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Apresentação: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

O Inventário da Oferta Turística será 
estruturado a fim de servir como fonte 
para: 
 
·identificar características e fatores que 
determinam as motivações de viagem; 
·dimensionar a oferta de serviços equi-
pamentos e infra-estrutura disponíveis, 
para o processo de ocupação turística 
do território; 
·diagnosticar deficiências e pontos críti-
cos entre a oferta e a demanda turística 
existente; 
·permitir a previsão do comportamento 
do mercado em função da análise de 
tendências; 
·direcionar os programas de ação para o 
planejamento estratégico do desenvol-
vimento do setor; 
·analisar o efeito multiplicador do turis-
mo no cenário econômico do município; 
·organizar o setor de turismo na estru-
tura administrativa do setor público; 
·hierarquizar e priorizar os atrativos e 
conjuntos existentes para sua utilização 
otimizada e ordenada; 
·servir como fonte de pesquisa e consul-
ta aos empresários, aos estudantes e à 
comunidade em geral, interessados na 
atividade turística do município. 
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2 � Metodologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 

1. Sede; 
2. São Tiago e 
3. São Pedro de Rates. 
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3 � Introdução ao Município. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

O município de Guaçuí está localizado no 
entorno da �Serra do Caparaó�., região onde 
a natureza foi prodigiosa, desde a formação 
rochosa, a composição da fauna, da flora e 
dos recursos hídricos. 
 
Guaçuí é uma cidade bastante desenvolvida, 
sendo uma referência de progresso na regi-
ão. Desta forma, dispõe de uma demanda 
embora tímida, fixa para o município, esta 
demanda em sua maioria, provém de muni-
cípios vizinhos em busca de serviços presta-
dos na cidade. 
 
Talvez por este perfil mais arrojado, Guaçuí 
preserva bens culturais como o �Teatro Fer-
nando Torres�, referência no Sul do Estado 
em termos de estrutura, de programação e 
de frequência. 
 
Além da programação cultural intensa, Gua-
çuí oferece estrutura de hospedagem e ali-
mentação satisfatórias e conta com toda a 
gama de possibilidades do desenvolvimento 
do turismo na região do �Caparão�. 
    
Devido a essa diversidade, encontramos no 
meio urbano serviços qualificados e boa 
estrutura de serviços e equipamentos e no 
meio rural, um modo de vida que agrega a 
tranquilidade do campo com a exuberância 
da natureza. 
 
O Agroturismo, o Ecoturismo e o Turismo de 
Aventura, desenvolvidos de forma planejada 
e sustentável garantem uma melhor quali-
dade de vida à comunidade, uma melhor 

utilização do patrimônio natural e aos turis-
tas, um destino turístico inesquecível, a 
�Serra do Caparaó�. 
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ATRATIVOS TURÍSTICOS 
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4 � Atrativos Naturais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 � ATRATIVOS NATURAIS 
 
4.1.1 � Hidrografia 
 
4.1.1.1 � Rios 
 
Nome do atrativo: 
Bacia Hidrográfica de Guaçuí. 
 
Localização: todo o município, área urbana 
e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente 
pavimentado, em bom estado de conserva-
ção. 
 
Detalhamento do acesso mais utilizado: 
atravessa todo o município, passando pela 
sede urbana. 
 
Transporte para o atrativo: hidroviário 
contratado, em regular estado e não-
adaptado. 
 

 

Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: indefinida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
com ingresso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
horas. Com fluxo de visitação constante. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: no 
entorno há instalações sanitárias não adap-
tadas, locais para alimentação não adapta-
dos, serviço de limpeza, telefone público e 
outros. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação da paisagem. 
 
Integra roteiros turísticos comerci-
alizados? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo as bacias hidrográfi-
cas que compõem a paisagem do município 
são as dos rios Veado, Itabapoana (na divisa 
com Estado do Rio de Janeiro), riberão São 
Tiago, córrego São Felipe, ribeirão São Ro-
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mão, ribeirão Braço, ribeirão Santa Catarina 
e córrego da Antinha. 
No município existem várias quedas d�água, 
sendo a maioria na zona rural e algumas na 
zona suburbana. Várias propriedades agríco-
las dispõem de açudes, onde é desenvolvida 
a piscicultura. Encontram-se espalhadas pela 
cidade cerca de 10 fontes naturais. 
 
Referências/Documentos consultados: 

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Guaçuí. 
SEBRAE ES, Prefeitura Municipal de 
Guaçuí. julho, 1998. 

 
 
 
 
4.1.2 � Quedas D�água 
 
4.1.2.1 � Cachoeira 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira da Barra. 
 
Localização: Fazenda da Barra, não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
São Pedro de Rates. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
10km. 
 
Distância da sede do município: 6,5km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmen-

te pavimentado, em estado precário e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
ES-482, seguindo pela Rodovia BR-484 no 
sentido a Dores do Rio Preto, entrar na Fa-
zenda da Barra. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário intermunicipal, regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porteira, não adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
e contemplação. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 

Descrição do atrativo: a cachoeira encon-
tra-se há aproximadamente 400m após a 
pinguela da fazenda. Ao redor da cachoeira, 
há exemplares de fauna e flora da Mata A-
tlântica. Vê-se tatus, jacus, canários, pom-
bas, ipês, samambaias, bromélias e orquí-
deas. A cachoeira tem duas quedas que for-
mam poços propícios para banho. A primeira 
queda possui 8m de altura e 5m de largura, 
abrangendo-se para 20m até a segunda 
queda, que possui 5m de altura e 6 de lar-
gura. A mesma é próxima da sede da Fa-
zenda da Barra. 
 
Informações / observações com-
plementares: a Fazenda da Barra, on-
de está localizada esta cachoeira é pro-
priedade privada, estando esta fechada 
por ocasião da visita do fotógrafo, não 
sendo possível ilustra-la. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome do atrativo:  
Cachoeira do Barulho. 
 
Localização: São Thiago. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Pratinha de Santa Luzia. 
 
Distância da localidade mais próxima: 2km. 
 
Distância da sede do município: 20km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em estado regular e 
não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir 
estrada para Ibitirama e entrar no Povoado 
de Pratinha de Santa Luzia. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 

 

Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porteira, não adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
e contemplação. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: a cachoeira é rodeada por 
pequenas porções de vegetação remanescente de 
Mata Atlântica. Ela possui duas quedas, sendo a 
primeira com 3m de altura, formando uma piscina 
natural, com água turva. Há uma corredeira de rio 
onde dá-se a segunda queda, que é menor que a 
primeira, formando outra piscina natural. Após esta 
queda, formam-se várias corredeiras e um poço 
com 20m de largura e grande profundidade. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 

Nome do atrativo:  
Corredeira da Tremedeira. 
 
Localização: urbana, rua Rio Grande do 
Norte. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Bairro São Miguel. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
1,6km. 
 
