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APRESENTAÇÃO: 
 
O SEBRAE/ES em parceria com a 
SEDETUR- Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico e Turístico do 
Espírito Santo e BANDES - Banco de 
Desenvolvimento do Espírito Santo, 
apresenta  um trabalho cuja princi-
pal finalidade consiste em conhecer 
e organizar as potencialidades turís-
ticas dos municípios do Espírito San-
to. O presente relatório abordado 
especifica as potencialidades do 
município de Fundão. 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 equipamen-
tos, serviços e infra-estrutura dis-
poníveis em cada núcleo, a fim de 
otimizar os atrativos naturais e cul-
turais como produto turístico, obe-
decendo às características originais 
e a capacidade de ocupação destes 
núcleos. 

 
A pesquisa deste trabalho foi reali-
zada pelo Instituto de Pesquisa Flex 
Consult e teve o auxílio das prefei-
turas 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 sen-
do enxergado como uma atividade 
econômica, que necessitava de in-
fra-estrutura e  mão-de-obra espe-
cializada, 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 pa-
ra o turismo planejado, sustentável 
e profissional, fomentando grandes 
recursos sob a forma de estruturas 
hoteleiras, agências, restaurantes, 
transportes, centros de lazer, par-
ques temáticos, museus, aeroportos 

e outros. Esses, por sua vez, de-
pendem de mão-de-obra qualificada 
e geram um número expressivo de 
empregos diretos e indiretos.  
 
Hoje, o estado tem dado maior a-
tenção ao turismo, buscando uma 
melhor organização de seus atrati-
vos, 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.  

 
1 � OBJETIVOS. 
 
O Inventário da Oferta Turística será 
estruturado a fim de servir como 
fonte para: 
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·identificar características e fatores 
que determinam as motivações de 
viagem; 
·dimensionar a oferta de serviços 
equipamentos e infra-estrutura dis-
poníveis, para o processo de ocupa-
ção turística do território; 
·diagnosticar deficiências e pontos 
críticos entre a oferta e a demanda 
turística existente; 
·permitir a previsão do comporta-
mento 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 uti-
lização otimizada e ordenada; 
·servir como fonte de pesquisa e 
consulta aos empresários, aos estu-
dantes e à comunidade em geral, 
interessados na atividade turística 
do município. 
 

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 orga-
nizar os arranjos produtivos locais. 
O município de Fundão foi selecio-
nado pelo SEBRAE/ES para ser in-
ventariado turisticamente de acordo 
com uma metodologia de classifica-
ção da EMBRATUR,  que caracteriza 
os municípios brasileiros que apre-
sentam uma oferta turística, ou ain-
da, um potencial turístico.  
Toda a parte operacional da pesqui-
sa, desde o levantamento das in-
formações à elaboração do docu-
mento final, foi executada pelo Ins-
tituto de Pesquisa Flex Consult e 
validadas pelo SEBRAE/ES. 
As informações do município foram 
coletadas em diversos órgãos com-
petentes, de acordo com cada as-
sunto, IBGE, DEE, IPES, IDAF, IBA-
MA, IEMA, Prefeitura e outros ór-
gãos do município. Foram solicita-
das ainda algumas informações em 

empresas concessionárias de servi-
ço público, como CESAN, ESCELSA e 
TELEMAR, com o intuito de levantar 
dados da infra-estrutura do municí-
pio. 
O levantamento das informações 
sobre os atrativos, equipamentos e 
infra-estrutura turísticas do municí-
pio 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 levanta-
mento das informações seguem o 
conteúdo do �Inventário da Oferta 
Turística � Metodologia � Brasília: 
ministério do Turismo, 2003� de 
autoria do próprio Ministério do Tu-
rismo. 
O inventário classifica a pesquisa 
em três grupos: Atrativos Turísticos, 
Serviços e Equipamentos Turísticos 
e Infra-estrutura de Apoio ao Turis-
mo. Cada grupo subdivide-se em: 
Tipos e Subtipos. 
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As áreas inventariadas em cada 
município serão as áreas de interes-
se turístico, desta forma, foi realiza-
do junto à Secretaria Municipal de 
Turismo, um zoneamento para defi-
nição destas áreas, conforme a se-
guir: 
 
 

 Irundí, 
  Praia Grande, 
 Timbuy. 
 

 
3 � INTRODUÇÃO AO MUNICÍPIO. 
 

Fundão retrata fielmente o que se 

diz do Espírito Santo, quando dizem 

que o Estado está entre o mar e a 

montanha. Num pequeno espaço 

territorial, a cidade oferece praia e 

serra, contando ainda com a natu-

reza, em seu estado vivo e exube-

rante, além do rico legado cultural 

deixado por seus descendentes, se-

jam estes europeus ou africanos. 

 

A cidade é interiorana, mas o pro-

gresso deixa suas marcas através 

da Rodovia BR-101 Norte, que corta 

o município. Também por isto, 

mesmo sendo interiorana, a cidade 

não deixa de oferecer toda a rede 

de serviços  necessários ao desen-

volvimento turístico do município. 

 

Sendo assim, Fundão se apresenta 

como um município com vocação 

turística, agregando valores perti-

nentes ao turismo histórico-cultural, 

agroturismo, ecoturismo e também 

turismo social, de lazer ou interno. 

4 - ATRATIVOS TURÍSTICOS 
 
4.1 � ATRATIVOS NATURAIS 
 
4.1.1� Costas ou Litoral. 
 
4.1.1.1� Praias. 
 

Nome do atrativo: Praia Grande. 
 
Localização: Distrito de Praia Grande, 
área urbana a 80km da sede do município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, sinalizado, em regular 
estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo 
de Vitória pela Rodovia BR-101 Norte até a 
entrada para Jacaraípe pela Rodovia ES-
010, segue-se em sentido norte para Nova 
Almeida. 
 
 

 
 
Transporte ao atrativo: rodoviário, regu-
lar, de trinta em trinta minutos, em bom 
estado e não-adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
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Visitação: diariamente, sem visitas guia-
das, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, área 
de lazer e entretenimento não adaptada e 
locais para alimentação e hospedagem não-
adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: não 
há. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados ? não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, 
entorno regional, outros estados e outros 
países, sendo de janeiro a março e julho a 
época de maior fluxo de visitação. 
 
Descrição do atrativo: praia urbanizada. 
É dotada de recifes naturais, propícios para 
o mergulho e a pesca. No local encontra-se 
o estuário do Rio Reis Magos. É uma das 
praias mais freqüentadas da região, em sua 
orla encontram-se bares, barracas de praia 
com música nos finais de semana e na alta 
temporada. A praia tem uma boa estrutura 
de hospedagem e alimentação, serviços 
médicos e de apoio. O local é freqüentado 
pelas famílias, por  ser raso e ter águas 
calmas. 

 
Observações complementares: a distân-
cia da sede e a descrição do acesso utiliza-
do levam em consideração o acesso pas-
sando pelo município de  Serra. 
 
Referências/documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Praia do Rio Preto. 
 
Localização: Distrito de Praia Grande, 
área não urbana, a 80km da sede do muni-
cípio. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, sinalizado e em bom esta-
do de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo 
de Vitória pela Rodovia BR-101 Norte até a 
entrada para a Rodovia ES-020, sentido 
Jacaraípe e Nova Almeida, após a Praia 
Grande segue-se mais 2km. 
 
Transporte ao atrativo: rodoviário, regu-
lar, de uma em uma hora, em bom estado 
e não-adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 

Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, área 
de lazer e entretenimento não adaptada e 
locais para alimentação e hospedagem não-
adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: não 
há. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados ? não 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, 
entorno regional, outros estados e outros 
países, sendo de janeiro a março e julho a 
época de maior fluxo de visitação. 
 
Descrição do atrativo: localiza-se na Foz 
do Rio Preto, na divisa entre os municípios 
de Fundão e Aracruz. É uma praia pouco 
freqüentada e bem conservada, que pre-
serva a vegetação de restinga com algumas 
castanheiras. Suas ondas são propícias 
para a prática do surf. Há também recifes e 
suas águas propiciam a prática do mergu-
lho e da pesca submarina. Suas areias são 
finas. Há grandes áreas de reserva de Mata 
Atlântica. 
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Observações complementares: a distân-
cia da sede e a descrição do acesso utiliza-
do levam em consideração o acesso pas-
sando pelo município de Serra. 
 
Referências/documentos consultados: 
in loco. 
 

 
 
4.1.1.2 � Baías/Enseadas. 
 
Nome do atrativo:  
Enseada das Garças. 
 
Localização: Distrito de Praia Grande, 
área urbana a 8,5km da sede do município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, sinalizado, em bom 
estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo de 
Vitória pela Rodovia BR-101 Norte até o 
trevo para a Rodovia ES-010, segue-se 
então no sentido norte para Nova Almeida. 

A praia está localizada logo após Praia 
Grande. 
 

 
 
Transporte ao atrativo: rodoviário, regu-
lar, de uma em uma hora, em bom estado 
e não-adaptado. 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guia-
das, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
locais para hospedagem, alimentação e 
instalações sanitárias não-adaptados. 
 

Atividades ocorrentes no atrativo: 
pesca e mergulho. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados ? não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e 
entorno regional, sendo de janeiro a março 
e julho a época de maior fluxo de visitação. 
 
Descrição do atrativo: praia de areia fina, 
ondas calmas e recifes. Há também rema-
nescentes de vegetação de restinga e cas-
tanheiras. A praia é pouco visitada. Em seu 
entorno existem loteamentos e a sua ocu-
pação se faz de forma desordenada, colo-
cando em risco as características primitivas 
do local. Ali se  
encontram bares e restaurantes além de 
um camping. 
 
Observações complementares: a distân-
cia da sede e a descrição do acesso utiliza-
do levam em consideração o acesso pas-
sando pelo município de Serra. 
 
Referências/documentos consultados: 
in loco. 
 
 
4.1.1.3 � Mangues 
 
Nome do atrativo:  
Manguezal de Praia Grande. 
 
Localização: Distrito de Praia Grande, 
área urbana, na foz do Rio Reis Magos, 
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divisa com município de Serra. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, não sinalizado, em bom 
estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo 
de Vitória pela Rodovia BR-101 Norte até a 
entrada para Jacaraípe pela Rodovia ES-
010, segue-se em sentido norte para Nova 
Almeida. 
 
Transporte ao atrativo: rodoviário, regu-
lar, de uma em uma hora, em bom estado 
e não-adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: lei 
federal. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guia-
das, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 

 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
nas proximidades há locais para hospeda-
gem, alimentação e instalações sanitárias 
não-adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: visu-
alização. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados ? não. 

 
Origem dos visitantes: intermunicipal e 
entorno regional, sendo de janeiro a março 
e julho a época de maior fluxo de visitação. 
 
Descrição do atrativo: O manguezal é um 
ecossistema costeiro que ocorre apenas em 
lugares com influência de marés e de água 
salobra (mistura de água doce e salgada). 
É comum encontrarmos este ecossistema 
em regiões estearinas (desembocadura de 
rio), em lagoas e baías. Ocorrem em pon-
tos da costa onde há depósito de sedimento 
fino, a argila, que forma a lama. Ecossiste-
ma altamente produtivo, principalmente 
devido ao grande aporte de nutrientes vin-
dos dos rios que se depositam em seu se-
dimento. A vegetação é totalmente especí-
fica: mangue-branco e mangue-vermelho 
(com raízes aéreas e respiratórias). A e-
xemplo da fauna, encontramos: moluscos, 
crustáceos, grande quantidade de peixes 
jovens (berçário do mar), aves que se ali-
mentam desses peixes, entre outros. O 
manguezal é um ecossistema exclusiva-
mente tropical. 
 
Referências/documentos consultados: 
1. in loco 
2. www.iesb.org.br. Acesso em junho 2004. 
 
4.1.2 � Hidrografia 
 
4.1.2.1 � Rios. 
 
Nome do atrativo:  
Rio Reis Magos. 

http://www.iesb.org.br.
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Localização: divisa entre os municípios de 
Serra e Fundão, no Distrito de Praia Gran-
de. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, sinalizado e em bom esta-
do de conservação. Hidroviário com acesso 
marítimo e fluvial/lacustre em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: chegando 
a Nova Almeida, pegar uma embarcação 
passando depois pelo estuário. 
 
Transporte ao atrativo: rodoviário, regu-
lar, de trinta em trinta minutos e marítimo 
contratado, em bom estado e não-
adaptado. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guia-
das, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: um dia 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
guia de turismo/monitor/condutor, lazer e 
entretenimento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pas-
seio de escuna e barcos, pesca de robalo e 
caranguejo, com possibilidade de serem 

praticadas por portadores de necessidades 
especiais. 
 

 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados ? não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, 
entorno regional, outros estados e outros 
países, sendo de janeiro a março e julho a 
época de maior fluxo de visitação. 
 
Observações complemetares:  
 a nascente está localizada na 
região montanhosa de Santa Tere-
sa; 
 área de drenagem: aproxima-
damente 700km²; 
 disponibilidade hídrica superfici-
al: estimada em 1,6 m3/s (Estação 
Fluviométrica de Valsugana Velha) e  
 a foz do rio localiza-se no balne-
ário de Nova Almeida. 

 
 Diagnóstico da bacia: 
 na região mais baixa da bacia 
estão sendo desenvolvidos projetos 
de cultura de arroz e feijão e, além 
destas, a cultura do café é bastante 
desenvolvida ao longo da bacia  
 e há também diversas fábricas 
de ferro gusa. 
 
Descrição do atrativo: o Rio Reis Magos 
ou Fundão corta todo o município no senti-
do oeste-leste e se constitui na fronteira 
entre Fundão e Serra. Ao desembocar no 
mar, entre Nova Almeida e Praia Grande, 
seu estuário forma um mangue, que é um 
dos ecossistemas associados à Mata Atlân-
tica. Em conjunto, os manguezais de Fun-
dão, Aracruz e Vitória formam uma das 
maiores áreas de mangues preservados do 
país. 
 
