260-000. 
 
Telefone: (27) 3268-1688 
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Funcionamento: de segunda a sábado, das 
7h30 às 11h e das 12h30 às 17h30. 
Equipamentos: necessários à prestação dos 
serviços oferecidos.  
 
Serviços prestados: lanternagem e 
mecânica em geral. 
 
Informações e observações 
complementares: não há. 
 
 
 
6.7.5 - Postos de Abastecimento 
 
Nome: 
Posto Martinense 
 
Localização: Avenida Presidente Vargas, 
s/n, Centro. 
 
CEP: 29260-000. 
 
Telefone: (27) 3268-1140. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado, de 
6h às 20h. 
 
Equipamentos: bombas de abastecimento. 
 
Serviços Prestados: troca de óleo, 
lavagem, borracharia e lanchonete. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 

 
 
Nome:  
Auto Posto Pedreira 
 
Localização: Rodovia BR-26,2 Km 90, Pedra 
Azul. 
 
CEP: 29260-000. 
 
Telefone: (27) 3248-1164. 
 
Funcionamento: todos os dias, de 6h às 
21h. 
 
Equipamentos: bombas de abastecimento, 
loja de conveniências e caixa do Banco do 
Brasil. 
 
Serviços Prestados: troca de óleo e 
lavagem. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Posto Dois Irmãos 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 95, Pedra 
Azul, Fazenda do Estado. 
 
CEP: 29260-000. 
 
Telefone: (27) 3248-1144. 
 

Funcionamento: diariamente, 24h. 
 
 Serviços Prestados: troca de óleo e lava 
jato. 
 
Referências/Documentos consultados 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Posto Imigrante 
 
Localização: Rodovia João Ricardo Shorling, 
Centro. 
 
CEP: 29260-000. 
 
Telefone: (27) 3268-1513. 
 
Funcionamento: todos os dias, de 6h às 
21h. 
 
Equipamentos: bombas de abastecimento e 
lanchonete. 
 
Serviços Prestados: troca de óleo, lava jato 
e borracharia. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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6.7.6 - Locais e Templos  

de Manifestações de Fé 
 
 
Nome:  
Igreja de São Sebastião 
 
Localização: Rua Principal, s/n, Aracê. 
 
CEP: 29300-000. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, de 
19h às 21h. 
 
Serviços Prestados: manifestação de fé. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Igreja Nossa Senhora de Fátima 
 
Localização: Rua Huliana, s/n, Pedra Azul. 
 
CEP: 29260-000. 
 
Funcionamento: diariamente, de 15h às 
16h e de 19h às 21h. 
 
Serviços Prestados: manifestação de fé. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 

 
 
Nome:  
Igreja São Geraldo 
 
Localização: Rua Pedro Gehardt, s/n, 
Centro.  
 
CEP: 29260-000. 
 
Telefone: (27) 3268-3331. 
 
Funcionamento: diariamente, de 8h30 às 
11h e de 13h às 17h, com missas domingo, 
às 8h e 19h. 
 
Serviços Prestados: manifestação de fé. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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7 - GLOSSÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

função do seu estado de conservação, 
restrinja o uso aos visitantes em determinado 
período do ano. 
 
Precário � não pavimentado e que dificulte o 
acesso dos visitantes ao atrativo (exemplo: 
caminhos, atalhos etc.). 
 
Meios de hospedagem: 
 
Bom - Se o grau de satisfação do cliente for 
satisfatório. 
 
Regular � Se o grau de satisfação do cliente 
não for satisfatório. 
 
Ruim � Inviável. 
 
Adaptado e não adaptado � Se é ou não 
adaptado para pessoas com necessidades 
especiais. 
 
Acessibilidade ao atrativo - Refere-se aos 
períodos de visitação ao atrativo, 
determinando por diversidades climáticas ou 
outras restrições de horários e de leis. No 
caso de ser temporário, utiliza-se o critério 
de mencionar os meses/dias, quando 
necessário. 
 
Maior fluxo � Maior número de visitantes. 
 
Demanda � Procura turística.  
 
Descrição dos UH´s (unidades 
habitacionais) � Indica o número total de 
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uh�s por tipo, a saber: suítes, apartamentos, 
quartos com e sem banheiro privativo, chalés 
e também se há camas extras no 
estabelecimento. Caso o apartamento, suíte 
ou chalé não esteja descrito, considerar para 
todos, o seguinte critério: nos apartamentos 
há banheiro privativo e nas suítes e chalés há 
banheiro privativo e salas de estar.  
 
Origem dos visitantes � Indica a origem 
dos visitantes: se intermunicipal, do entorno 
regional, de outros estados e outros países. 
 
Rota do Mar e das Montanhas � Modelo 
implantado pela Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico e de Turismo 
para fomentar e comercializar os produtos 
que constituem os destinos turísticos do 
Espírito Santo. Esta Rota envolve os 
municípios de: 

Vitória; 
Santa Teresa; 
Domingos Martins e 
Venda Nova do Imigrante; 

 
flip-charter - Bloco de cerca de 1,2m de 
altura disposto sobre um tripé, geralmente 
usado como material de suporte para 
eventos.  
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