Distância da sede do município: 2,6km 
do centro. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em estado regular e 
não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguindo 
pela rua Rio Grande do Norte, entra-se à 
esquerda, atravessa-se a ponte e entra-se à 
direita margeando o Rio Veado. 
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Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porteira, não adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
e contemplação. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: a Corredeira da 
Tremedeira é formada pelo Rio Veado. Nele 
há um encanamento metálico responsável 
pelo abastecimento de água da cidade. Em 
épocas de cheia não é aconselhável o uso 
para banho. 
 

Referências/Documentos consultados:  
1 SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Guaçuí. 
SEBRAE ES, Prefeitura Municipal de Gua-
çuí. julho, 1998. 
2 in loco. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira do Carlito. 
 
Localização: sede. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
15km. 
 
Distância da sede do município: 15km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não adap-
tado, rodoviário regular, não-pavimentado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da 
rua Rio Grande do Norte, tomar acesso à 
esquerda por rua de chão. Logo após a pon-
te, tomar a primeira à direita até o atrativo 
(12km no total). 
 
Transporte regular para o atrativo: ro-
doviário contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não 
há. 

Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: propriedade rural. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 
 
 

 
 



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

17

Origem dos visitantes: local. 
 
Descrição do atrativo: o rio possui um 
poço que antecede a queda de aproximada-
mente 20m de altura com um fluxo razoável 
de água. A cachoeira é cercada por uma 
vegetação de Mata Atlântica e rodeada de 
pasto. Do atrativo avista-se uma ponte de 
madeira debaixo da qual passa o ribeirão 
que forma uma queda d�água. 
 
Referências/Documentos consultados: 

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta Tu-
rística do Município de Guaçuí. SE-
BRAE ES, Prefeitura Municipal de Guaçuí. 
julho, 1998. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira do Buracão. 
 
Localização: Pratinha de Santa Luzia. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
São Tiago. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
5km. 
 
Distância da sede do município: 15,6km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário regular, parcialmente 
pavimentado. 
 

Descrição do acesso utilizado: toma-se 
ao final da Rua Rio Grande do Norte, sentido 
ao Distrito de São Tiago. De lá, seguir à 
Fazenda Vargem Grande, entrar à esquerda, 
mais 50 metros até o atrativo. 
 
Transporte regular para o atrativo: ro-
doviário contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não 
há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: propriedade rural. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes: local. 
 
Descrição do atrativo: a Cachoeira do 
Fundão localiza-se na Fazenda Vargem 

Grande. No entorno do atrativo há vestígios 
de Mata Atlântica. A cachoeira tem aproxi-
madamente 160m de extensão, formando 
uma piscina de 30m, e depois, uma pequena 
ilha. 
 
Observações complementares: conhecida 
também como Cachoeira do Parque Buracão. 
 
Informações / observações com-
plementares: em função de dificuldades 
no acesso não foi possível ilustrar esta ca-
choeira. 
 
Referências/Documentos consultados: 

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta Tu-
rística do Município de Guaçuí. SE-
BRAE ES, Prefeitura Municipal de Guaçuí. 
julho, 1998. 

 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Corredeira dos Pirovani(Caboclo) 
 
Localização: urbana, Rodovia ES-482. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
3km. 
 
Distância da sede do município: 3km. 
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Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário regular, parcialmente 
pavimentado. 
 
Acesso mais utilizado: rodoviário. 
 
Descrição do acesso utilizado: tomar 
Rodovia BR-484 no sentido Alegre com 
2,5km de percurso. Entra-se à esquerda por 
um acesso não pavimentado com percurso 
de 500m até o sítio São Sebastião. Daí em 
diante, seguir a pé e por uma trilha. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não 
há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: propriedade rural. 
 

 

Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal. 
 
Descrição do atrativo: a cachoeira apresenta 
uma queda de aproximadamente 6m de altura, 
formando um pequeno poço logo abaixo. A 
corredeira é formada pelo Rio Veado.  
 
Localiza-se entre vestígios de vegetação de 
Mata Atlântica, havendo uma ilha de peque-
no porte com mata fechada. Há uma corre-
deira de 200m de extensão por 6m de largu-
ra, observando-se também pequenas praias 
de bancos de areia. 
 
Observações complementares: também 
conhecida como Cachoeira do Caboclo. Do 
atrativo avista-se o casarão do Sítio São 
Sebastião, com características do estilo neo-
colonial brasileiro, em bom estado de con-
servação. 

Referências/Documentos consultados: 
 SEBRAE-ES. Inventário da Oferta Turís-
tica do Município de Guaçuí. SEBRAE ES, 
Prefeitura Municipal de Guaçuí. julho, 1998. 
 

 
 
 
4.1.2.2 � Cascata 
 
Nome do atrativo: 
Cascata de Prata. 
 
Localização: sede, não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
11km. 
 
Distância da sede do município: 11km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário regular, parcialmente 
pavimentado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguindo 
pela rua Rio Grande do Norte, entra-se à 
esquerda, atravessa-se a ponte e entra-se à 
direita margeando o Rio Veado. 
 
Transporte regular para o atrativo: ro-
doviário contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não 
há. 
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Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: porteira, não adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
aceso gratuito e sem autorização prévia. 
 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer 
e contemplação. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local. 
 
Descrição do atrativo: é uma pequena 
porém, bonita queda d� água. Fica após a 
Corredeira da Tremedeira e apresenta vege-
tação intocada nas suas proximidades. 
 
Informações / observações com-
plementares: em função de dificuldades 
no acesso não foi possível ilustrar esta ca-
choeira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 

4.1.2.3 � Corredeiras 
 
Nome do atrativo: 
Corredeira do Coronel. 
 
Localização: não urbana, Sítio de Miguel 
Lamas. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
São Pedro de Rates. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
08km. 
 
Distância da sede do município: 10km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário regular, parcialmente 
pavimentado. 
 
 

 
 

Descrição do acesso utilizado: tomar a 
ES-482 e BR-484 no sentido Dores do Rio 
Preto, com percurso de 8km. Entrar à es-
querda em estrada de chão até o atrativo. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: propriedade rural. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes: local. 
 
Descrição do atrativo: a corredeira encon-
tra-se no sítio de Miguel Lamas. Ele tem 
aproximadamente 100m de extensão e con-
siderável volume de água entre muitas pe-
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dras. Há abaixo um poço com 35m de diâ-
metro, que possui muita areia, formando 
pequenas praias de água doce. É propício à 
prática de canoagem. 
 
Referências/Documentos consultados: 

 SEBRAE-ES. Inventário da Oferta Turísti-
ca do Município de Guaçuí. SEBRAE ES, 
Prefeitura Municipal de Guaçuí. julho, 1998. 

 
 
 
 
4.1.3 � Unidades de Conservação 
 
4.1.3.1 � Municipal 
 
Nome do atrativo:  
Parque Natural Municipal  
de Guaçuí �Padre Enio Fazzolo�. 
 
Localização: sede. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
19,4km. 
 
Distância da sede do município: 19,4km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não adap-
tado, rodoviário, parcialmente pavimentado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguindo 
pela Rodovia ES-482, em direção a São José 
do Calçado. 

Transporte regular para o atrativo: ro-
doviário contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: Con-
selho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 
� COMDEMA � Lei nº 2.052/91. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porteira, não adapta-
da. 
 