O rio faz parte do cotidiano da população 
ribeirinha de pescadores que retiram das 
águas a sua sobrevivência. Utilizam, para 
tanto, canoas rústicas, praticamente arte-
sanais e se lançam entre saliências e reen-
trâncias do rio. O rio não é mais navegável 
por barcos de calado superior a dois me-
tros, pois o fundo de suas águas é lama-
cento em algumas regiões e pedregoso em 
outras, sendo necessário um condutor bas-
tante experiente e que conheça os diversos 
percursos navegáveis. Suas águas são es-
curas e férteis com inúmeras variedades de 
peixes e crustáceos como o robalo, o tucu-
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naré e os caranguejos, que vivem nas par-
tes mais rasas. Suas margens são cobertas 
por uma vegetação de raízes expostas e 
retorcidas, com até quatro metros de altu-
ra, típicas de áreas de manguezal.  
 
O rio se abre em diversos braços que pare-
cem extensos labirintos de vegetação, en-
tre eles o Braço do Macaco. Existem rios 
locais com pequenos ancoradouros de bar-
cos de pesca. Apesar de ser área de pre-
servação, em suas margens são encontra-
das algumas fazendas que para a plantação 
de pastagem desmataram a vegetação 
nativa. Além das fazendas, algumas resi-
dências localizadas próximas às regiões de 
Nova Almeida e Praia Grande também in-
vadiram as margens do rio, alterando a 
paisagem nativa. Portanto, são vistas vá-
rias áreas com vegetação rasteira e solo 
arenoso, oriundo da destruição do ambien-
te natural.  
 
Os passeios de barco pelo rio não são co-
mercializados, apenas algumas pousadas 
realizam passeios com seus hóspedes e é 
possível alugar barcos para passear. 
 
Além do Rio Reis Magos ou Fundão, a rede 
hidrográfica é constituída pelos seus afluen-
tes, entre os quais se destacam os rios 
Piabas, Carneiro e Timbuí e pelo Rio Preto. 
 
Referências/documentos consultados: 

1. in loco 
2. SEBRAE/ES. Inventário da Ofer-
ta Turística Fundão. Julho de 1998. 

3. Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e de Recursos 
Hídricos. As bacias Hidrográ-
ficas do Estado do Espírito 
Santo. Bacia do Reis Magos. 
Disponível em: 
www.iema.es.gov.br. Acesso 
em: out. 2004. 

 
 
4.1.3 � Quedas D�água 
 
4.1.3.1 � Cachoeira 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira Fundão. 
 
Localização: sítio do Sr. Nilsinho, área não 
urbana, a 5km da sede do município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavi-
mentado, regular estado de conservação e 
não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partir da 
sede pela estrada para Praia Grande, é 
necessário pedir informações aos morado-
res da região. 
 
Transporte ao atrativo: a pé, com bom 
acesso ao local e não-adaptado. 

 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guia-
das, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
área para lazer e entretenimento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pes-
ca. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados ? não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal. 

http://www.iema.es.gov.br.
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Descrição do atrativo: está localizada no 
Rio Fundão que apresenta diversas quedas 
d�água. O rio foi represado e no local foram 
introduzidas várias espécies de peixes co-
mo robalo, cascudo, tucunaré, carpa, tilápia 
e também o camarão da Malásia. No mês 
de março ocorre a desova da maioria dos 
peixes e não é permitida a pesca.  
 
A região é cercada por lavouras de café. 
Não é aconselhado o banho, pois o Rio 
Timbuí está poluído por esgoto doméstico 
da cidade. 
 
Referências/documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Fundão. 
 
 
 
4.1.3.2 � Corredeiras. 
 
Nome do atrativo:  
Barragem do Rio Timbuí. 
 
Localização: Timbuí, área não urbana, a 
13km da sede do município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, sinalizado e em esta-
do regular de conservação.  
 
Descrição do acesso utilizado: partir de 
Vitória pela Rodovia BR-101 norte até o 
Distrito de Timbuí. Seguir por estrada não 
pavimentada por mais 3km. É necessário 
pedir informações em Timbuí. 

 
Transporte ao atrativo: rodoviário, regu-
lar, de trinta em trinta minutos, e marítimo 
contratado em bom estado e não-adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guia-
das, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ba-
nho e pesca. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? não 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: antiga barragem 
da usina hidrelétrica de Fundão. Há uma 
pequena queda d�água, bom local para 
pesca e banho. Seguindo o rio pode-se 
encontrar corredeiras de pequeno porte 
com piscinas naturais. 

 
Referências/documentos consultados:  
1. Prefeitura Municipal de Fundão. 
4.1.4 � Unidades de Conservação. 
 
4.1.4.1. � Municipal. 
 
Nome do atrativo:  
Parque Natural e APA de Goipaba-Açu. 
 
Localização: Distrito de Irundi, á-
rea não urbana, a 13km da sede do 
município. Localiza-se próximo da 
Rodovia ES-259, que liga Fundão a 
Santa Teresa, abrangendo parte 
destes dois municípios.  
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, sinalizado e em esta-
do regular/precário. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo 
da sede no sentido para Santa Tereza pela 
Rodovia Josil Agostini. Após 5,5km chega-
se ao Distrito de Irundi. Seguir mais 6,5km 
por estrada não pavimentada em precário 
estado de conservação. 
 
Transporte ao atrativo: a pé, com acesso 
regular ao local e não-adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atra-
tivo: municipal. Foi criada em 
27/12/1994 através do Decreto nº 
3.796.  
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Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, com visitas guia-
das, acesso pago e com autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
centro de visitantes e eventos para 40 pes-
soas, restaurante panorâmico, observatório 
astronômico, laboratório e viveiro para 
produção de orquídeas, sede administrati-
va, trilhas e mirantes. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ob-
servação da paisagem, trilhas, produção de 
orquídeas e outros. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados ? não. 
 

 
Origem dos visitantes: intermunicipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: o Parque é consti-
tuído por uma formação rochosa granítica 
com 911 metros de altitude (Pico do Goipa-
ba-Açu). Em seu entorno ainda existe re-
manescentes de Mata Atlântica nativa e se 
constituí em área de preservação ambien-
tal, com aproximadamente de 100ha.  
 
O acesso ao cume do pico é realizado atra-
vés de veículo de passeio. Do cume do pico 
é possível avistar diversos municípios e 
parte do litoral, entre a Grande Vitória e 
Linhares. No percurso é possível visitar a 
Capela de Nossa Senhora da Vitória, cons-
truída em 1878. Existem mirantes naturais, 
vales e cachoeiras. 
 
No Parque e no seu entorno residem diver-
sas espécies de pássaros e mamíferos. A 
vegetação também é um atrativo, pois é 
possível encontrar bromélias, orquídeas, 

jatobás, macanaíba, canela, pau-pereira 
entre outras espécies. São encontradas 
ainda diversas nascentes que formam pis-
cinas naturais. 
 
Informações e observações 
complementares:  
APA de Goipaba-Açu. � localização (S) 20º 
51� 48� e (W) 40º 25� 83� tem 3.740ha de 
extensão territorial nos municípios de a-
brangência Fundão e Santa Tereza e serve 
como Zona Tampão (VER ANEXO I, Normas 
do Tombamento da Mata Atlântica) para o 
Parque Municipal de Goipaba-Açu, situado 
no ponto mais alto da área, o Pico do Goi-
paba-Açu, com 880 metros. 
 
O relevo apresenta declives acentu-
ados e altitudes que variam de 200 
a 820 metros, gerando uma variabi-
lidade de ambientes em função da 
disponibilidade de radiação solar, 
umidade e profundidade de solos. 
Estas diferenças favorecem a pre-
sença de uma grande diversidade de 
espécies florestais e endemismos 
(MMA, 2002). O Parque possui Plano 
de Manejo.  
 
As áreas baixas são ocupadas por 
pequenas propriedades rurais cujos 
usos predominantes são pastagens, 
cultura de café, banana e outros 
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usos agrícolas. Os remanescentes 
florestais apresentam-se nos topos 
das encostas e nas áreas de difícil 
acesso. Estes remanescentes inte-
gram um importante corredor eco-
lógico no contexto regional, estabe-
lecendo comunicação entre esta u-
nidade de conservação e a Reserva 
Biológica Augusto Ruschi (MMA, 
2002).  
 
A  Área de Proteção Ambiental � 
APA ainda não conta com plano di-
retor para sua implantação, mas 
tem sua área coberta por fotografia 
aérea e mapeamento da cobertura 
florestal e dos recursos hídricos. 
Existe iniciativa de integração das 
entidades locais para constituição do 
seu conselho gestor, mas o mesmo 
ainda não foi devidamente estabele-
cido. Órgãos responsáveis: SEAMA e 
IEMA. 
 
Conta com a participação da comu-
nidade para o desenvolvimento das 
ações de manejo e projetos com-
plementares. A comunidade local 
está representada pela associação 
da APA. 
 

Referências/documentos consultados:  
1. Diagnóstico turístico da Prefeitura 
Municipal de Fundão. 
2. Instituto de Pesquisas da Mata Atlân-
tica. Conservação da Mata Atlântica 
no Estado do Espírito Santo: cober-
tura florestal, unidades de conservação 
e fauna ameaçada (Programa Centros 
para a Conservação da Biodiversidade � 
Conservação Internacional do Brasil). 
3. IPEMA. _ Vitória-ES: IPEMA, 2004. 
112p. il., mapas. I.Instituto de Pesqui-
sas da Mata Atlântica. II Titulo. 
4.SEAMA. Disponível em: 
www.seama.es.gov.br. Acesso em jan. 
2005. 
5. Análise da sensibilidade física da área 
de Proteção Ambiental do Goipaba-Açu 
(Fundão-ES). Disponível em: 
<http://www.naturezaonline.com.br/na
ture-
za/conteudo/pdf/revista_online.Cuzzuol
.pdf>.Acesso em: jan. 2005. 
6. SEBRAE/ES. Inventário da Oferta 
Turística Fundão. julho, 1998. 
 
 
 

4.1.5 � Flora. 
 
Nome do atrativo:  
Flora. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação e pesquisa. 
 
Integra Roteiros turísticos Comerciali-

zados ? não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e outros estados, sendo o 
verão a época de maior visitação. 
 
Descrição do atrativo: a cobertura vege-
tal primitiva foi bastante alterada, substitu-
ída, principalmente por pastagens e cultu-
ras agrícolas. Era constituída predominan-
temente pela Floresta Atlântica de planície 
e encosta (formação perenifélia, por vezes 
semidecídua, em função de variações do 
teor do solo úmido). Ela se desenvolve, 
sobretudo em solos que têm como matrizes 
os sedimentos da série barreiras, bastante 
permeáveis. 
 
Informações e observações 
complementares: a flora foi alte-
rada, substituída, em algumas á-
reas, principalmente, por pastagens 
e culturas agrícolas. Mas, mesmo 
assim, apresenta as características 
da Mata Atlântica. 
 
A Mata Atlântica apresenta uma va-
riedade de formações, engloba um 
diversificado conjunto de ecossiste-
mas florestais com estruturas e 
composições florísticas bastante di-
ferenciadas, acompanhando as ca-
racterísticas climáticas da vasta re-
gião onde ocorre, tendo como ele-

http://www.seama.es.gov.br.
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mento comum a exposição aos ven-
tos úmidos que sopram do oceano.  
 
A Mata Atlântica representa uma 
grande riqueza de patrimônio gené-
tico e paisagístico, demonstrada por 
índices verdadeiramente impressio-
nantes: 55% das espécies arbóreas 
e 40% para espécies não arbóreas 
são endêmicas (ou seja: uma, entre 
cada duas espécies ocorre exclusi-
vamente naquele local). Os núme-
ros não param por aí: 70% no caso 
de espécies como as bromélias e 
orquídeas. 
 

 
 
No litoral ocorre vegetação de prai-
as e restingas, constituídas de plan-
tas herbáceas e arbustivas, interca-

ladas por área de manguezais. Há 
uma grande diversidade de plantas 
de sub-bosque, principalmente or-
quídeas e bromélias de potencial 
valor econômico.  
 
A estrutura da Mata Atlântica no município 
de Fundão tem o domínio fitogeográfico da 
Mata Atlântica que abrange diversos ecos-
sistemas. Esses foram discriminados atra-
vés da análise criteriosa dos elementos 
geomorfológicos em relação ás suas peculi-
aridades fitogeográficas da área que abran-
ge todo o município de Fundão.  
 
Nas baixadas das planícies costeiras litorâ-
neas destacam-se as restingas, as lagoas 
costeiras e os manguezais. Nas elevações 
originadas no período terciário, sobressaem 
as florestas denominadas tabuleiros costei-
ros, as quais podem ocorrer em altitudes 
de até 100 metros. Entretanto, o mais co-
mum é que a partir dos 50 metros de alti-
tude ocorram mudanças na vegetação, 
decorrentes das alterações da profundidade 
e fertilidade dos solos e que predispõem ao 
surgimento de uma nova configuração de-
nominada floresta ombrófila densa baixo-
montana, que predomina até aproximada-
mente 500 metros.  
 
Nesse ambiente começam a se impor espé-
cies vegetais arbóreas, melhor adaptadas 
aos latossolos, acentuando-se também as 
mudanças de clima, notadamente pela am-
plitude térmica diuturna e entre as esta-

ções do ano. Essas características de 
sub-tropicalidade estão refletidas na morfo-
logia dos vegetais (folhas de menor dimen-
são), na sua fisiologia (ocorrência de deci-
duidade) e na estrutura da vegetação (re-
dução no número de espécies de palmeiras 
e xaxins e adensamento da vegetação de 
sub-bosque, devido à maior penetração de 
raios solares através das copas menos den-
sas).  
Entre 500 e 1.100 metros, estabeleceu-se a 
floresta ombrófila densa-montana, mais 
conhecida por floresta das encostas, dife-
renciada da baixo-montana pela menor 
altura das árvores. Há uma maior presença 
das plantas decíduas e daquelas adaptadas 
à acentuada declividade e à lixiviação dos 
solos, sendo que boa parte delas possui 
raízes tabulares, conhecidas por sapope-
mas, responsáveis pela estabilização das 
árvores.  
 