Visitação: diariamente, de 8h às 17h, sem 
visitas guiadas, acesso gratuito e com auto-
rização prévia.  
 
Acessibilidade do atrativo:  temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação da natureza e pesquisa. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes: local. 
 
Descrição do atrativo: o Parque Natural 
Municipal de Guaçuí, com área de 86,4 al-
queires, localiza-se na parte sudeste do mu-
nicípio de Guaçuí, e este situa-se por sua 

vez na parte sudoeste da microregião 209 
(Cachoeiro de Itapemirim). Distante do cen-
tro urbano do município cerca de 19,4km, 
sendo 18km de estrada asfaltada (Rodovia 
Prefeito Norival Couzi/ES-185) e aproxima-
damente 1,4km de acesso não-pavimentado, 
que faz a ligação entre o asfalto e a entrada 
do parque. Inserida na Bacia Hidrográfica do 
Itabapoama com clima tropical mesotérmico 
brando sub-úmido e solos classificados como 
latossolos. Cambissolos e pedizólico, biona 
de floresta tropical subperenifóbia e floresta 
estacional semidecimal. 
 
Observações complementares: a implan-
tação está a cargo da Rosal Energética S/A e 
terá como entidade gestora a Prefeitura 
Municipal de Guaçuí. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1- Folder do Parque Natural Municipal de 
Guaçuí �Padre Enio Fazzolo�. 
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4.1.4 � Flora 
 
Nome do atrativo:  
Flora do Município de Guaçuí. 
 
Localização: em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em estado regular e 
não sinalizado. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada defi-
nida. 
 

 

Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo:  3 (três) dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  os 
disponíveis na localidade visitada. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal.  
 
Descrição do atrativo: há resquícios da 
Mata Atlântica, compreendendo cerca de 5% 
da área do município, que corresponde a 
aproximadamente 2.200 hectares, sendo 
que 60% da área total do município é de 
aptidão florestal. 
Em suas matas, aparecem bromélias, orquí-
deas, samambaias e madeiras nobres como 
cedro, braúna, ipê amarelo e roxo, canela e 
murici; além de palmeiras, palmitos, imbaú-
bas, quaresmeiras, taquaras, acácias e uma 
vasta variedade de plantas medicinais. Suas 
áreas de maior cobertura estão à margem 
direita da BR-484, sentido Guaçuí � Dores 
do Rio Preto na região da Escola Agrotécnica 
Eugênio de Souza Paixão, em direção à Ser-
ra Santa Catarina e no interior do município. 

No ajardinamento da cidade, há presença de 
castanheiras, acácias, flamboyants, sibipiru-
nas, oitis, boleiras, flor de abril, paineiras, 
azaléias, graxas, dentre outras. 
 
Referências/Documentos consultados: 

 SEBRAE-ES. Inventário da Oferta Tu-
rística do Município de Guaçuí. SE-
BRAE ES, Prefeitura Municipal de Guaçuí. 
julho, 1998. 

 
 
 
 
4.1.5 � Fauna 
 
Nome do atrativo:  
Fauna do Município de Guaçuí. 
 
Localização: em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em estado regular e 
não sinalizado. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
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ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo:  3 (três) dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  os 
disponíveis na localidade visitada. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal.  
 
Descrição do atrativo: sua fauna é com-
posta de animais originários da Mata Atlânti-
ca e de peixes provenientes da Bacia do 
Itabapoana. Localiza-se no entorno do Par-
que Nacional do Caparaó. 
 

 

Pássaros: canário da terra, trinca-ferro, sa-
biá, garça, marrequinho, bem-te-vi, rola, 
melro, coleiro, bico de lacre, beijinho de 
moça, andorinha, sanhaço, pardal, viuvinha, 
saíra, gavião, coruja, tisil, tico-tico, godero, 
curió, boiadeiro, anu, flamenguinho, marita-
ca, araponga, siriema, pomba trocal e jacu. 
Animais: capivara, tatu, jacaré, sagüi, bar-
bado, mão pelada, lontra, rã, gambá, paca, 
gato do mato, cachorro do mato, jaguatirica, 
quati e grande variedade de cobras. 
Ictiofauna: bagre, traíra, cascudo, piau, 
lambari, acará, mariazinha, sairú e mussum. 
Vale ressaltar a chegada de peixes como 
carpa, tilápia, bagre africano, tambaqui e 
tambacu, devido à implantação de açudes 
nas propriedades rurais. 
 
Referências/Documentos consultados: 

 SEBRAE-ES. Inventário da Oferta Tu-
rística do Município de Guaçuí. SE-
BRAE ES, Prefeitura Municipal de Guaçuí. 
julho, 1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 � ATRATIVOS CULTURAIS 
 
4.2.1 � Edificações 
 
4.2.1.1 � Arquitetura Civil 
 
Nome do atrativo:  
Residência de Nilson Carvalho  
de Araújo. 
 
Localização: Rua Monsenhor Miguel de 
Sanctis, s/n.Centro, área urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
sede 
 
Distância da localidade mais próxima: 
sede 
 
Distância da sede do município: sede 
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Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, bom, totalmente pa-
vimentado, e a  pé bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: no Centro 
da cidade, esta rua é muito conhecida. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, coletivo regular, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada da residência. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza e instalações sanitárias não adapta-
das. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: resi-
dência e visitação externa. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes: local. 

Descrição do atrativo: a residência encon-
tra-se em nível superior à rua e possui três 
janelas em arcos com vidraças, sendo a 
janela central maior que as laterais. Possui 
marcos em madeira pintados de azul. Do 
lado direito há um portão de metal que dá 
acesso à uma varanda de circulação coberta 
e ao interior da residência. Não há registro 
de sua construção, mas provavelmente, é da 
segunda década do século XX. 
 
Referências/Documentos consultados: 

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta Tu-
rística do Município de Guaçuí. SE-
BRAE ES, Prefeitura Municipal de Guaçuí. 
julho, 1998. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Residência de Maria  
da Penha Quintão Mayrink 
 
Localização: Praça da Matriz, n.190. Cen-
tro, área urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
sede. 
 
Distância da sede do município: sede.  
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário bom, totalmente pavi-

mentado, e a  pé bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: no Centro 
da cidade, esta rua é muito conhecida. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário coletivo regular, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada da residência. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
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Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza e instalações sanitárias não adapta-
das. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: resi-
dência e visitação externa. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes: local. 
 
Descrição do atrativo: a residência foi 
construída por volta de 1912, e seu primeiro 
proprietário foi Augusto de Paula Torres. Em 
1922 foi adquirida pela família Mayrink. En-
contra-se em bom estado de conservação e, 
ainda, bem caracterizada em seu estilo ori-
ginal. Sendo contemporânea do grupo de 
obras do Ecletismo Brasileiro, supõe-se pos-
suir características do período neo-colonial 
brasileiro. A construção possui em sua fa-
chada seis janelas de tampo amplo com 
marcos, ambos de madeira pintada de azul. 
As paredes são de cor branca. A construção 
possui dois pavimentos, sendo que o inferior 
situava-se praticamente no subsolo. 
 
Referências/Documentos consultados: 

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta Tu-
rística do Município de Guaçuí. SE-
BRAE ES, Prefeitura Municipal de Guaçuí. 
julho, 1998. 
 

 
 

Nome do atrativo:  
Prédio do Grande Hotel Minas Gerais. 
 
Localização: Praça 25 de Dezembro. Cen-
tro, área urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
sede 
 
Distância da sede do município: sede  
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, bom, totalmente pa-
vimentado, e a  pé bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: no Centro 
da cidade, esta rua é muito conhecida. 
 

 
 

Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, coletivo regular, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: centro de recepção. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, instalações sanitárias não adapta-
das e locais para alimentação não adapta-
dos, hospedagem não adaptada. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: hos-
pedagem. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes: entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: o prédio possui 2 
pavimentos e foi construído em 1920 por 
José Almeida Graça. Possui um estilo ecléti-
co de arquitetura com influências inglesas e 
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elementos do �Art Noveau�. O pavimento 
inferior, está descaracterizado da construção 
original e apresenta agora vários pontos 
comerciais, dentre eles a �Pharmacia Espírito 
Santo�, fundada em 1936 e que ainda hoje 
possui móveis e objetos da época. O andar 
superior possui 12 janelas e duas portas que 
dão acesso à uma sacada, cujo guarda-corpo 
é de metal. Os marcos, em madeira pintada 
de cinza, compõe as portas e as janelas com 
vidraças que são características da época. As 
paredes possuem um tom amarelado. A 
construção sofreu uma reforma de amplia-
ção na década de 50, o que não alterou a 
fachada original. Do que já existia, conser-
vou-se o pé direito, de aproximadamente 
4,5 metros, o teto em madeira corrida pin-
tada de branco e as janelas com duas folhas. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1 SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Guaçuí. 
SEBRAE ES, Prefeitura Municipal de Gua-
çuí. julho, 1998. 
2    in loco. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nome do atrativo:  
Prédio da Secretaria Municipal  
de Educação, Cultura e Esporte. 
 
Localização: Avenida Espírito Santo, n.34. 
Centro, área urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
sede 
 
Distância da sede do município: sede  
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, bom, totalmente pa-
vimentado, e a  pé bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: no Centro 
da cidade, esta rua é muito conhecida. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, coletivo regular, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal. 
 
Visitação: de segunda a sexta, das 8h às 
16h, com visitas guiadas, acesso gratuito e 
com autorização prévia  

Acessibilidade do atrativo: temportária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: admi-
nistração da Secretaria. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: o prédio de dois 
pavimentos possui em seu andar superior 6 
janelas com vidraças e no térreo como jane-
las, também com vidraças, encimadas por 
um arco. Na porta de entrada encontram-se 
duas luminárias, uma de cada lado. As pare-
des são azuis com detalhes em branco. Es-
sas cores não são originais, mas provenien-
tes de uma reforma recente. Internamente a 
construção apresenta um pé direito de 4,5 
m, teto em madeira corrida e piso em tacos 
de madeira. Tudo foi adaptado para abrigar 
a secretaria e está em bom estado de con-
servação. 
 
Observações complementares: o imóvel 
foi construído em 1926 por Durval Emery, 
onde, inicialmente, chegou a abrigar o Giná-
sio Barão de Macaúbas. Com a emancipação 
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do município, abrigou a Prefeitura  em 1928. 
Durante algum tempo, a Prefeitura e a Se-
cretaria de Educação coexistiram no mesmo 
local. Em 1974, quando a Prefeitura transfe-
riu-se para outro imóvel, o prédio passou a 
ser de uso exclusivo da Secretaria. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1 SEBRAE-ES. Inventário da Oferta Tu-
rística do Município de Guaçuí. SEBRAE 
ES, Prefeitura Municipal de Guaçuí. julho, 
1998. 
2    in loco. 
 

 
 
Nome do atrativo:  
Escola de 1º Grau Deocleciano  
de Oliveira. 
 
Localização: Avenida Espírito Santo, n.426, 
Centro. Área urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
sede. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
sede 
 
Distância da sede do município: sede  
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, bom, totalmente pa-

vimentado, e a  pé bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: no Centro 
da cidade, esta rua é muito conhecida. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, coletivo regular, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal. 
 
Visitação: de segunda a sexta, das 7h às 
20h, com visitas guiadas, acesso gratuito e 
com autorização prévia  
 
Acessibilidade do atrativo: temporário, 
período escolar. 
 

 

Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ativi-
dades educacionais. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: o prédio da escola 
possui  formato de �U�. A fachada principal 
possui cinco conjuntos com uma porta e 
duas janelas, sendo que a porta principal é 
maior que as demais. Os marcos são em 
madeira verde encimadas por vidraças. As 
paredes são em tom bege claro com deta-
lhes em branco. Do lado de dentro do muro 
da instituição, encontram-se duas palmeiras, 
uma em cada lado da escada que dá acesso 
ao colégio. No seu interior as salas são am-
plas, com teto em concreto. O pé direito é 
de aproximadamente 4,5 metros. O piso é 
de tábua corrida. A construção está em bom 
estado de conservação. 
 
Observações complementares: da escola 
avista-se o Cristo Redentor, o casario da 
avenida, uma parte do Grande Hotel Minas 
Gerais e a Igreja Presbiteriana. Em 1913, o 
colégio começava a atuar nas imediações da 
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Igreja Matriz, e em 1923, Durval Emery 
construiu o prédio definitivo, que recebeu o 
nome do Secretário de Educação do Estado 
da época. Edith e foi a primeira diretora da 
escola. 
 
Referências/Documentos consultados: 

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta Tu-
rística do Município de Guaçuí. SE-
BRAE ES, Prefeitura Municipal de Guaçuí. 
julho, 1998. 
 

 
 
Nome do atrativo:  
Loja Maçônica Liberdade e Luz. 
 
Localização: Avenida Espírito Santo, n.252, 
centro. Área urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: sede. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: sede. 
 
Distância da sede do município: sede . 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, bom, totalmente pa-
vimentado, e a  pé bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: no Centro 
da cidade, esta rua é muito conhecida. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, coletivo regular, em bom estado e 
não adaptado. 

Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal. 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 16h, com visitas guiadas, acesso gratuito 
e com autorização prévia  
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, limpeza, instalações sanitárias 
não adaptadas, segurança e guia de turis-
mo/monitor/condutor. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: reuni-
ões dos associados. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: a instituição foi fun-
dada por Sebastião Rodrigues Reis em 01 de 
novembro de 1926 e regulamentada em 23 de 
junho de 1928. Não há registro de construção e 
do autor do prédio atual, porém, na fachada do 
imóvel está grafado o ano de 1930. O prédio 
de dois pavimentos apresenta, na fachada do 
andar superior, 4 janelas com uma porta ao 

centro que leva a uma sacada. No térreo há 
cinco portas, sendo a do meio mais larga que 
as demais. As portas  e janelas são em madei-
ra, pintadas de branco, com vidraças. As pare-
des são pintadas de verde-água e os detalhes 
são brancos. No alto da construção há uma 
imagem de um cisne, as inscrições �Loja Maçô-
nica Liberdade e Luz � 1930� e o símbolo da 
maçonaria. 
 