Referências/ documentos consultados: 
1. Disponível em: 
www.sosmatatlantica.org.br. Acesso em: 
nov. de 2004. 
2. SEBRAE/ES. Inventário da Oferta Tu-
rística Fundão. julho, 1998. 
 
 
4.1.6 � Fauna. 
 
Nome do atrativo:  
Fauna. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação e pesquisa. 

http://www.sosmatatlantica.org.br.
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Integra Roteiros turísticos Comerciali-
zados ? não 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e outros estados, sendo o 
verão a época de maior visitação. 
 
Descrição do atrativo: típica de 
Mata Atlântica, a fauna silvestre, é 
composta por mamíferos, como sa-
güis, capivaras, lontras, ariranhas; 
por aves como tucanos, periquitos, 
pombos, sabiás, sanhaços e outros; 
répteis como cobras, jabutis, lagar-
tos; anfíbios como sapos e rãs; e 
invertebrados como borboletas, li-
bélulas, aranhas, caranguejos, den-
tre outros.7 
Informações e observações 
complementares: a Mata Atlântica 
representa uma grande riqueza de 
patrimônio genético e paisagístico, 
demonstrada por índices verdadei-
ramente impressionantes: no caso 
da fauna, 39% dos mamíferos que 
vivem na floresta são endêmicos. 
Mais de 15% dos primatas existen-
tes no Brasil habitam a floresta e a 
grande maioria dessas espécies são 
endêmicas.  
 
Referências/ documentos consultados:  

1. Disponível em: 
www.naturezaonline.com.br. 
Acesso em: out. 2004. 
2. SEBRAE/ES. Inventário da Ofer-
ta Turística Fundão. julho, 1998. 
3. Prefeitura Municipal de Fundão. 
4. SOS Mata Atlântica. Disponível em: 
www.sosmatatlantica.org.br. Acesso 
em: nov. 2005 

 
4.2 � ATRATIVOS CULTURAIS 
 
4.2.1 � Edificações. 
 
4.2.1.1 � Arquitetura Civil. 
 
Nome do atrativo:  
Antiga Residência da Família Agostini. 
 
Localização: Avenida José Agostini, s/nº, 
Centro. Área urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, não sinalizado e em bom 
estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: às mar-
gens da Rodovia BR-101 Norte. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, de trinta em trinta minutos, em 
bom estado e não-adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: 
tombado pelo patrimônio histórico. 
 

Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira, das 
8h30 às 16h e  sábado, das 8h às 12h, com 
visitas guiadas, acesso gratuito e sem auto-
rização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços: museu com 
peças de mobiliários doados pelas famílias 
locais, o salão do primeiro andar é utilizado 
para reuniões, cursos e treinamentos e loja 
de artesanato. Instalações sanitárias não 
adaptadas, bebedouro, serviço de limpeza e 
estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: sede 
atual da Casa da Cultura, do museu e  da 
loja do artesão. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados ? não. 
 
 
 

http://www.naturezaonline.com.br.
http://www.sosmatatlantica.org.br.
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Origem dos visitantes: intermunicipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: sobrado do fim do 
século XIX, característico do ciclo do café, 
com comércio no térreo e residência no 
pavimento superior. Há dois pavimentos e 
um sótão, com planta regular e dois volu-
mes de telhado com duas águas cada, se-
paradas por calha central e cobertos com 
telha francesa.  
 
Na fachada frontal destaca-se, além dos 
cunhais com decoração em pedra, balcão 
com grade de ferro, onde se chega por 
cinco porta-janelas que são sobrepostas em 
simetria às portas do pavimento térreo. 
Essas portas possuem verga reta, ombrei-
ra, soleira e folhas em madeira.  
 
As porta-janelas do pavimento superior 
apresentam ombreira e verga em madeira, 
venezianas e caixilhos com vidro que com-

põe também as bandeiras. O acesso ao 
pavimento superior, a partir do pátio exte-
rior, se faz em escada lateral de dois lances 
sobrepostos à fachada lateral esquerda 
(colocada em reforma em 1986 em lugar 
de outra) ou pela rua dos fundos que está 
ao nível do primeiro pavimento.  
 
Após algumas restaurações, em 1985 e 
1986, a edificação foi adaptada para o fun-
cionamento de uma loja de artesanato, um 
museu com peças do mobiliário e utensí-
lios, além do salão no térreo utilizado para 
reuniões, cursos e treinamentos.  
 
Referências/documentos consultados: 

1. in loco. 
2. SEBRAE/ES. Inventário da Ofer-
ta Turística Fundão. julho, 1998.pg 
35 e 36. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Fazenda Rancho Pé da Serra. 
 
Localização: Três Barras. Área não urba-
na. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário parcial-
mente pavimentado, não sinalizado e em 
regular estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo 
da sede pela Rodovia Engenheiro Josil A-
gostini, são 6km até a entrada na localida-
de de Três Barras. Deste ponto até a fa-

zenda percorre-se mais 1km de estrada 
não pavimentada, em estado regular de 
conservação. 
 
Transporte ao atrativo: rodoviário, con-
tratado, em regular estado e não-adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: regular. 
Visitação: de outubro a março, com visitas 
guiadas, acesso gratuito e com autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
  
Tempo para usufruir o atrativo: algu-
mas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: a 
fazenda foi transformada em pousada e já 
está em funcionamento. Conta com 14 
suítes, restaurante, lanchonete, camping, 
piscina de água natural, açudes para pesca-
ria e trilhas para caminhada pela mata. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer 
e recreação. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados ? não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e 
do entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: casarão construído 
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no final do século XIX, funcionava como 
sede da antiga fazenda do Sr. Augusto A-
gostini. Antes de ser utilizada como resi-
dência, foi um estabelecimento comercial 
onde se negociava o café produzido na 
região. No casarão há dois pavimentos e 
sua arquitetura é típica do ciclo do café 
com comércio no térreo e residência no 
pavimento superior. Sua planta é retangu-
lar com dois volumes de telhados com duas 
águas, coberto por telhas francesas.  
 
Na fachada frontal destacam-se duas por-
tas com vigas em arco batido, ombreira e 
folhas em madeira. Sobrepostas em sime-
tria às portas do térreo, as janelas com 
viga em arco, possuem duas folhas e vidra-
ças em guilhotina. O interior foi alterado 
para a pousada, tendo sido guardadas as 
características dos pisos em madeira corri-
da e das estruturas de sustentação em 
madeira de lei. Do lado esquerdo ergue-se 
outra edificação nos mesmos padrões, an-
teriormente utilizada como cozinha e que 
atualmente é ligada à edificação principal 
por uma passarela no andar superior.  
 
De vários pontos do casarão avista-se a 
Pedra do Goipaba-açu, podendo ser alcan-
çada através de trilhas pela mata. Existem 
diversas trilhas, sendo que por uma delas 
chega-se a um antigo jequitibá-rosa com 
cerca de 300 anos e caule com 2,5 metros 
de diâmetro. 
 
Referências/documentos consultados: 
1. in loco. 

2. SEBRAE/ES. Inventário da Oferta Tu-
rística Fundão. julho, 1998. pg. 36. 
3. Prefeitura Municipal de Fundão 
 
 
Nome do atrativo:  
Escadaria Chrysantho Jesus Rocha. 
 
Localização: em frente à Igreja Matriz, 
sede. Área urbana 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, sinalizado, em bom estado 
de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: às mar-
gens da Rodovia BR-101 Norte. 
 
Transporte ao atrativo: rodoviário, regu-
lar, de trinta em trinta minutos, em bom 
estado e não-adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 

 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guia-
das, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
  
Tempo para usufruir o atrativo: algu-
mas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
no entorno há instalações sanitárias, locais 
para alimentação e hospedagem não-
adaptados, serviços de limpeza e de segu-
rança, telefone público e estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templativa. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados: não há. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e 
do entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: construída em 
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frente à Igreja Matriz, a escadaria é dotada 
de três patamares com corrimão e peitoris 
de balaústres, com elementos do estilo 
barroco, sendo ladeada por jardins com 
plantas ornamentais. No primeiro patamar 
existe uma lapinha com imagens sacras. A 
escada se subdivide em duas, para dar 
acesso ao segundo patamar, em cujo cen-
tro há um antigo bebedouro de pedra com 
formato arredondado. Subdividindo-se no-
vamente em duas escadas pelas quais se 
acessa o terceiro patamar. O guarda-corpo 
deste patamar projeta-se para frente, for-
mando um mirante em balaústres, também 
utilizado como púlpito. 
 
Do mirante avista-se a cidade e as monta-
nhas que a rodeiam. Neste patamar está 
assentado um mastro com uma bandeira 
com a imagem de São Benedito de um lado 
e São Sebastião do outro. Esta bandeira é 
símbolo das Bandas de Congo locais. A 
escadaria que parte do terceiro patamar 
divide-se em três, dando acesso ao adro da 
Igreja Matriz de São José. 
 
Referências/documentos consultados: 

1. in loco. 
2. SEBRAE/ES. Inventário da Ofer-
ta Turística Fundão. julho, 1998. 
pg. 37. 
3. Prefeitura Municipal de Fundão. 

 
 
 
 
4.2.1.2 � Arquitetura Religiosa. 

 
Nome do atrativo:  
Capela de Nossa Senhora da Vitória. 
 
Localização: Irundi, a 7 km da sede do 
município. Área não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, não sinalizado e em 
regular estado de conservação.  
 
Descrição do acesso utilizado: o acesso 
é feito pela Rodovia Engenheiro Josil Agos-
tini no Km 6 até a entrada da localidade de 
Irundi. Segue-se por 1km de estrada não 
pavimentada em estado regular de conser-
vação. Este trajeto é o mesmo que dá a-
cesso à Pedra do Goipaba-Açu e há um 
aclive bastante acentuado. 
 
Transporte ao atrativo: a pé, com acesso 
regular ao local e não-adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: terceiro domingo de cada mês, 
sem visitas guiadas, acesso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo para usufruir o atrativo: algu-
mas horas. 
 

Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ati-
vidades religiosas. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados ? não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e 
do entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: construída 
em 1878 por moradores locais. Está 
situada no trajeto para a Pedra do 
Goipaba-Açu que é avistado de seu 
pequeno pátio. Sua arquitetura é 
singela, tendo na fachada frontal 
apenas uma porta com viga em ar-
co, pintada com cal. Ocupa área de 
cerca de 40m² e seu frontal triangu-
lar é encimado por um pequeno cru-
zeiro. O cemitério em anexo tem 
cerca de 10 lápides de antigos mo-
radores. 
 
Referências/documentos con-
sultados: 

1. in loco. 
2. Prefeitura Municipal de Fundão. 
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Nome do atrativo:  
Igreja Bom Jesus da Lapa. 
 
Localização: Três Barras, a 6km da sede 
do município. Área não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado de conser-
vação e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: acesso 
pela Rodovia Engenheiro Josil Agostini, no 
Km 6. 
 
Transporte ao atrativo: rodoviário, regu-
lar, de trinta em trinta minutos, em bom 
estado e não-adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: aos domingos, sem visitas gui-

adas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
  
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas. 
Atividades ocorrentes no atrativo: ati-
vidades religiosas. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados ? não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e 
do entorno regional, sendo a época de mai-
or visitação o mês de fevereiro, durante a 
Festa de São Benedito. 
 
Descrição do atrativo: construída 
no início do século XX, sobre uma 
elevação rochosa, voltada inicial-
mente para a comunidade que ali 
existia. É dotada de uma fachada 
frontal singela, apresentando uma 
porta frontal de viga em arco pleno 
e beirais de madeira, com detalhes 
florais. A porta central é ladeada por 
duas janelas também em arco de 
madeira. Há um óculo no frontão, 
sendo sua circunferência preenchida 
por comogol, não triangular, apre-
sentando elementos barroquistas, 

com pináculos laterais, cruzeiro e 
a inscrição �JMS� em alto relevo.  
 
Há uma única nave, sem janelas 
laterais. O altar-mor é composto por 
três nichos com imagens de São 
Benedito e do padroeiro Bom Jesus 
da Lapa. Não há torres sineiras, a-
pesar da existência de dois sinos 
nas janelas do coro. Nas paredes 
laterais, próximas ao altar-mor, e-
xistem dois pedestais com imagens 
sacras. As paredes são ornamenta-
das com 14 quadros com gravuras 
da Via Crucis. O teto é forrado com 
madeiras corridas, pintadas em a-
zul. 
 
Referências/documentos con-
sultados: 

1. in loco. 
2. Prefeitura Municipal de Fundão. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Igreja Nossa Senhora da Penha. 
  
Localização: Timbuí, a 8km da sede do 
município. Área não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado de conser-
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vação e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
BR-101 no sentido Vitória x Fundão. 
 

 
Transporte ao atrativo: rodoviário, regu-
lar, de trinta em trinta minutos, em bom 
estado e não-adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: aos domingos, sem visitas gui-
adas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
  
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 

instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ati-
vidades religiosas. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados ? não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e 
do entorno regional, sendo fevereiro a épo-
ca de maior visitação, durante a Festa de 
São Benedito. 
 
Descrição do atrativo: localizada 
na praça central de Timbuí, sua fa-
chada frontal tem uma porta central 
em arco, encimada por um nicho em 
forma de oratório envidraçado que 
abriga a imagem de Nossa Sª da 
Penha. Há duas torres que partem 
do chão (uma em cada lado) ambas 
com cúpulas arredondadas, com um 
cruzeiro em cada torre. No altar-
mor há colunas em arco pleno e 
uma pequena porta lateral que dá 
acesso à sacristia. Há altares meno-
res nas duas paredes laterais que 
são ornamentadas por quadros re-
tratando a Via Crucis. Há ainda coro 
sustentado por duas pilastras. O 
sino está localizado do lado direito 
no coro. 
 

Referências/documentos con-
sultados: 

1. in loco. 
2. SEBRAE/ES. Inventário da Ofer-
ta Turística Fundão. julho, 1998. 
pg. 39. 
3. Prefeitura Municipal de Fundão. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Igreja Matriz de São José. 
 