Referências/Documentos consultados:  

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta Tu-
rística do Município de Guaçuí. SE-
BRAE ES, Prefeitura Municipal de Guaçuí. 
julho, 1998. 
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Nome do atrativo:  
Colégio São Geraldo. 
 
Localização: Praça da Matriz, s/n, Centro, 
área urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
sede 
 
Distância da sede do município: sede  
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não-
adaptado, rodoviário, bom, totalmente pa-
vimentado, e a  pé bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: localiza-se 
em frente à Igreja Matriz de São Miguel Ar-
canjo. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, coletivo regular, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada principal. 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 21h, com visitas guiadas, acesso gratuito 
e com autorização prévia  

Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, limpeza, instalações sanitárias 
não adaptadas e guia de turis-
mo/monitor/condutor. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: visita-
ção e pesquisa. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: da frente do colé-
gio, avista-se a Praça da Matriz, com a Igre-
ja Matriz de São Miguel Arcanjo e o casario 
local de arquitetura espontânea. Anterior-
mente, sede da fazenda São Miguel, o prédio 
passa a abrigar o colégio em 05 de agosto 
de 1924, administrado pelas Irmãs de Maria. 
Posteriormente, o Padre Miguel de Sanctis 
assume a direção do colégio. Em 29 de ja-
neiro de 1924, a igreja adquire o colégio, até 
então do Governo Estadual e, em 16 de fe-
vereiro de 1940, o padre é substituído na 
direção pela Senhora Jurema Moretz-Sohn 
de Castro Lacerda, vulto para a história mu-
nicipal. A construção possui dois pavimen-
tos, com o pé direito em torno de 4 metros 
de altura, sendo o pavimento inferior situado 

no subsolo. Os marcos são em madeira rús-
tica pintada de azul. As paredes são revesti-
das de taipá e pintadas de branco. A fachada 
frontal possui uma porta de entrada e três 
janelas de cada lado, em duas folhas e com 
vidraça. 
 
A Administração Municipal, 2001 � 2004, 
adquiriu o imóvel e juntamente com o Go-
verno do Estado, restaurou o prédio, onde 
atualmente funciona a Casa da Memória de 
Guaçuí e a Biblioteca Municipal Doutor Cus-
tódio Tristão. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1 SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Guaçuí. 
SEBRAE ES, Prefeitura Municipal de Gua-
çuí. julho, 1998. 
2    in loco. 
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Nome do atrativo:  
Residência dos Herdeiros  
de Durval Emery. 
 
Localização: Avenida Espírito Santo, n.226. 
Centro, área urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: sede 
 
Distância da sede do município: sede.  
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não-
adaptado, rodoviário, bom, totalmente pa-
vimentado, e a  pé bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: localiza-se 
em frente à Igreja Matriz de São Miguel Ar-
canjo. 
 

 

Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, coletivo regular, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia  
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza e instalações sanitárias não adapta-
da.s. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: resi-
dência e visitação externa. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local. 
 
Descrição do atrativo: construída por Dur-
val Emery para ser um hotel, sua escritura 
data de 26 de setembro de 1931. Ainda per-
tence à família. A parte superior é residên-
cia, e a inferior casa municipal. Caracteriza-

da por uma construção de dois pavimentos, 
a parte superior possui uma porta que dá 
acesso à uma sacada com guarda-copo em 
madeira pintada de cinza, tanto portas, 
quanto janelas, possuem vidraças. O pavi-
mento inferior possui cinco portas semelhan-
tes à superior, a parede com cerca de 50 
centímetros de espessura, é pintada em tom 
cinza. 
 
Referências/Documentos consultados: 

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta Tu-
rística do Município de Guaçuí. SE-
BRAE ES, Prefeitura Municipal de Guaçuí. 
julho, 1998. 

 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Fazenda Barro Branco. 
 
Localização: não-urbana, BR 482 (sentido 
Alegre). 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
8km. 
 
Distância da sede do município:  8km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, bom, parcialmente 
pavimentado ou a pé. 
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Descrição do acesso utilizado: acesso 
pela Rodovia ES-482 sentido Alegre. Com 
percurso de 2,5km, entra-se à direita por 
um acesso rodoviário, não-pavimentado de 
aproximadamente 5,5km até o patrimônio. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: porteira, não adaptada. 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h, com visitas guiadas, acesso gratuito 
e com autorização prévia  
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 

 

Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: agri-
cultura. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes: local. 
 
Descrição do atrativo: a fazenda tem um casa-
rio feito de estuque com traços do neo-colonial, 
utilizado como depósito para armazenagem de 
café, um terreiro para a secagem do café e um 
alambique com um engenho de cana-de-açúcar, 
da época de construção da fazenda movido à 
água. Não se tem informações exatas sobre a 
época de sua fundação e de seu fundador. A 
fachada da sede possui cinco portas, com janelas 
que parecem terem sido reformadas, alterando o 
estilo original. Todo o patrimônio encontra-se em 
precário estado de conservação. 
 
Observações complementares: o ônibus 
só vai até a entrada do acesso à fazenda. 
 
Referências/Documentos consultados: 

 EBRAE-ES. Inventário da Oferta Tu-
rística do Município de Guaçuí. SE-
BRAE ES, Prefeitura Municipal de Guaçuí. 
julho, 1998. 
 

Nome do atrativo:  
Fazenda da Barra. 
 
Localização: não-urbana, ES 484. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 9km. 
 
Distância da sede do município: 10km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário regular, parcialmente 
pavimentado. 
 
Descrição do acesso utilizado: após a 
saída de Guaçuí pela Rodovia ES-482, tomar 
a BR-484. Após aproximadamente 08km do 
trevo, entrar à direita, percorrendo 01km 
em estrada de chão até a porteira. 
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Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não 
há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: porteira, não adapta-
da.. 
 
Visitação: das segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h, com visitas guiadas, acesso gra-
tuito e com autorização prévia  
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: agri-
cultura. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes: local. 
 
Descrição do atrativo: da sede pode-se 
ver à direita o pátio de café e a senzala, que 
se encontra em precário estado de conser-
vação, juntamente com os galpões de bene-

ficiamento de café e estocagem. À esquerda, 
avista-se a trilha que dá acesso à Cachoeira 
da Barra, o alambique, que se encontra de-
sativado e a unidade geradora de energia da 
fazenda, ambos em precário estado de con-
servação. Há também a presença de um 
pequeno casario com características das 
construções do final do século XIX. Não fo-
ram encontrados vestígios que remontem a 
história de sua fundação ou fundador, porém 
supõe-se que seja do final do século XIX. A 
sede encontra-se desativada e em precário 
estado de conservação. A fachada, em estilo 
neo-colonial tem sete janelas e uma porta 
principal. Os marcos são em madeira rústica 
em tom vinho e as janelas e portas em ver-
de musgo com vidraças. A porta principal 
situa-se no andar superior da casa, onde há 
uma varanda de madeira de onde descende 
uma escada até o térreo. A varanda é cober-
ta por um telhado de duas águas. Não pos-
sui objetos nem mobiliário em seu interior. 
 