Localização: Avenida José Agostini, s/nº, 
Centro. Área urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado de conser-
vação e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: às mar-
gens da Rodovia BR-101 Norte. 
 
Transporte ao atrativo: rodoviário, regu-
lar, de trinta em trinta minutos, em bom 
estado e não-adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: aos domingos, sem visitas gui-
adas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
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Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 

 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ati-
vidades religiosas. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados ? não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e 
do entorno regional, sendo a época de mai-
or visitação o mês de fevereiro, durante a 
Festa de São Benedito. 
 
Descrição do atrativo: está locali-
zada no alto da Escadaria Chrysan-
tho Jesus Rocha. Possui arquitetura  
singela e bastante modificada em 

relação à original, tendo uma facha-
da frontal onde se sobressai a porta 
central de madeira, almofadada com 
detalhes em alto relevo. O frontão é 
triangular, com óculo em circunfe-
rência culminado por um cruzeiro. A 
única torre fica do lado esquerdo e 
há um sino. A fachada é coberta por 
pedras e ladeada por um corrimão 
em balaústre nos mesmos moldes 
da escadaria que a antecede. Tem 
apenas uma nave. Seu altar original 
foi substituído por uma cruz em 
madeira com Cristo em tamanho 
natural. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

1. in loco. 
2. SEBRAE/ES. Inventário da Oferta 
Turística Fundão. julho, 1998. pg. 39. 
3. Prefeitura Municipal de Fundão. 
 

4.2.2 � Instituições Culturais. 
 
4.2.2.1 � Bibliotecas. 
 
Nome do atrativo:  
Biblioteca Municipal  
Professora Maria Jahel. 
 
Localização: Rua Luíza Gour Pratte, área 
urbana. 
 

Acesso ao atrativo: rodoviário, total-
mente pavimentado, em bom estado de 
conservação e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: na sede, 
rua paralela à Rodovia BR-101 Norte. 
 
Transporte ao atrativo: rodoviário, regu-
lar, de trinta em trinta minutos, em bom 
estado e não-adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira, das 
8h às 12h, e das 13h às 17h, com visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas e am-
biente adequado para pesquisa e leitura. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? não 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, 
sendo o período escolar a época de maior 
visitação. 
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Descrição do atrativo: a biblioteca 
abriga um bom acervo didático e 
informações sobre o município. 
 
Referências/documentos consultados:  
1. Prefeitura Municipal de Fundão. 
 
 
 
4.2.3 � Gastronomia Típica. 
 
4.2.3.1 � Pratos Típicos. 
 
Nome do atrativo: 
Polenta. 
 
Origem cultural: colonização italiana. 
 
Composição básica: fubá, água e sal. 
 
Modo típico de apresentação: pode ser 
servida em tábua de madeira e fatiada. 
 
 
Referências/documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Fundão. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Moqueca. 
 
Origem cultural: indígena. 
 
Composição Básica: peixe e temperos. 
 
Modo de preparo: cozida em panela de 

barro. 
 
Modo típico de apresentação: em panela 
de barro. 
 
Referências/documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Fundão. 
 

 
 
4.2.3.2 � Iguarias Regionais,  

Doces e Salgados. 
 
Nome do atrativo:  
Doce de Jiló Cristalizado. 
 
Origem cultural: regional. 
 
Composição Básica: jiló, açúcar, limão e 
água. 
 
Modo típico de apresentação: apresen-
tado em pedaços cristalizados. 
 
 
Referências/documentos consultados:  
1. Prefeitura Municipal de Fundão. 
 
 
 

Nome do atrativo:  
Biscoitos Caseiros São Geraldo. 
 
Localização: Avenida Josil Agostini, 
172. Centro. 
 
Descrição do produto: o biscoito é 
feito com açúcar, coco, leite, polvi-
lho e ovos.  
 
Modo típico de apresentação: 
comercializado em pacotes plásticos 
em diversos tamanhos. 
 
Referências/documentos consultados:  
1. Prefeitura Municipal de Fundão. 
 
 
 
4.2.3.3 � Bebidas. 
 
Nome do atrativo:  
Vinhos de Jabuticaba. 
 
Origem cultural: colonização italiana. 
 
Composição Básica: jabuticaba, açúcar e 
água. 
 
Modo típico de apresentação: garrafas 
rotuladas de 500ml. 
 
Referências/documentos consultados:  
1. Prefeitura Municipal de Fundão. 
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Nome do atrativo: 
Licor de Leite. 
 
Origem cultural: colonização italiana. 
 
Composição básica: leite condensado, 
baunilha, açúcar e cachaça. 
 
Modo típico de apresentação: comercia-
lizado em garrafas rotuladas de 220ml. 
 
Referências/documentos consultados:  
1. Prefeitura Municipal de Fundão. 
 
 
 
 
4.2.4 � Artesanato 
 
Nome do atrativo:  
Artesanato do Município de Fundão. 
 
Localização: sede e litoral. Área urbana e 
não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcia-
mente pavimentado, em regular estado e 
não sinalizado. 
 
Transporte ao atrativo: rodoviário, regu-
lar, em bom estado e não-adaptado. 
 

 
 
Legislação ou registro / patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guia-
das, acesso gratuito e sem autorização 
prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
todos disponíveis nas localidades de cada 
artesão. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pro-
dução e comercialização de artesanato. 
 
Integra Roteiros turísticos Comerciali-
zados ? não 

 
Origem dos visitantes: intermunicipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do Atrativo: o artesanato em 
Fundão é produzido com materiais diver-
sos, a maior parte utilizando matéria-prima 
disponível na natureza. 
 
 
 
Fibras naturais utilizadas: 
 
Taboa � trançada ou não, forma objetos 
decorativos, objetos utilitários e esteiras. 
Fibra de cana � para a confecção de obje-
tos decorativos e utilitários. 
Madeira � para o fabrico de móveis artesa-
nais, esculturas e objetos decorativos. 
Cipó � produção de cestos. 
Fibra de coco � com ela produz-se luminá-
rias e vários objetos. 
Fibra de bananeira � para objetos decorati-
vos e utilitários. 
 
Além das fibras são feitos artesanatos utili-
zando-se conchas, pinturas em tecidos e 
objetos, bordados e bijuterias. 
 
Observações complementares: no SE-
BRAE/ES há banco de dados com nome, 
endereço e tipo de trabalho de todos os 
artesãos do município. 
 
Referências/documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Fundão. 
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4.2.5 � Música e Dança. 
 
4.2.5.1 � Folguedos. 
 
Nome do atrativo: 
Bandas de Congo. 
 
Localização: Três Barras, comunidade de 
Santo Antônio e Rua Euclides Barcelos. 
Áreas não urbanas. 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em regular estado e 
não sinalizado. 
 
Transporte ao atrativo: rodoviário, regu-
lar, em bom estado e não-adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da rea-
lização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: no mês de dezembro, nos feste-
jos de São Benedito e outros eventos pro-
gramados, sem visitas guiadas, acesso 
gratuito e sem autorização prévia.  
 
Acessibilidade ao Atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: cada �congada� dura algumas horas. 
 

 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
todos disponíveis na localidade onde está 
acontecendo a �congada�. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? Não. 
 
 Origem dos visitantes: intermunicipal e 
entorno regional, sendo os meses de janei-
ro e dezembro, nas festas de São Sebastião 
e São Benedito, a época de maior visitação,  
 
Descrição do Atrativo: Os congos 
ou bandas de congos são grupos 
compostos de homens e mulheres, 
em número variável, que tocam e 
cantam em dias de festa, nas puxa-
das, fincadas e retiradas de mastro 
ou em festas eventuais. 
 
A puxada, o levantamento e a fincada do 
mastro atraem muitos devotos. Porém, a 
fase inicial, que acontece dias antes da 
festa, com a presença de bandas de congo, 

é a derrubada da árvore escolhida como 
mastro. 
 
No dia do santo, o mastro - adorna-
do com bandeirinhas, flores e fitas, 
com o quadro do santo no topo - é 
transportado pelos fiéis. O levanta-
mento e a fincada acontecem ao 
som dos cantos da banda de congo 
e espocar de foguetes. 
 
De modo geral, a indumentária é 
simples e composta por calça e ca-
miseta para os homens e vestidos 
para as mulheres. Na maioria dos 
grupos aparecem mulheres repre-
sentando a �Rainha� e conduzindo a 
bandeira do santo: São Benedito, 
São Sebastião ou Nossa Senhora do 
Rosário. Apresentam-se no período 
de 25 de dezembro a 20 de janeiro. 
 
As cantigas, sobre temas variados, guarda-
dos de memória ou improvisados, são en-
toadas de forma alegre e irreverente. 
 
Os instrumentos também são em 
número variável, determinado de 
acordo com os elementos do grupo: 
chocalhos, cuícas, congos, casacas, 
tambores, caixa, triângulos, pandei-
ros e ganzás. Entre eles merecem 
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destaque a casaca, estudada por 
Guilherme Santos Neves (1978), 
que a considera única em todo o 
país e fartamente indicada em re-
gistros do século passado.  
 
Observações Complementares: 
Contato: Comissão de Folclore em Vila 
Velha. 
Telefone: (27) 3229-0165. 
Presidente da comissão:  
Eliomar Carlos Mazoco. 
 
Grupos cadastrados em atividade: 
 
Nome do atrativo: 
 Bandas de Congo de São Benedito  
e São Sebastião. 
 
Localização: Comunidade de Santo Antô-
nio. Área não urbana. 
Nº de componentes: 40 pessoas. 
 
Observações Complementares: contato 
com Vitalino Gomes. 
 
 
Nome do atrativo:  
Banda de Congo Santo Antônio. 
 
Localização: Três Barras. Área não urba-
na. 
 
Nº de componentes: 35 pessoas. 
 
 

 
 
Nome do atrativo:  
Banda de Congo Mirim Benedita. 
 
Localização: Rua Euclides Barcelos. Tim-
buí. Área não urbana. 
 
Nº de componentes: 40 pessoas. 
 
Observações Complementares: contatos 
com Benedita. 
Referências / Documentos consulta-
dos:  

1.Comissão Espírito Santense de Fol-
clore. 

 
 
 
4.3 � ATIVIDADES ECONÔMICAS 
 
4.3.1 � Agropecuária. 
 
4.3.1.1 � Agricultura. 
 
Nome do atrativo:  
Cultivo do Café. 
 
Localização: todo o município. Área não 
urbana. 
 
Transporte ao atrativo: rodoviário, regu-
lar ou contratado, parcialmente pavimenta-
do, em regular estado e não-adaptado. 
 
Visitação: diariamente, das 8h às 17h, 
sem visitas guiadas, acesso gratuito e com 

autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
não há equipamentos nem serviços para o 
turismo. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pro-
dução de café. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? não 
Origem dos visitantes: intermunicipal.  
 
Descrição do atrativo: cultivo predomi-
nante no município que é a base da eco-
nomia. 
 
Referências/documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Fundão. 
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Nome do atrativo: 
Cultivo de mandioca, laranja e banana. 
 
Localização: todo o município. Área não 
urbana. 
 
Transporte ao atrativo: rodoviário, regu-
lar ou contratado, parcialmente pavimenta-
do, em regular estado e não-adaptado. 
 
Visitação: diariamente, das 8h às 17h, 
sem visitas guiadas, acesso gratuito e com 
autorização prévia. 
 

Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
não há equipamentos nem serviços para o 
turismo. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: culti-
vo de mandioca, banana e café. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados ? não 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal.  
 
Descrição do atrativo: o município conta 
com uma produção significativa destes 
produtos, só perdendo em quantidade para 
o cultivo de café. 
 
Referências/documentos consultados:  
1. Prefeitura Municipal de Fundão. 
 
 
 
 
 
 
4.3.1.2 � Pecuária. 
 
Nome do atrativo:  
Rebanho Bovino. 
 
Localização: todo o município. Área não 
urbana. 

 
Transporte ao atrativo: rodoviário, regu-
lar ou contratado, parcialmente pavimenta-
do, em regular estado e não-adaptado. 
 
Visitação: diariamente, das 8h às 17h, 
sem visitas guiadas, acesso gratuito e com 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
não há equipamentos nem serviços para o 
turismo. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pro-
dução de café. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados ? não 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal.  
 
Descrição do atrativo: de acordo com o 
IBGE (1996), o rebanho bovino era predo-
minante, com 9.963 cabeças, enquanto o 
rebanho suíno era de 768 cabeças. 
 
Referências/documentos consultados:  
1. Prefeitura Municipal de Fundão. 
 
 
4.3.1.3 � Agroindústrias 
 



 32
Nome do atrativo:  
Doces Dona Janda. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Nor-
te, Km 228,5. Área não urbana. 
 
Telefone: (27) 3267-1244. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, em bom 
estado de conservação e não sinali-
zado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
BR-101 Norte entrar à direita no Km 228,5 
sentido Vitória x Estado da Bahia. 
Transporte ao atrativo: rodoviário, regu-
lar ou contratado, parcialmente pavimenta-
do, em regular estado e não-adaptado. 
 
Visitação: diariamente, das 8h às 17h, 
sem visitas guiadas, acesso gratuito e com 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pro-
dução e comercialização de doces. 
 

Não integra roteiros turísticos comer-
cializados. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e 
entorno regional, sendo o verão a época de 
maior visitação.  
 
Descrição do atrativo: fabricação de do-
ces em compota utilizando frutas (mamão, 
goiaba e figo) ou legume (jiló), assim como 
doces cristalizados, licores, frutas cristali-
zadas, geléias e bolos. 
 
Referências/documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Fundão. 
 
 

4.4 � REALIZAÇÕES TÉCNICAS,  
CIENTÍFICAS E ARTÍSTICAS 

 
4.4.1 � Viveiro.  
 
Nome do atrativo:  
Horto Florestal Augusto Ruschi. 
 
Localização: ao lado do Ginásio Poliespor-
tivo José de Oliveira.  
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavi-
mentado, bom. 
 
Estado de conservação: bom.  
 
Visitação: diariamente, das 8h às 17h, 
sem visitas guiadas, acesso gratuito e com 
autorização prévia. 
 

Acessibilidade ao atrativo: permanen-
te. 
 
Legislação ou registro/patente da rea-
lização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Não integra roteiros turísticos comer-
cializados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pro-
dução de mudas. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e 
do entorno regional, sendo o verão a época 
de maior visitação. 
 
Descrição do atrativo: o Horto Florestal 
de Fundão foi um dos primeiros do Estado a 
ser criado e a entrar em funcionamento. 
Abrange uma área de 5ha de antigas pas-
tagens que foram reflorestadas. 
 
O horto tem um viveiro para a produção de 
mudas, um centro de vivência, onde são 
ministrados cursos e trabalhos para educa-
ção e conscientização ambiental e uma 
unidade demonstrativa de reflorestamento 
com espécies nativas e frutíferas.  
 
São produzidas anualmente 80.000 mudas 
de frutas diversas, de cedro,  jequitibá, 
peroba dentre outras. São cultivadas ainda 
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200.000 mudas de café, que são repassa-
das para agricultores de várias regiões a 
preços mais baixos em relação ao mercado. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

1. in loco. 
2. Prefeitura Municipal de Fundão. 

 
 
 
4.5 � EVENTOS PROGRAMADOS 
 
4.5.1 � Realizações Diversas. 
 
4.5.1.1 � Sociais / Assistenciais. 
 
Nome do atrativo:  
Festival de Verão e Rodeio de 
Verão. 
 
Localização: sede do município, 
área urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, em bom 
estado de conservação e não sinali-
zado. 
 
Descrição do acesso utilizado: às mar-
gens da Rodovia BR-101 Norte. 
 
Transporte ao atrativo: rodoviá-

rio, regular, em bom estado de con-
servação e não-adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da rea-
lização: não há. 
 
Estado de conservação: bom.  
 
Visitação: em janeiro, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porário. 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias, locais para alimenta-
ção e hospedagem não-adaptados, serviços 
de limpeza, de saúde e de segurança, tele-
fone público e estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: shows artísticos e atividades 
afins de rodeio. 
 
Não integra roteiros turísticos 
comercializados. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, entorno regional e de outros 
estados. 
 
Descrição do atrativo: este even-

to promove uma mostra das tra-
dições rurais com competições de 
gado leiteiro, prova de laço, de 
tambor e outras atividades simila-
res. Na programação, shows de ar-
tistas com repertório sertanejo de 
repercussão local, regional e nacio-
nal. 
 
Referências/documentos consultados:  
1. Prefeitura Municipal de Fundão. 
 
 
4.5.1.2 � Religiosas e de Fé. 
 
Nome do atrativo:  
Festa de São Benedito e São Sebastião. 
 
Localização: centro da cidade. Área urba-
na. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, em bom 
estado de conservação e não sinali-
zado. 
 
Descrição do acesso utilizado: às mar-
gens da Rodovia BR-101 Norte. 
 
Transporte ao atrativo: rodoviá-
rio, regular, em bom estado de con-
servação e não-adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da rea-
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lização: não há. 
 
Estado de conservação: bom.  
 
Visitação: em dezembro, sem visitas guia-
das, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
  
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias, locais para alimenta-
ção e hospedagem não-adaptados, serviços 
de limpeza, de saúde e de segurança, tele-
fone público e estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ati-
vidades religiosas e populares. 
 
Não integra roteiros turísticos comer-
cializados. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e 
do entorno regional, sendo o mês de de-
zembro a época de maior visitação. 
 
Descrição do atrativo: esse evento reúne 
as tradições religiosas com as populares ou 
folclóricas. A programação religiosa oferece 
missas, procissões, novenas e outras ativi-
dades afins. A programação popular reúne 
as �Bandas de Congo� do município e de 
municípios convidados que realizam uma 
grande �congada�, em louvor a São Benedi-

to e São Sebastião. Trata-se de uma festa 
religiosa organizada pela Igreja com apoio 
da Prefeitura. 
 
Referências/documentos consultados:  
1. Prefeitura Municipal de Fundão. 
 
 
 
 
4.5.1.3 � Populares e Folclóricas. 
 
Nome do atrativo: Festa de São Bene-
dito e São Sebastião. 
 
Localização: Timbuí. Área não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimento, em bom estado de conserva-
ção e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: às mar-
gens da Rodovia BR-101 Norte. 
 
Transporte ao atrativo: rodoviá-
rio, regular, em bom estado de con-
servação e não-adaptado. 
 
Legislação ou registro / patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom.  
 
Visitação: em janeiro, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 

  
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias, locais para alimenta-
ção e hospedagem não-adaptados, serviços 
de limpeza, de saúde e de segurança, tele-
fone público e estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ati-
vidades religiosas e populares. 
 
Não integra roteiros turísticos comer-
cializados. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e 
do entorno regional, sendo a época de mai-
or visitação o mês de dezembro.  
 
Descrição do atrativo: esse evento reúne 
as tradições religiosas com as populares ou 
folclóricas. A programação religiosa oferece 
missas, procissões, novenas e outras ativi-
dades afins. A programação popular reúne 
as �Bandas de Congo� do município e de 
municípios convidados que realizam uma 
grande �congada�, em louvor a São Sebas-
tião e São Benedito. Trata-se de uma Festa 
religiosa organizada pela Igreja com apoio 
da Prefeitura. 
 
Referências/documentos consultados:  
1. Prefeitura Municipal de Fundão. 
 
5 - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS
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5.1 � HOSPEDAGEM
 
.1.1 � Meios de Hospedagem  
 Oficialmente Cadastrados. 
 
5.1.1.1 � Hotel. 
Nome da empresa:  
Hotel Casarão. 
 
Início das atividades: 1980. 
 
Natureza da entidade: privada. 

 
Edificação: contemporânea e não 
tombada. 
 
Localização: Rua José Agostini, 
183. Centro. 
 
CEP: 29185-000. 
 
Telefone: (27) 3267-1266. 

 
Gerências: geral. 
 
Número de Funcionários: 05 fun-
cionários permanentes.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 

Unidades habitacionais (UH�S): 31 apartamentos e 11 quartos. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisor, ar-condicionado, 
ventilador/circulador e frigobar. 
Tipo de diária: inclui café da ma-
nhã. 
 
Área social: restaurante, garagem, 
bar, lanchonete e estacionamento. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  

Praia Grande Hotel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: R. Tocantins, s/nº, 
Praia Grande.  
 
CEP: 29187-000. 
 
Telefone: (27) 3253-1518. 
 
Fax: (27) 3253-1622. 
 
Web site: 
http://www.hotelpraiagrande.com.b
r. 

 
E-mail: hotelpraia@uol.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 15 fun-
cionários permanentes e 15 tempo-
rários.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�S): 
12 suítes e 36 apartamentos, tendo, 
além disso, 90 camas extras.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisor, ar-condicionado, 
ventilador/circulador e frigobar.  

http://www.hotelpraiagrande.com.b
mailto:hotelpraia@uol.com.br.
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Tipo de diária: inclui café da ma-
nhã. 
 
Área social: restaurante, garagem, 
bar e lanchonete, música ambiente, 
lavanderia, cofres, circuito interno 
de televisão, informações turísticas, 
manobristas, acesso à internet, ser-
viço de copa e estacionamento. 
 
Recreação e lazer: piscina, quadra 
de esportes, sauna a vapor, play-
ground, sala de jogos e toboágua. 
 
Instalações para eventos: auditó-
rio com capacidade para 80 pessoas 
sentadas, com retroprojetor, telão, 
vídeo, DVD, ar-condicionado e mi-
crofones. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:   
Associação dos Servidores do 
Tribunal do Trabalho da 3ª Re-

gião � ASSTER. 
 
Natureza da entidade: associa-
ção. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rodovia Vitória x San-
ta Cruz, s/nº. Área não urbana. 
 
CEP: 29185-000. 
 
Telefone: Central de Reservas (27) 
3261-4343.  
 
Número cadastro no órgão ofici-
al de turismo: não cadastrado. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 fun-
cionários permanentes e 3 temporá-
rios. 
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�S): 5 
suítes triplas, com banheiro privati-
vo.  

 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: ventilador/circulador e fri-
gobar. 
Tipo de d 
iária: inclui café da manhã. 
 
Área social: restaurante e gara-
gem. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Observações complementares: o 
telefone da central de reservas se 
localiza em Guarapari. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
5.1.1.2 � Pousada . 
 
Nome da empresa:  
Pousada Joaripe. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
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Localização: Avenida Linhares, 
112, Praia Grande. Área não urba-
na. 
  
CEP: 29187-000. 
 
Telefone: (27) 3253-1321. 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 fun-
cionários permanentes e 10 tempo-
rários.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�S): 6 
suítes de casal, 3 suítes duplas e 1 
suíte tripla.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisor, ventila-
dor/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da ma-
nhã. 
 
Área social: restaurante e estacio-
namento. 
 

Recreação e lazer: piscina e play-
ground. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada do Imbé. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Rio de Janeiro, 
344. Praia Grande. Área não urba-
na. 
 
CEP: 29187-000. 
 
Telefone: (27) 3253-1322. 

 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 fun-
cionários permanentes e 6 temporá-
rios. 
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�S): 
10 apartamentos.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisor, ventila-
dor/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da ma-
nhã. 
 
Área social: garagem. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada do Pajá. 
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Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Linhares, 
1028. Praia Grande. Área não urba-
na. 
 
CEP: 29187-000. 
 
Telefone: (27) 3253-1178. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 fun-
cionários permanentes e 10 tempo-
rários.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�S): 
20 suítes com banheiro privativo.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisor, ventila-
dor/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da ma-

nhã. 
 
Área social: estacionamento. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Aldeia. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Belo Horizon-
te, 09, Praia Grande. Área não ur-
bana. 
 
CEP: 29187-000. 
 
Telefone: (27) 3253-1233. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 per-

manentes e 20 temporários.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�S): 
23 quartos com banheiro privativo.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisor, ar-
condicionado/calefação, ventila-
dor/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da ma-
nhã. 
Área social: bar e lanchonete e 
estacionamento. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Lual. 
 
Natureza da entidade: privada. 
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Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Tancredo Ne-
ves, 1000, Praia Grande.Área não 
urbana. 
 
CEP: 29187-000. 
 
Telefone: (27) 3253-1364. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 fun-
cionários permanentes e 10 tempo-
rários.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�S): 6 
suítes e 8 quartos com banheiro 
privativo.  
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisor, ventila-
dor/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da ma-
nhã. 
 
Área social: restaurante, garagem, 

bar e lanchonete e lojas.  
 
Recreação e lazer:  piscina, sauna 
seca, barcos/embarcações e equi-
pamento de pesca. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Céu Aberto. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Tancredo Ne-
ves, s/nº. Praia Grande. Área não 
urbana. 
 
CEP: 29187-000. 
 
Telefone: (27) 3253-1720. 
 
Gerências: geral. 

 
Número de funcionários: 01 fun-
cionário permanente. 
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�S): 5 
quartos com banheiro privativo.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisor, ventila-
dor/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da ma-
nhã. 
 
Área social: garagem e estaciona-
mento. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
5.1.1.3 � Camping. 
 
Nome da empresa:  
Camping Estrela Dourada. 
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Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
Localização: Rodovia Carlos Lin-
demberg, s/nº. Praia Grande. Área 
não urbana. 
 
CEP: 29187-000. 
 
Telefone: (27) 3253-1144. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 3 fun-
cionários permanentes e 5 temporá-
rios.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Camping, albergue e colônia de 
férias: sanitários, iluminação, pon-
tos de luz para barracas, churras-
queiras, chuveiros quente e frio, 
restaurante, lava pratos, tanque 
para lavar roupa e espaço para 50 
barracas e 10 trailers. 
Tipo de diária: não inclui café da 
manhã. 
 

Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Descrição e observações com-
plementares: área de 3.500m², 
toda cercada. Está localizado a 12 
metros da praia. Há acesso pela A-
venida Linhares e Avenida Atlântica. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Camping Bar Enseada das Gar-
ças. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Enseada das Garças, 
s/nº, Praia Grande. Área não urba-
na. 
 
CEP: 29187-000. 
 
Gerências: geral.  
 

Número de funcionários: 3 fun-
cionários permanentes e 5 temporá-
rios.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Camping, albergue e colônia de 
férias: sanitários, iluminação, pon-
tos de luz para barracas, churras-
queiras, chuveiros quente e frio, 
restaurante, espaço para 50 barra-
cas,  sauna e estacionamento. 
 
Tipo de diária: não inclui café da 
manhã. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Descrição e observações com-
plementares: área de 4.000m², 
toda cercada. Pousada e piscina em 
construção. Área verde com árvores 
e pássaros nativos. 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
5.1.1.4 � Colônia de Férias 
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Nome da empresa:  
Colônia de Férias Asseminas. 
 
Natureza da entidade: associa-
ção. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Piauí, s/nº. Praia 
Grande. Área não urbana. 
 
CEP: 29187-000. 
 
Telefone: (27) 3253-1142. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 fun-
cionários permanentes e 5 temporá-
rios.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Área social: restaurante, bar e lan-
chonete, piscina, piscina aquecida e 
playground. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 

dinheiro. 
 
Descrição e observações com-
plementares: 40 casas para asso-
ciados. 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
5.1.1.5 - Outros 
 
 
Nome da empresa:  
Hotel Pousada dos Veleiros. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rodovia Vitória x San-
ta Cruz, 1500. Área não urbana. 
 
CEP: 29185-000. 
 
Telefone: (27) 3253-1500 e (27) 
3253-1359. 
 
Web Site: 
http://www.pousadadosveleiros.co
m.br. 
 

E-mail: velei-
ros@pousadadosveleiros.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 fun-
cionários permanentes e 8 temporá-
rios. 
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�S): 3 
suítes triplas, 19 apartamentos tri-
plo e 4 duplos, todos com banheiro 
privativo. Há ainda 12 camas ex-
tras.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisor, ar-condicionado, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da ma-
nhã. 
 