Referências/Documentos consultados:  

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta Tu-
rística do Município de Guaçuí. SE-
BRAE ES, Prefeitura Municipal de Guaçuí. 
julho, 1998. 

 
 

 
 

 
 
 

 

Nome do atrativo:  
Fazenda do Galho. 
 
Localização: não urbana, ES-482 (sentido 
Alegre). 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 05km. 
 
Distância da sede do município: 05km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não-
adaptado, rodoviário, bom e parcialmente 
pavimentado. 
 
Descrição do acesso utilizado: inicia-se o 
acesso pela Rodovia ES-482 no sentido  Alegre, 
com percurso de 2,5km. Entra-se à direita, por 
um acesso rodoviário, não-pavimentado de apro-
ximadamente 2,5km até a fazenda. 
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Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: porteira, não adaptada. 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h, com visitas guiadas, acesso gratuito 
e com autorização prévia  
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: agri-
cultura. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes: local. 
 
Descrição do atrativo: à frente da fazenda 
encontra-se um jardim que dá acesso á entrada 
principal, com quatro palmeiras imperiais. O 
casarão é do início do século XX, com estilo de 
construção rural desta época, tendo perdido 
algumas de suas características originais após a 

reforma. Não se tem informações sobre a data 
exata de sua fundação e seu fundador. A sede 
possui dois pavimentos. O superior é usado co-
mo moradia e no inferior existem os porões que 
funcionam como área de armazenamento e ga-
ragem. A fachada possui varandas sustentadas 
por 8 vigas de larga espessura, além de 7 jane-
lões e um portal, todos em madeira maciça. 
 
Referências/Documentos consultados: 

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta Tu-
rística do Município de Guaçuí. SE-
BRAE ES, Prefeitura Municipal de Guaçuí. 
julho, 1998. 
 

 
 
Nome do atrativo:  
Fazenda do Castelo. 
   
Localização: não-urbana, BR 482 (sentido 
São José do Calçado). 
 
Localidades mais próxima do atrativo: sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 15km. 
 
Distância da sede do município: 15km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não-
adaptado, rodoviário bom, parcialmente 
pavimentado. 
 
Descrição do acesso utilizado: inicia-se 
por acesso rodoviário pavimentado,  bom � 
ES-482 � no sentido São José do Calçado, 

com um percurso de 15km, até a porteira da 
fazenda. Da porteira à Casa Grande percor-
re-se 200m de acesso rodoviário bom não-
pavimentado. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: porteira, não adaptada. 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h, com visitas guiadas, acesso gratuito 
e com autorização prévia  
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
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Equipamentos e serviços no atrativo:  
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: agri-
cultura. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes: local. 
 
Descrição do atrativo: da sede avista-se o 
conjunto de montanhas, um açude de tama-
nho médio e a entrada da fazenda, que pos-
sui palmeiras imperiais. Em frente à sede, 
encontra-se o terreno de café, em cimento e 
o cemitério, contendo os túmulos dos famili-
ares pioneiros da Família Aguiar, com está-
tuas de mármore e bronze, trazidas da Itália 
no início do século XX. O registro da funda-
ção deste patrimônio não foi feito neste mu-
nicípio, porém, supõe-se que tenha sido 
fundado entre 1870 e 1906, data de início 
da chegada dos fundadores e também dos 
imigrantes italianos, que vieram trabalhar 
nas lavouras de café desta região. A Casa 
Grande possui dois pavimentos, sendo que o 
superior servia de residência da Família A-
guiar e o térreo como senzala. Como não se 
tem registro da sua construção supõe-se ser 
do final do século XIX, com prováveis refor-
mas no início deste século. A fachada supe-
rior possui traços do estilo eclético, com 
características neo-coloniais com outras 
influências. Possui sete janelas e duas portas 
que dão acesso à varanda que ocupa toda a 

extensão frontal da residência, feita em ma-
deira, com guarda-corpo vazado, também 
em madeira e de forma losangular. Acima, 
nos beirais do telhado, há a presença de 
lambrequins, em madeira, da mesma forma 
geométrica do guarda-corpo. As paredes 
externas do andar superior possuem relevo 
retangular, com alternância de tons pastéis. 
Todas as janelas possuem vidraças. No an-
dar térreo, há seis pilastras de tijolos à fren-
te do conjunto de janelas e portas de entra-
da da antiga senzala. O interior possui um 
pé direito de 4,5 metros com teto de tábuas 
pintadas em tom de areia. As portas e o piso 
também são de madeira. A casa possui, 
ainda, algum mobiliário remanescente da 
época da fundação, como mesa, cristaleira, 
cômoda, radiola, etc. Todo o conjunto arqui-
tetônico encontra-se em estado precário de 
conservação. 
 
Referências/Documentos consultados: 

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta Tu-
rística do Município de Guaçuí. SE-
BRAE ES, Prefeitura Municipal de Guaçuí. 
julho, 1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1.2 � Arquitetura Religiosa 
 
Nome do atrativo:  
Igreja Matriz de São Miguel Arcanjo. 
 
Localização: Praça da Matriz, Centro, área  
urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
sede. 
 
Distância da sede do município:  Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, bom, totalmente pa-
vimentado ou a pé. 
 
Descrição do acesso utilizado: principal 
praça da cidade. 
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Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, coletivo regular, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porta principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira das 7h 
às 19h, com visitas guiadas, acesso gratuito 
e com autorização prévia  
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: mis-
sas e celebrações. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: a Igreja Matriz de 
São Miguel Arcanjo, recentemente, está 
recebendo intervenções para a ampliação do 

imóvel. Recebeu mais duas torres laterais, 
ampliação lateral, novos vitrais além de piso 
novo. As obras internas foram restauradas e 
o púlpito que se localizava ao centro da igre-
ja, foi deslocado para próximo da entrada 
principal do templo. Há aproximadamente 3 
anos (desde 2001) está sofrendo obras de 
melhorias internas e externas. 
 
Observações complementares: em 1859, 
Luiz Francisco de Carvalho e o comendador 
José de Aguiar Valim criaram uma capela em 
louvor a São Miguel, que deu origem a atual 
igreja construída em 1928, por Francisco 
Talom e Durval Emery. Na década de 50, a 
igreja sofreu uma reforma que alterou a 
fachada e fora acrescentada a imagem de 
�São Miguel e o Diabo�, estilizada por Antô-
nio Francisco Moreira, no lugar de uma cruz 
de madeira. Na capela do Santíssimo está 
sepultado o corpo do fundador da igreja, o 
Monsenhor Miguel de Sanctis. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1 SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Guaçuí. 
SEBRAE ES, Prefeitura Municipal de Gua-
çuí. julho, 1998. 
2    in loco. 

 
 
 
 
 
 
 

Nome do atrativo:  
Igrejinha da Rua do Norte,  
Padroeira Nossa Senhora Auxiliadora. 
 
Localização: rua Rio Grande do Norte S/N, 
Praça Dona Erlinda, área urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da sede do município:  Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, bom, totalmente pa-
vimentado ou a pé. 
 
Descrição do acesso utilizado: Praça Do-
na Erlinda, na rua Rio Grande do Norte. 
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Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, coletivo regular, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal. 
 
Visitação: domingo, das 7h às 20h, sem 
visitas guiadas, acesso gratuito e sem auto-
rização prévia  
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, limpeza e instalação sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: mis-
sas e celebrações. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: a igreja situa-se 
num pequeno elevado, onde também fica a 
Praça Dona Erlinda, pavimentada, com pe-

queno jardim. Do lado direito, avista-se o 
Salão Comunitário da Comunidade Nossa 
Senhora Auxiliadora. Na parte posterior, fica 
o cemitério da família Machado. Construída 
por Quincas Machado, a igreja teve sua fa-
chada original alterada em 1954, quando 
sofreu uma reforma geral por causa de uma 
rachadura que comprometia sua torre.  
 
A fachada atual apresenta três portas, sendo 
a do meio maior que as laterais.  As paredes 
e seus detalhes são brancos. No alto havia 
uma pequena cruz ao centro do telhado com 
duas águas. Atualmente, perdeu o frontão 
triangular, recebendo, após a nova reforma, 
um frontão semicircular com duas colunas 
de sustentação e uma cruz gravada em bai-
xo relevo no frontão. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1 SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Guaçuí. 
SEBRAE ES, Prefeitura Municipal de Gua-
çuí. julho, 1998. 
2    in loco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1.3 � Arquitetura Funerária 
 
Nome do atrativo:  
Cemitério dos Escravos. 
 
Localização: não-urbana, sede, Fazenda da 
Cachoeira. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
7km. 
 
Distância da sede do município: 7km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, parci-
almente adaptado, rodoviário, bom, parcial-
mente pavimentado. 
 
Descrição do acesso utilizado: segue pela 
Rodovia ES-482 até a entrada da Fazenda da 
Cachoeira. Dobra-se à esquerda, num aces-
so não pavimentado, regular, com percurso 
de 1 Km. O atrativo encontra-se em uma 
encosta, à direita, no sentido Guaçuí X São 
José do Calçado. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: regular. 
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Entrada do atrativo: fazenda. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e com autorização prévia  
 
Acessibilidade do atrativo:  permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: há 
anualmente missa no dia 13 de maio. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes: municipal. 
 

 
 

Descrição do atrativo: o cemitério fica a 
alguns metros acima do nível da estrada, 
num monte com vegetação rasteira, em 
contraste com uma vegetação remanescente 
de Mata Atlântica. 
O cemitério ocupa uma área cercada de, 
aproximadamente, 150m2, onde cinco cruzes 
de madeira marcam o local onde os escravos 
estão enterrados. Quatro grandes cactos de, 
aproximadamente, 8m de altura destacam-
se no local. Neste campo santo, repousam 
os escravos da Fazenda Cachoeira que, a 
partir de 1838, ajudaram a construir o Muni-
cípio de Guaçuí. 
Possui importância por ser um marco históri-
co e cultural da etnia negra da região. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1 SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Guaçuí. 
SEBRAE ES, Prefeitura Municipal de Gua-
çuí. julho, 1998. 
2    in loco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2 � Obras de Arte 
 
4.2.2.1 � Escultura, Estatuária,  

Monumental, Obeliscos 
 
Nome do atrativo:  
Cristo Redentor. 
 
Localização: Rodovia ES-482, área urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
1,5km. 
 
Distância da sede do município: 1,5km. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, rodoviário 
regular, parcialmente pavimentado ou a pé 
precário. 
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Acesso mais utilizado: Rodovia ES-482. 
 
Descrição do acesso utilizado:  Rodovia 
ES-482 depois do posto de combustível Ale, 
partindo da sede. Primeira à direita após a 
curva. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, coletivo regular, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e com autorização prévia  
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
sinalização não adaptada, limpeza, instala-
ções sanitárias, lazer e entretenimento não-
adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: visita-
ção do atrativo. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 

Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. 
 
Descrição do atrativo: monumento de 
20,4m de altura, pesando quase 100 tonela-
das e com 16,60 m de envergadura. O Cristo 
se encontra a 705m de altitude. 
Do morro, onde localiza-se o monumento, 
tem-se uma vista parcial da sede do municí-
pio, da Serra do Caparaó, da Torre de TV e 
do conjunto de montanhas do entorno. 
Em 23.12.1956, foi concluído o monumento 
ao Cristo Redentor, construído pelo artesão 
Antônio Francisco Moreira, em 113 dias. O 
material usado na construção foi arame, 
estopa e cimento. O monumento é o Cristo 
Redentor de braços abertos para a sede do 
município. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Espírito Santo Guia Estrada 2005 � 
O Melhor do Caparaó Capixaba, Editora 
Viver. 
2. SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Guaçuí. 
SEBRAE ES, Prefeitura Municipal de Gua-
çuí. julho, 1998. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.3 � Instituições Culturais 
 
4.2.3.1 � Bibliotecas 
 
Nome do atrativo:  
Biblioteca da UVV � Faculdade  
de Guaçuí. 
 
Localização: Avenida José Alexandre, 
n.713, Centro, CEP. 29560-000. 
 
Telefone: (28) 3553-3328. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
sede. 
 
Distância da sede do município: sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, rodovi-
ário, bom, totalmente pavimentado ou a pé. 
 
Descrição do acesso utilizado: principais 
ruas da cidade. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, coletivo regular, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
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Entrada do atrativo: portaria principal. 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 13h às 22h, com visitas guia-
das, acesso gratuito e sem autorização pré-
via  
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pes-
quisas bibliográficas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: localizada na área 
interna da Faculdade de Guaçuí UVV, mas 
recebe visitantes que não sejam alunos da 
faculdade. Possui mais de 30 mesas com 
cadeiras, computadores, aparelho de CD e 
DVD. Funciona desde 2001 e contém livros, 
revistas, arquivos e materiais sobre inúme-
ros assuntos. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 

Nome do atrativo:  
Bibilioteca Pública Municipal  
Dr. Custódio Tristão 
 
Localização: Avenida José Moraes Moulin, 
s/n - CAIC Jurema Noretz-Sohn de Castro 
Lacerda. CEP. 29560-000. 
 
Telefone: (28) 3553-1493. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
sede. 
 
Distância da sede do município: sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, rodovi-
ário, bom, totalmente pavimentado ou a pé. 
 
Descrição do acesso utilizado: principais 
ruas da cidade. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário coletivo regular, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal. 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira das 8h 

às 11h e 13h às 17h, com visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia  
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pes-
quisas bibliográficas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: possui mais de 8 
mil volumes de livros e periódicos sobre 
diversos assuntos. Faz empréstimos de li-
vros para usuários cadastrados. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
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4.2.3.2 � Teatros / Anfiteatros 
 
Nome do atrativo:  
Teatro Municipal de Guaçuí �Fernando 
Torres�. 
 
Localização: urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
sede. 
 
Distância da sede do município: sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, rodovi-
ário, bom, totalmente pavimentado ou a pé. 
 