Área social: restaurante, garagem, 
bar e lanchonete, sala de televi-
são/vídeo, lavanderia e estaciona-
mento. 
 
Recreação e lazer: piscina, sauna 

http://www.pousadadosveleiros.co
mailto:ros@pousadadosveleiros.com.br.
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seca, quadra de esportes, play-
ground, sala de jogos, bar-
cos/embarcações e mesa de ping 
pong. 
 
Instalações para eventos: auditó-
rio com capacidade para 80 pesso-
as. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
5.2 � ALIMENTAÇÃO 
 
5.2.1 � Restaurantes. 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Caraíba. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Atlântica, s/nº. Praia 
Grande. 
 
CEP: 29187-000. 
 
Telefone: (27) 3253-1233. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 6 funcionários 

permanentes. 
 
Funcionamento: por temporada (janeiro a 
março e julho), diariamente, das 8h às 
22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 40 
mesas e 160 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: estacionamen-
to. O atendimento é a la carte e self-
service. 
 
Tipo de cozinha: internacional e brasilei-
ra. 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Restaurante Casa-
rão. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua José Agostini, 09. Cen-
tro. 
 
CEP: 29185-000. 
 
Telefone: (27) 3267-1266. 
 
Gerências: geral. 

 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes e 2 temporários. 
 
Funcionamento: diariamente, das 10h às 
15h e das 18h às 22h, servindo almoço e 
jantar. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 
mesas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
self-service 
 
Tipo de cozinha: internacional e brasilei-
ra. 
 
Descrição e observações complementa-
res: anexo ao Hotel Casarão. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Comida Caseira. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
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Localização: Rua Getúlio Vargas, 168. 
Centro. 
 
CEP: 29185-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes e 1 temporário. 
 
Funcionamento: diariamente, das 7h às 
20h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 
mesas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento a 
la carte. 
Tipo de cozinha: internacional e brasilei-
ra. 
 
Descrição e observações complementa-
res: comida caseira. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
5.2.2 � Bares / Cafés / Lanchonetes 
 
Nome da empresa:  
Bar e Lanchonete Casarão. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 

 
Localização: Rua José Agostini, s/nº. 
 
CEP: 29185-000. 
 
Gerências: geral. 
  
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes e 1 temporário. 
 
Funcionamento: diariamente, das 19h à 
1h A.M. 
 
Capacidade do empreendimento: 5 me-
sas e 20 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
Equipamentos e serviços: atendimento a 
la carte, servindo salgados, lanches, bebi-
das, pizzas, moquequinhas, porções, doces 
e tortas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Casebre Bar. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Tancredo Neves, 
560. Praia Grande. 
 
CEP: 29187-000. 
 

Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 funcionários 
permanentes e 6 temporários. 
 
Funcionamento: diariamente, das 8h à 
meia-noite. 
 
Capacidade do empreendimento: 60 
mesas e 240 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento a 
la carte, servindo porções e tira-gosto. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Bar do Jair. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Atlântica, 460. Praia 
Grande. 
 
CEP: 29187-000. 
 
Telefone: (27) 3253-1600. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
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permanentes e 6 temporários. 
 
Funcionamento: nos finais de semana, 
feriados e festas, aberto de 7h até o último 
cliente. 
 
Capacidade do empreendimento: 50 
mesas e 200 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
Equipamentos e serviços: atendimento é 
a la carte, servindo porções, salgados e 
tira-gosto. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Bar Lenheiro. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Atlântica, 520. Praia 
Grande. 
 
CEP: 29187-000. 
 
Telefone: (27) 3287-0266. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 funcionários 
permanentes e 4 temporários. 

 
Funcionamento: diariamente, das 7h às 
18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 30 
mesas e 120 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
Equipamentos e serviços: música ambi-
ente. Atendimento a la carte servindo por-
ções, pf (prato feito) e salgados. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Bar Mineirão. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Atlântica, 400. Praia 
Grande. 
 
CEP: 29187-000. 
 
Telefone: (27) 3255-1729. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 10 funcionários 
permanentes e 20 temporários. 
 
Funcionamento: finais de semana, feria-
dos e festas, das 7h às 3h. 

 
Capacidade do empreendimento 100 
mesas e 400 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
Equipamentos e serviços: atendimento é 
a la carte com pratos da cozinha brasileira, 
servindo ainda moquecas, porções e salga-
dos. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Boteco do Chico. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Porto Alegre, 09. 
Praia Grande. 
 
CEP: 29187-000. 
 
Telefone: (27) 3253-1330. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 25 funcionários 
permanentes e 20 temporários. 
 
Funcionamento: diariamente, das 8h à 
meia-noite. 
 
Capacidade do empreendimento: 274 
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mesas e 1.196 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ambi-
ente (ao vivo e mecânica) e estacionamen-
to. Atendimento é a la carte com pratos da 
cozinha brasileira, servindo ainda porções 
variadas, moquecas, carnes, aves, lanches 
e salgados. 
 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Forró do Recanto. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia ES-010. Praia Gran-
de. 
 
CEP: 29187-000. 
 
Telefone: (27) 3287-0387. 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes e 3 temporários. 
 
Funcionamento: permanente, aberto das 
8h às 19h. 

 
Capacidade do empreendimento: 30 
mesas e 120 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
Equipamentos e serviços: porções, pei-
xes, carnes, aves e salgados. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
Nome da empresa:  
Lanchonete Orça. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Tancredo Neves, 11. 
Praia Grande. 
 
CEP: 29187-000. 
 
Telefone: (27) 3287-0277. 
 
Gerências: geral. 
  
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, das 9h à 
meia-noite. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: lanches e sal-
gados.  
 

Descrição e observações comple-
mentares: lanchonete existe um ponto de 
vendas de passagens da Viação São Geral-
do. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
Nome da empresa:  
Bar do Paulo. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Atlântica, s/nº. Praia 
Grande. 
 
CEP: 29187-000. 
 
Telefone: (27) 9935-2070. 
 
Gerências: geral. 
  
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente e 8 temporários. 
 
Funcionamento: permanente aberto de 
7h às 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 60 
mesas e 240 cadeiras. 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ambi-
ente. O atendimento é a la carte com pra-
tos da cozinha brasileira, servindo ainda 
porções, peixes, carnes, aves, salgados e 
bebidas. 
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Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
Nome da empresa:  
Tutto Nostro. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Américo Bittencourt, 
1300. Centro. 
 
CEP: 29187-000. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes e 1 temporário. 
 
Funcionamento: permanente, aberto das 
6h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 5 me-
sas e 20 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento a 
la carte. Serve lanches, salgados e bebidas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
 
 

 
Nome da empresa:  
Xamego Bar e Pastelaria. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Atlântica, s/nº. Praia 
Grande. 
 
CEP: 29187-000. 
 
Telefone: (27) 3287-1531. 
 
Gerências: geral. 
  
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes e 5 temporários. 
 
Funcionamento: nos finais de semana, 
feriados e festas, aberto das 7h a meia-
noite. 
 
Capacidade do empreendimento: 40 
mesas. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento é 
a la carte. Serve porções, salgados e refei-
ções. 
 
Tipo de cozinha: brasileira. 
 
 
 
Referências/Documentos consultados: 

in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Zecas Bar. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Getúlio Vargas. Centro. 
 
CEP: 29185-000. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente e 1 temporário. 
 
Funcionamento: permanente, aberto de 
12h a meia-noite. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 
mesas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: o atendimento 
é a la carte, servindo lanches, salgados e 
bebidas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
5.2.3 � Casas de Chá / Confeitarias. 
 
Nome da empresa:  
Padaria Panidoro. 
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Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Belo Horizonte, s/nº. 
Praia Grande. 
 
CEP: 29187-000. 
 
Telefone: (27) 3253-1233. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes e 2 temporários. 
 
Funcionamento: diariamente, das 06h às 
20h. 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: especializada 
em produtos de padaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
 
 
Nome da empresa:  
Tchê Padaria e Lanchonete. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Linhares, 1080, 
Praia Grande. 
 

CEP: 29187-000. 
 
Telefone: (27) 3253-1737. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 15 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto das 
5h15 às 20h. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: especializada 
em produtos de padaria, com auto serviço. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
5.3 � TRANSPORTE 
 
5.3.1 � Táxis 
 
Nome da empresa:  
Ponto de Táxi Petrobrás. 
 
Localização: Avenida Marechal Flo-
riano, s/nº. 
 
CEP: 29185-000. 
 
Telefone: (27) 3553-1518. 
 

Tipo de transporte: táxi co-
mum. 
 
Características do veículo/frota: 
10 carros. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Ponto de Tá-
xi da Praça João Acacinho. 
 
Localização: Praça João Acacinho, 
s/nº. 
 
CEP: 29185-000. 
 
Telefone: (27) 3553-1570. 
 
Tipo de transporte: táxi comum 
 
Características do veículo/frota: 
10 carros. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Ponto de Táxi da Estação  
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Rodoviária de Fundão. 
 
Localização: Avenida Marechal Flo-
riano, s/nº. 
 
CEP: 29185-000. 
 
Telefone: (27) 3553-1671. 
 
Tipo de transporte: táxi comum. 
 
Características do veículo/frota: 
10 carros. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
Nome da empresa:  
Ponto de Táxi da Praça da Balei-
a. 
 
Localização: Avenida Linhares 
s/nº. Praia Grande. 
 
CEP: 29185-000. 
 
Telefone: (27) 9972-2655. 
 
Tipo de transporte: táxi comum. 
 
Características do veículo/frota: 

2 carros. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
5.4 �LAZER E ENTRETENIMENTO 
 
5.4.1 � Parques, Jardins e Praças. 
 
Nome da empresa:  
Praça dos Expedicionários. 
 
Localização: centro da cidade.  
 
Equipamentos, instalações e 
serviços: bancos, arborização e 
iluminação noturna. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
lazer. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  
1. SEBRAE/ES. Inventário da Oferta 
Turística Fundão. julho, 1998.  
2. in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Praça João Acacinho. 

 
Localização: centro da cidade. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços: bancos, arborização e 
iluminação noturna. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
lazer. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  
1. SEBRAE/ES. Inventário da Oferta Tu-
rística Fundão. julho, 1998.  
2. in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Praça da Baleia. 
 
Localização: Avenida Linhares s/nº 
(também com acesso pela Rod. ES-
010). Praia Grande. 
Equipamentos, instalações e 
serviços: iluminação, arborização, 
mesa de jogos e vagas para veícu-
los.  
 
Descrição e observações com-
plementares: área aproximada de 
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150m2. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
lazer. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. SEBRAE/ES. Inventário da Ofer-
ta Turística Fundão. julho, 1998.  
2. in loco. 

 
 
 
5.4.2 � Clubes. 
 
Nome da empresa:  
Comercial Futebol Clube. 
 
Localização: Rua Duílio Scarton, 
s/nº. 
 
CEP: 29185-000. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
futebol e escolinha de futebol.  
 
Categoria: maiores de 7 anos. 
 
Horário de funcionamento: esco-
la todas as quartas e sextas-feiras o 
dia todo. Jogos aos sábados pela 
manhã. Futebol recreativo aos do-

mingos pela manhã (com faixa etá-
ria a partir de 40 anos), e sábado à 
tarde (com faixa etária a partir dos 
30 anos). 
  
Descrições e observações com-
plementares: acesso gratuito. Nú-
cleo do Flamengo. Os Times Galo 
Velho e Coração Cansado.  
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. SEBRAE/ES. Inventário da Ofer-
ta Turística Fundão. julho, 1998.  
2. in loco. 

 
 
 
Nome da empresa:  
Clube do Cavalo de Fundão. 
 
Localização: Rua Duílio Scarton, 
s/nº. 
 
CEP: 29185-000. 
 
Telefone: (27) 3267-1122. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
promove cavalgadas, rodeios e lei-
lão. 

 
Referências/Documentos con-
sultados:  
1. SEBRAE/ES. Inventário da Oferta Tu-
rística Fundão. julho, 1998.  
2. in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Tropical Campestre Clube. 
 
Localização: Rua Presidente Var-
gas. Santo Antônio. 
 
CEP: 29185-000. 
 
Telefone: (27) 3267-1340. 
 
Horário de funcionamento: das 
8h às 22h. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços: piscinas, sauna, campo 
de futebol e bocha, bar, salão de 
festas e playground. 
 
Capacidade: 3.000 pessoas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. SEBRAE/ES. Inventário da O-
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ferta Turística Fundão. julho, 
1998.  
2. in loco. 

 
 
 
 
5.4.3 � Estágios, Ginásios e Quadras 
 
Nome da empresa:  
Ginásio Poliesportivo Josel de 
Oliveira. 
 
Localização: Horto Florestal. 
 
Horário de funcionamento: das 
8h às 21h. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
lazer e shows culturais.  
 
Equipamentos, instalações e 
serviços: banheiros, estacionamen-
to, camarim e palco. 
 
Capacidade: 2.000 pessoas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  
1. SEBRAE/ES. Inventário da Oferta Tu-
rística Fundão. julho, 1998.  
2. in loco. 

 
 
 
5.4.4 � Informações Turísticas. 
 
5.4..4.1. - Centro de Informações  

Turísticas. 
 
Nome da empresa:  
Prefeitura Municipal de Fundão 
/ Departamento de Turismo. 
 
Localização: Avenida Tancredo de 
Almeida Neves, 64. 
 
CEP: 29187-000. 
 
Telefone: (27) 3253-1322. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  
1. in loco. 
 
5.4.4.2 � Entidades e Associações   

de Prestadores de Serviços 
 

  Associação Produtores Rurais de 
Fundão; 
  Sindicato Patronal de Fundão; 
  Associação Fundoense Criando 
Arte; 
  Associação Comuntária Encruzo 
e 
  CDL - Grupo de Diretores Lojis-

tas. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Disponível em: 
<http://www.incaper.es.gov/escritori
os_locais.htm>.Acesso em: nov. 
2004. 

 
 
6 - INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 
 
6.1 � INFORMAÇÕES BÁSICAS DO MUNICÍ-
PIO 
 
6.1.1 � Características Gerais. 
 
6.1.1.1� Políticas. 
 
Nome da empresa: Fundão. 
 
Endereço da Prefeitura: Rua São 
José, 135. Centro. 
 
CEP: 29185-000. 
 
Site: não está ativo. 
 
E-mail: pmf@ligbr.com.br. 
 
Telefone: (27) 3267-1724 e (27) 
3267-1566. 
 
Fax: (27) 3267-1762. 
 

mailto:pmf@ligbr.com.br.
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Endereço da Sub-Prefeitura: Rua 
Amapá, s/nº. Praia Grande. 
 
CEP: 29187-000. 
 
Horário de atendimento: segunda 
a sexta-feira, das 12h às 16h. 
 
Registro Estadual: CNPJ 
27.165.182/0001.07. 
 
Referências/Documentos consultados:  
1. Prefeitura Municipal de Fundão. 
 
6.1.1.2 Geográficas. 
 
Localização:  
 
Latitude (S): 19º55�55�. 
Longitude (WGr): 40º24�22�. 
 
Área total do Município: 279,65km². 
 
Municípios limítrofes:  
  ao norte, Ibiraçu, e Aracruz. 
  ao sul, Serra 
  a leste, Oceano Atlântico. 
  oeste, Santa Teresa e Santa Leo-
poldina. 
 
Distritos: Irundí, Praia Grande e Timbuí. 
 
Temperatura: 
 
Mínima: 144º. 

Média: 23º. 
Máxima: 29º. 
 
Clima: Tropical Mesotérmico. 
 
Altitude Média: Máxima de 911 metros 
(Pico do Goipaba-Açu) e mínima de zero 
(nível do mar). 
Referências/Documentos consultados:  
1 Disponível em: 
www.incaper.es.gov.br.Acesso em: nov. 
2004. 
 
6.1.1.3 - Econômicas 
 
Principais atividades econômicas:  
  agricultura (café, tangerina e me-
xerica). 
  pecuária, 
  indústria, 
  turismo e 
  comércio em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
1.  Disponível em: www.incaper.es.gov.br 
.Acesso em: nov. 2004. 
 
 
6.1.2 - Aspectos Históricos: 
 
O município de Fundão tem sua história 
ligada à antiga e lendária Nova Almeida, 
antiga aldeia dos Reis Magos, fundada em 
1556 pelo Padre Jesuíta Afonso Braz, auxi-
liado pelo índio Maracaiguaçu ou Grande 
Gato, cuja tribo temiminós ali se instalou.  
Em 1757 e 1760 este povoado foi elevado à 

categoria de Distrito e vila, tendo recebi-
do a visita do Imperador D. Pedro II no ano 
de 1860.  
 
A construção da EFVM - Estrada de Ferro 
Vitória Minas, deu início a formação de um 
aglomerado populacional, às margens do 
rio Fundão. Esse núcleo original foi elevado 
à sede de Distrito em 1933.  
 
O município passou a denominar-se Fun-
dão, com sede na localidade do mesmo 
nome, conforme a Lei Estadual de 5 de 
Julho de 1933. Sua ascensão à categoria de 
cidade só ocorreu em 1938, em decorrência 
do artigo 30 do Decreto-Lei Federal nº 311, 
de 2 de março de 1938. O topônimo Fun-
dão resultou do fato de alguns trabalhado-
res, terem perdidos suas vidas nas águas 
profundas do rio que banha a cidade, du-
rante a construção da EFVM. 
 
Referências/Documentos consultados: 
1. SEBRAE/ES. Inventário da Oferta Tu-
rística Fundão. julho, 1998.  
 
6.1.3 - Administração Municipal. 
 
6.1.3.1 - Estrutura Administrativa. 
 
Nome do Prefeito: Maria Dulce 
Rúdio Soares (Gestão: 2005 a 
2008). 
 
Número de secretarias, Departamentos 
e Outros:  
Gestão (2001 � 2004): 

http://www.incaper.es.gov.br.Acesso
http://www.incaper.es.gov.br
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  Secretaria Municipal de Administra-
ção; 
  Secretaria Municipal de Educação; 
  Secretaria Municipal de Saúde; 
  Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento; 
  Secretaria Municipal de Agricultura 
e 
  Departamento Municipal de Turis-
mo. 
 
Referências/Documentos consultados:  
1. Prefeitura Municipal de Fundão. 
 
6.1.3.2 - Gestão do Turismo. 
 
Órgão oficial de turismo: Secretaria Mu-
nicipal de Turismo (Gestão 2005-2008). 
 
Telefone: (27) 3253-1322. 
 
Titular do órgão: Célia. 
 
Referências/Documentos consultados:  
1. Prefeitura Municipal de Fundão. 
 
6.1.4 - Legislação Municipal. 
 
Lei Orgânica do Município: Promulgada 
em 01/04/1990. 
 
Legislação de uso e ocupação do solo: 
não há. 
 
Legislação de desenvolvimento turísti-
co: não há. 
 

Legislação de prevenção ambiental: 
cria o Código de Meio Ambiente, Lei n° 183 
de 2001. 
 
Legislação de proteção do patrimônio 
cultural: não há. 
 
Legislação de incentivos fiscais para o 
turismo: não há. 
 
Plano Diretor: não há. 
 
Conselho Municipal de Turismo: Lei n° 
257 de 2003  
 
Outras: Lei Fundo de Desenvolvimento 
Rural n° 88 de 1999, Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural Lei n° 030 de 1997, 
Lei do Selo de Inspeção n° 257 de 2003, 
Lei de Constituição do Consórcio Inter-
Municipal de Resíduos Sólidos n° 181/82 de 
2001 e Lei do Consórcio Inter-Municipal da 
Bacia do Rio Reis Magos n° 210 de 2002. 
 
Referências/Documentos consultados:  
1. Câmara Municipal de Fundão. 
 
 
 
6.1.5 - Feriados E Datas 
Comemorativas Municipais. 
 
Festa de Emancipação Política do Município, 
5 de julho. 
Festa de Corpus Christ em Praia Grande. 
 
 

 
6.1.6 - Serviços Públicos. 
 
Domicílios particulares permanentes: 
3.574 domicílios. 
 
6.1.6.1 - Abastecimento de Água. 
 
Tipo de abastecimento de água e nú-
mero de domicílios particulares per-
manentes atendidos (%): 
  rede geral - 78,7%; 
  poço ou nascente (na propriedade) 
- 19,1% e 
 · outra - 0,9%. 
 
Empresa responsável:  Companhia Espí-
rito Santense de Saneamento � CESAN. 
 
Localização: Rua Afonso D. Nasci-
mento, s/n. São José. 
 
Cep: 29185-000. 
 
Telefone: 0800-390 196 e (27) 
3267-1279. 
 
Referências/Documentos consultados:  
1 IBGE, Microdados do Censo 2000. 
2 Disponível em: 
<www.ipes.es.gov.br/. Acesso em: 
jan. 2005. 
 
6.1.6.2 - Serviços de Esgoto. 
 
Tipo de abastecimento de esgoto e 
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número de domicílios particulares 
permanentes atendidos (%): 
  fossa rudimentar - 39,5%; 
  fossa séptica - 7,9%; 
  outro escoadouro - 0,2%; 
  rede geral de esgoto ou plu-
vial - 30,5%; 
  rio, lago ou mar - 9,6%; 
  vala - 10,3% e  
  nenhuma - 1,9%. 
 
 
 
 
 
Tipo de abastecimento de esgo-
to e número de domicílios parti-
culares permanentes urba-
nos(%): 
 
  fossa rudimentar - 35,3%; 
 fossa séptica - 6,5%; 
 outro escoadouro - 0,2%; 
 rede geral de esgoto ou pluvial - 
36,0%; 
 rio, lago ou mar - 11,3%; 
 vala - 9,7% e 
 nenhuma - 1,1%. 
 
Empresa responsável: Companhia Espíri-
to Santense de Saneamento �  CESAN. 
 

Localização: Rua Afonso D. Nasci-
mento, s/nº. São José. 
 
Cep: 29185-000. 
 
Telefone: 0800-390 196 e (27) 
3267-1279. 
 
Referências/Documentos consultados:  
1 IBGE, Microdados do Censo, 2000. 
2 Disponível em: 
<http://www.ipes.es.gov.br/follow.a
sp?urlframe=perfil/select_tab.asp&o
bj=26&cls=1&topic=6>. Acesso em: 
jan. 2005. 
 
6.1.6.3 - Serviços de Energia. 
 
Tipo de abastecimento de energia: elé-
trica. 
 
Empresa responsável: Escelsa (Espírito 
Santo Centrais Elétricas S.A.) 
Número de domicílios atendidos: 3.600 
domicílios. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. 
 
 
 
6.1.6.4 - Serviços de Coleta de Lixo 
 
Tipo de lixo coletado e número de do-
micílios particulares permanentes a-

tendidos (%): 
  coletado - 79,5%; 
  jogado em rio, lago ou mar - 
0,2%; 
  jogado terreno baldio ou lo-
gradouro - 2,2%; 
  queimado ou enterrado - 
16,5% e 
  tem outro destino - 1,7. 
 
Empresa responsável: Prefeitura Munici-
pal de Fundão.  
 
Referências/Documentos consultados:  
1. IBGE, Microdados do Censo 2000. 
2.Disponível em: 
www.ipes.es.gov.br. Acesso em: 
jan. 2005. 
6.1.6.5 - Serviço de tratamento de resíduos 
sólidos:  
 
Tipo de tratamento: reator anae-
róbico. 
 
Empresa responsável: Prefeitura Munici-
pal de Fundão.  
 
Número de domicílios atendidos: 2.860. 
 
Referências/Documentos consultados:  
1  Companhia Espírito Santense de Sanea-
mento � CESAN. 
 
 

http://www.ipes.es.gov.br.
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6.1.7 - Outras Informações. 
 
Distância da Sede à Capital do 
Estado: 55km. 
 
Taxa de urbanização: 83,0 
hab/m² 
 
Densidade demográfica: 42.000. 
 
População residente: total 13.009 habi-
tantes. Estimativa de 13.873 em 2003 e 
14.448 habitantes em 2004.  
Área urbana de 10.801 e rural de 2.208 
sendo, um total de 13.009hab. (CENSO 
2000). 
 
 
 
 
Atrativos mais visitados: Praia Grande, 
Enseada das Garças, Parque do Goipaba-
Açu e Rio Reis Magos. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  
1. IBGE  
2. IPES. Disponível em: 
<http://www.ipes.es.gov.br > Acesso em: 
14 de dezembro de 2004. 
 
 
6.2� MEIOS DE ACESSO AO MUNI-

CÍPIO 
 
 
Por meio da Rodovia BR-101, que 
corta o estado no sentido norte x 
sul, interligando Fundão aos municí-
pios de Serra e Vitória (sentido sul) 
e a Ibiraçu no sentido norte. A leste, 
o acesso para o município de Santa 
Teresa dá-se por meio da Rodovia 
ES-261. Todas as vias citadas são 
pavimentadas. 
 
 
6.2.1 � Terrestres. 
 
6.2.1.1 � Terminais / Estações Rodoviárias  
 e Serviços rodoviários. 
 
 
Denominação do Termi-
nal/Estações: Estação Rodoviá-
ria de Fundão. 
 
Localização: Rua Presidente Var-
gas, 240. Centro. 
 
Tipo de veículo: ônibus. 
 
Descrição: ponto parada da Viação 
Águia Branca (VER ANEXO II) e Via-
ção Lírio dos Vales. 

 
Há linhas para Vitória, Serra, Santa 
Teresa, Norte e Noroeste do Estado 
do Espírito Santo, leste de Minas 
Gerais e sul da Bahia. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
Denominação do Termi-
nal/Estações: Estação Rodoviá-
ria de Praia Grande. 
 
Localização: Avenida Linhares, 
Praça Baleia, Centro. 
 
Tipo de veículo: ônibus. 
 
Descrição: ponto parada da Viação 
Águia Branca (VER ANEXO II), São 
Geraldo e Itapemirim. 
 
Há linhas para Vitória, Rio de Janei-
ro e Belo Horizonte. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
6.3� SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 
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6.3.1 � Agências Postais. 
 
 
Nome/entidade: AC FUNDAO. 
 
Localização: Rua São José, 104. 
Bairro Centro. 
 
CEP: 29185-970. 
 
Telefax: (27) 3267-1134. 
 
E-mail: acfnd@correios.com.br. 
 
Horário de atendimento: segunda 
a sexta-feira das 9h às 17h. 
 
Informações e observações 
complementares: a agência da 
sede também atua como Banco Pos-
tal (serviço com apoio do Banco 
Bradesco � correspondente bancá-
rio). 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
6.3.2 � Postos Telefônicos / Te-
lefonia Celular. 
 
Não há postos telefônicos descritos. 
A telefonia celular é composta pelas 

seguintes prestadoras de serviço: 
VIVO, TIM, CLARO e OI. 
 
 
 
 
6.4 � SISTEMA DE SEGURANÇA 
 
 
6.4.1 � Delegacias e Postos  
 de Polícia 
 
 
Nome da empresa:  
Delegacia de Polícia Civil de Fundão. 
 
Localização: Rua Everaldino Silva, 
105. Centro. 
 
CEP: 29187-000. 
 
Telefone: (27) 3267-1344. 
 
Funcionamento: de segunda a 
sexta, das 8h às 17h. 
 
Serviços prestados: atendimento 
à comunidade, prevenção, investi-
gação de delitos, detenção e repres-
são ao crime. 
 
Informações e Observações Comple-
mentares:  sistema de Polícia Interativa. 

 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: DPM de Praia Gran-
de. 
 
Localização: Rua Amapá, 90, Praia 
Grande. 
 
CEP: 29187-000. 
Telefone: (27) 3287-1329. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Serviços prestados: atendimento 
à comunidade, prevenção, investi-
gação de delitos, detenção e repres-
são ao crime. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: DPM de Timbuí. 
 
Localização: Rua José Ribeiro Bra-
ga, s/nº. Timbuí. 
 
CEP: 29187-000. 
 
Telefone: 190. 

mailto:acfnd@correios.com.br.
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Funcionamento: 24 horas. 
 
Serviços prestados: policiamento. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: DPM de Fundão. 
 
Localização: Avenida Presidente 
Getúlio Vargas, 186. Centro. 
 
CEP: 29187-000. 
 
Telefone: (27) 3267-1295. 
 
Funcionamento: 24 horas 
 
Serviços prestados: atendimento 
à população, prevenção e repressão 
ao crime. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
 
 
 
6.5� SISTEMA MÉDICO HOSPITALAR 
 

 
6.5.1 � Hospitais. 
 
 
Nome da empresa: Hospital Maternida-
de São José de Fundão. Fundação Hos-
pitalar de Assistência Social de Fun-
dão. 
 
Localização: Avenida Cézar Pego-
retti , s/nº. Área urbana. 
 
CEP: 29187-000. 
 
Telefone: (27) 3267-1202. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Equipamentos:  33 leitos para in-
ternação, consultório, atendimento 
pediátrico, clínico e cirúrgico. 
 
Serviços prestados: pronto socor-
ro, maternidade e serviços médicos 
em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
6.5.2 � Postos de Saúde 
 
Nome da empresa: Unidade Sanitária 
de Timbuí. 
 

Localização: Praça Nossa Senho-
ra da Penha. Timbuí. Área não ur-
bana. 
 
CEP: 29187-000. 
 
Funcionamento: diariamente, das 
7h às 16h. 
 
Serviços prestados: atendimento 
ambulatorial, vacinação e pequenas 
cirurgias. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Unidade Sanitária 
de Fundão. 
 
Localização: Avenida Presidente 
Getúlio Vargas s/nº. Centro. 
 
Telefone: 190. 
 
Funcionamento: diariamente, das 
7h às 16h. 
 
Serviços prestados: atendimento 
ambulatorial, vacinação e pequenas 
cirurgias. 
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Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
6.5.3 � Farmácias. 
 
Nome da empresa: Farmácia Fundão. 
 
Localização: Avenida Presidente 
Vargas, 69. Centro. 
 
Telefone: (27) 3267-1245. 
  
Funcionamento: diariamente, das 
7h às 22h.  
 
Serviços prestados: drogaria e 
perfumaria, recebimento de água e 
luz, xerox, plastificação de docu-
mentos e entrega em domicílio.  
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
Nome da empresa: Farmácia São José. 
 
Localização: Avenida Presidente 
Vargas, 140. Centro. 
 
Funcionamento: diariamente, das 
7h às 22h. 
 
Serviços prestados: venda de 

medicamentos e cosméticos com 
entrega em domicílio. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
Nome da empresa: Farmácia Real. 
 
Localização: Avenida Presidente 
Vargas, 198. Centro. 
 
Telefone: (27) 3267-1264. 
 
Funcionamento: diariamente, das 
7h às 22h. 
 
Serviços prestados: venda de 
medicamentos e cosméticos. 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
Nome da empresa: Drogaria Juaripe. 
 
Localização: Avenida Linhares, 
1040. Praia Grande. Área não urba-
na. 
 
CEP: 29187-000. 
 
Telefone: (27) 3287-0044. 
 
Funcionamento: diariamente, das 
7h às 21h. 

 
Serviços prestados: venda de 
medicamentos, cosméticos e revela-
ção de filmes. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
6.6 � SISTEMA EDUCACIONAL 
 
10 anos ou mais de idade alfa-
betizada: 9.351hab. 
 
Número de matrículas realiza-
das: 
 Ensino Fundamental � 2.559 ma-
trículas (2003). 
 Ensino Médio � 499 matrículas 
(2003). 
 
Número de estabelecimentos de 
ensino: 
 Rede Pública Federal � zero. 
 Rede Pública Estadual � 6. 
 Rede Pública Municipal � 6. 
 Rede Privada � zero. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  
1. In loco.  
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2. ES em Dados. Governo do Estado 
do Espírito Santo. 2003/2006. 
3. SEDU/2004. 
4. IBGE, Microdados do Censo, 
1998/2000. 
5. Disponível em: www.ipes.es.gov.br. A-
cessoe em: jan. 2005. 
6.7 � OUTROS SERVIÇOS  
 E EQUIPAMENTOS DE APOIO 
 
 
6.7.1 � Locadoras de Imóveis. 
 
 
Nome da empresa: Tinho Imóveis. 
 
Localização: Rodovia Vitória x San-
ta Cruz, loja 20. Praia Grande. Área 
não urbana. 
 
CEP: 29187-000. 
 
Telefone: (27) 3253-1720. 
 
Funcionamento: de segunda a sá-
bado, das 8h às 18h. 
 
Serviços prestados: corretor de 
imóveis. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 

 
Nome da empresa: Gisto Venturim Fi-
lho. 
 
Localização: Avenida Belo Horizon-
te, 09. Praia Grande. 
 
CEP: 29187-000. 
 
Telefone: (27) 3253-1410. 
 
Funcionamento: de segunda a 
domingo, das 8h às 18h. 
 
Serviços prestados: corretor de 
imóveis. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Altair Pereira Ber-
mudas. 
 
Localização: Avenida Atlântica, 
s/nº, Praia Grande.Área não urbana. 
 
Telefone: (27) 3253-1729. 
 
Funcionamento: de segunda a sá-
bado, das 8h às 18h. 
 

Serviços prestados: corretor de 
imóveis. 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
6.7.2 � Agências Bancárias  
 e de Câmbio. 
 
 
Nome da empresa:  Banco do Estado 
do  
Espírito Santo S.A - BANESTES 
 
Localização: Rua São José, 73. 
Centro. 
 
CEP: 29187-000. 
 
Telefone: (27) 3267-1288. 
 
Funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 10h às 15h e das 9h 
às 15h (para aposentados). Atendi-
mento eletrônico, das 6h às 22h. 
 
Serviços prestados: serviços ban-
cários em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
1. in loco. 
2. Banestes. Disponível em: 
www.banestes.com.br. Acesso em: dez. 
2004. 

http://www.ipes.es.gov.br
http://www.banestes.com.br.
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Nome da empresa: Bradesco. 
 
Localização: Avenida Presidente 
Vargas, 252. Centro. 
 
CEP: 29187-000. 
 
Telefone: (27) 3267-1138 e (27) 
3267-1176. 
 
Funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 10h às 15h e das 9h 
às 15h (para aposentados). 
 
Serviços prestados: serviços ban-
cários em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
1. in loco. 
2.Bradesco. Disponível em: 
www.Bradesco.com.br. Acesso em 
junho 2004. 
 
6.7.3 � Serviços Mecânicos. 
 
 
Nome da empresa: Auto Peças 
Paraiso. 
 

Localização: Avenida José Agostini, 
172. Centro. 
 
Telefone: (27) 3267-1276. 
 
Funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 7h30 às 17h30 e  
sábado, das 7h30 às 12h. 
 
Serviços prestados: venda de pe-
ças automotivas em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Mecânica 
Prudente. 
 
Localização: Avenida Linhares, 
s/nº. Praia Grande. Área não urba-
na. 
 
Telefone: (27) 3253-1431. 
 
Funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 19h, e  sába-
do, das 7h às 12h. 
 
Serviços prestados: mecânica de 

motores, freios, suspensão, caixa 
de marcha  entre outros. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Oficina do 
Mineiro. 
 
Localização: Av. Linhares, s/nº. 
Praia Grande. 
 
CEP: 29187-000. 
 
Telefone: (27) 3287-1497. 
 
Funcionamento: de segunda a sá-
bado, das 8h às 18h. 
 
Serviços prestados: serviços au-
tomotivos e marítimos em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
Nome da empresa: Auto Elétrica 
Galego. 
 
Localização: Rodovia BR-101, Km-
240. Timbuí. Área não urbana. 
 

http://www.Bradesco.com.br.
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Telefone: (27) 3277-1148. 
 
Funcionamento: de segunda a sá-
bado, das 7h às 17h. 
 
Serviços prestados: auto-elétrica, 
mecânica e peças para reposição. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
Nome da empresa: Borracharia 
Praia Grande 
 
Localização: Avenida Linhares, 
s/nº. Praia Grande. Área não urba-
na. 
 
Telefone: (27) 3253-1192. 
 
Funcionamento: de segunda a sá-
bado, das 5h30 às 20h e domingo 
das 6h30 às 14h. 
 
Serviços prestados: especializada 
em troca e reparo de pneus. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Borracharia 

Esplanada. 
 
Localização: Rodovia BR-101, Km 
288. Sede. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Serviços prestados: troca e reparo 
de pneus. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
6.7.4 � Postos de Abastecimen-
to. 
 
Nome da empresa: Auto Serviço 
Scopel Ltda. 
Localização: Rodovia ES-010, 699. 
Praia Grande. Área não urbana. 
 
Funcionamento: diariamente, das 
6h às 22h. 
 
Serviços prestados: abastecimen-
to, troca de óleo, lavagem, além de 
bar, restaurante e estacionamento. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 

Nome da empresa: Posto Praia 
Grande (Rede ALE). 
 
Localização: Avenida Linhares, 
669. Praia Grande. 
 
CEP: 29187-000. 
 
Telefone: (27) 3253-1192. 
 
Funcionamento: diariamente, das 
6h às 20h. 
 
Serviços prestados: abastecimen-
to, troca de óleo, lavagem, além de 
bar, restaurante e borracharia. Acei-
ta cartão de crédito. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Posto Irundi 
Ltda. 
 
Localização: Avenida José Agostini, 
204. Praia Grande. Área não urba-
na. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
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Serviços prestados: abastecimen-
to, serviços de lavagem, troca de 
óleo e lubrificação. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
6.7.5 � Locais E Templos  
 De Manifestações De Fé 
 
Nome da empresa: Igreja Evan-
gélica Assembléia de Deus. 
 
Localização: Rua Major Bley, s/nº. 
Centro. 
 
CEP: 29.187-000 
 
Telefone: (27) 3267-1353 
 
Funcionamento: diariamente, das 
19h às 21h. 
 
Serviços prestados: atividades 
religiosas. 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Igreja Matriz 

de São José. 
 
Localização: Escadaria Chrisantho 
de Jesus Rocha, s/n. Centro. 
 
CEP: 29.187-000 
 
Serviços prestados: atividades 
religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Igreja Pres-
biteriana. 
 
Localização: Rua Orlando Fraga, 
s/nº. Centro. 
 
Funcionamento: cultos  quarta e 
sexta-feira, às 19h30. 
 
Serviços prestados: atividades 
religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Igreja Pres-
biteriana em Fundão. 

 
Localização: Rua Joaquim Araujo 
Espindula, 70, Centro. 
 
CEP: 29.187-000 
 
Telefone: (27) 3267-1201 
 
Funcionamento: cultos  quarta e 
sexta-feira às 19h30. 
 
Serviços prestados: atividades 
religiosas. 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Igreja Cristã 
Maranata. 
 
Localização: Avenida Virgílio Perei-
ra. Centro. 
 
Funcionamento: cultos  quarta e 
sexta-feira, às 19h30. 
 
Serviços prestados: atividades 
religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
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Nome da empresa: Centro Espí-
rita. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Nor-
te, Km 230. Sede. 
 
Serviços prestados: atividades 
religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 conserva-
ção em relação às transformações ocorri-
das, causando descaracterização do atrati-
vo, classificados da seguinte forma: 
 
Bom � Atrativo com as característi-
cas originais, bem conservadas e/ou 
restauradas, em condições de uso. 
 
Regular � Atrativo parcialmente 
alterado, necessitando de pequenas 
obras de conservação e/ou restau-
ração (pintura etc.) e em condições 
de uso. 
 
Ruim � Atrativo alterado, com a 
estrutura ameaçada, sem condições 
de descrição de suas características 

originais. 
 
Deteriorado � Atrativo desmoro-
nado que não apresenta mais condi-
ções de descrição de suas caracte-
rísticas 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, ata-
lhos etc). 
 
Meios de hospedagem: 
 
Bom - Se o grau de satisfação do 
cliente for satisfatório. 
 
Regular � Se o grau de satisfação 
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do cliente não for satisfatório. 
 
Ruim � Inviável. 
 
Adaptado e não-adaptado � Se é 
ou não adaptado para pessoas com 
necessidades especiais. 
 
Acessibilidade ao atrativo - Refe-
re-se aos períodos de visitação ao 
atrativo, determinando por diversi-
dades climáticas ou outras restri-
ções de horários e de leis. No caso 
de ser temporário, utiliza-se o crité-
rio 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 uh�s por tipo, a saber: suí-
tes, apartamentos, quartos com e 
sem banheiro privativo, chalés e 
também se há camas extras no es-
tabelecimento. Caso o apartamento, 
suíte ou chalé não esteja descrito, 
considerar para todos, o seguinte 
critério: nos apartamentos há ba-
nheiro privativo e nas suítes e cha-
lés há banheiro privativo e salas de 
estar.  
 
Origem dos visitantes � Indica a 
origem dos visitantes: se intermuni-
cipal, do entorno regional, de outros 
estados e outros países. 
 
Adro � terreno em frente e/ou em volta da 
igreja, plano ou escalonado, aberto ou mu-
rado. 
 
Balaústres � 1. Colunelo de madeira, pe-
dra ou metal que sustenta, junto com ou-
tros iguais, regularmente distribuídos, uma 
travessa, corrimão ou peitoril. 2. haste de 

madeira ou de metal, geralmente nas 
portas de veículos coletivos para auxiliar o 
passageiro no embarque ou desembarque. 
 
Guarda-corpo � gradil protetor 
colocado nos balcões. 
 
Óculo � instrumento que permite 
boa visão à longa distância, consti-
tuído de um ou vários tubos encai-
xados entre si, com lentes de au-
mento. Abertura ou janela circular, 
não raro decorativa, destinada à 
passagem de ar e de luz. Abertura 
circular que existe nas paredes de 
alguns edifícios que serve para 
clarear e arejar, chamada também 
de olho-de-boi. 
 
Pináculos � A parte mais elevada de um 
edifício ou de um monte, cúpula ou cume. 
 
Púlpito � tribuna para pregadores, pales-
trantes. 
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