Acesso mais utilizado: rodoviário. 
 
Descrição do acesso utilizado:  na Secre-
taria Municipal de Educação, subir uma pe-
quena ladeira à esquerda e no topo desta, 
virar à direita. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, coletivo regular, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: centro de recepção. 

Visitação: diariamente, das 8h às 18h, sem 
visitas guiadas, acesso pago ou gratuito, 
depende da programação e com autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, limpeza, instalações sanitárias 
e locais para alimentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: apre-
sentações teatrais, cursos, palestras, semi-
nários, mostras de vídeo, entre outros. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 
 

 
 

Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: o teatro foi inaugu-
rado em 30 de junho 2000 com a presença 
de Fernando Torres e Fernanda Montenegro. 
Possui equipamentos como 115 refletores de 
iluminação, mesa com 36 canais, microfo-
nes, caixas de som, CD player e capacidade 
para 260 expectadores. 
 
As dimensões do palco são: área total 136 
m² e 106m² de uso, tem quase 5m de pé 
direito e boca de cena de aproximadamente 
9m. 
 
Observações complementares: os equi-
pamentos de apoio visual para exibição de 
vídeo devem ser locados no mercado. Em 
anexo, há a Galeria de Artes Zélio Viana de 
Aguiar (hall de entrada). 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

40

4.2.4 � Gastronomia Típica 
 
4.2.4.1 � Iguarias Regionais,  

Doces e Salgados. 
 
Nome do atrativo:  
Doces em Calda. 
 
Localização: encontrado em algumas resi-
dências que produzem em pequena escala. 
 
Origem: países europeus. 
 
Descrição do atrativo: apresentados em 
vários sabores de frutas naturais, normal-
mente em potes de vidros de 700g, com 
rótulo contendo o nome do produto e os 
ingredientes. 
 
Modo de preparo: a composição básica de 
produtos para o preparo dos doces são fru-
tas como jaca, laranja, manga e  goiaba, 
adicionando açúcar. 
 

 

Referências/Documentos consultados: 
1. in loco e 
2. SEBRAE-ES. Inventário da Oferta Tu-
rística do Município de Guaçuí. SEBRAE 
ES, Prefeitura Municipal de Guaçuí. ju-
lho, 1998. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Goiabada Caseira. 
 
Localização: encontrado em algumas resi-
dências que produzem em pequena escala. 
 
Origem: países europeus. 
 
Descrição do atrativo: doce de goiaba em 
barras de 1Kg, com rótulo contendo o nome 
do produto e ingredientes. 
 
Modo de preparo: a composição básica de 
produtos para o preparo do doce é goiaba e 
açúcar. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. in loco e 
2. SEBRAE-ES. Inventário da Oferta Tu-
rística do Município de Guaçuí. SEBRAE 
ES, Prefeitura Municipal de Guaçuí. ju-
lho, 1998. 

 
 
 
 
 

Nome do atrativo:  
Melado de Cana. 
 
Localização: encontrado em algumas resi-
dências que produzem em pequena escala. 
 
Origem: negros/escravos. 
 
Descrição do atrativo: produto artesanal, 
normalmente apresentado em garrafas de 
500ml, com rótulos contendo o nome do 
produto e ingredientes. 
 
Modo de preparo: a composição básica de 
produtos para o preparo do melado é a ca-
na-de-açúcar. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. in loco e 
2. SEBRAE-ES. Inventário da Oferta Tu-
rística do Município de Guaçuí. SEBRAE 
ES, Prefeitura Municipal de Guaçuí. ju-
lho, 1998. 
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4.2.4.2 � Bebidas. 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachaças Artesanais. 
 
Localização: encontrado em algumas resi-
dências que produzem em pequena escala e 
nos bares da cidade. 
 
Origem: brasileira. 
 
Descrição do atrativo: produto artesanal, 
normalmente apresentado em garrafas de 
500ml, com rótulos contendo o nome do 
produto. 
 
Modo de preparo: a composição básica de 
produtos para o preparo da cachaça é a cana 
de açúcar. 
 
Observações complementares: há apro-
ximadamente 04 produtores de cachaça 
artesanal no município.  
 
Referências/Documentos consultados: 

1. in loco e 
2. SEBRAE-ES. Inventário da Oferta Tu-
rística do Município de Guaçuí. SEBRAE 
ES, Prefeitura Municipal de Guaçuí. ju-
lho, 1998. 

 
 
 
 
 

4.2.5 � Artesanato 
 
4.2.5.1 � Outros 
 
Nome:  
Artesanato do Município  de Guaçuí. 
 
Localização: sede e distritos. Área urbana e 
não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em estado regular e 
não sinalizado. 
 
Transporte ao atrativo: rodoviário regular, 
em regular estado de conservação e não-
adaptado. 
 
Visitação: durante todo o ano, visitas não guia-
das, ingresso gratuito e sem autorização prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo:  horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis nas localidades de cada artesão. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pro-
dução e comercialização de artesanato. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal 

Descrição do atrativo: o artesanato em 
Guaçuí é produzido com materiais diversos. 
A maior parte utiliza matéria-prima de fácil 
localização no município. 
 
Principais utilizadas: 
Madeira � são feitos móveis artesanais, es-
culturas e objetos decorativos. 
Palha de Milho  - produção de peças decora-
tivas. 
Trabalhos manuais � bordado, tricô, croché 
e retalho. 
 
Observações complementares: no SE-
BRAE/ES há banco de dados com nome, 
endereço e tipo de trabalho de todos os ar-
tesãos do município. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 Prefeitura Municipal de Guaçuí. 
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4.2.6 � Música e Dança 
 
4.2.6.1 � Banda e Conjuntos Musicais 
 
Nome do atrativo:  
Coral e Grupo de Dança do Centro  
de Integração Social de Guaçuí. 
 
Localização: Parque Industrial Aristides 
Couzi. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: sede. 
 
Distância da sede do município: sede. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, rodoviário 
em bom estrado, totalmente pavimentado 
ou a pé. 
 
Descrição do acesso utilizado: escola 
Aristides Couzi. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário coletivo regular, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada defi-
nida. 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 

pago ou gratuito, depende do evento e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
depende do local da apresentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: músi-
ca e dança. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes: local. 
 
Descrição do atrativo: o grupo de dança e 
o coral se reúnem no Centro de Integração 
Social da Prefeitura Municipal de Guaçuí. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Lira Santa Cecília. 
 
Localização: Alameda Francesco Pinto, s/n, 
área urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
sede. 

Distância da localidade mais próxima: 
sede. 
 
Distância da sede do município: sede. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, rodoviário 
em bom estrado, totalmente pavimentado 
ou a pé. 
 
Descrição do acesso utilizado: várias 
ruas do centro da cidade. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, coletivo regular, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
pago ou gratuito, depende do evento e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
depende do local da apresentação. 
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Atividades ocorrentes no atrativo: música. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: de acordo com o 
grau de organização e composição de um 
grupo musical, (instrumentos de sopro, cor-
da ou percussão), há diversas classificações 
para denominar cada grupo ou entidade 
musical. 
Dentre estes grupos ou entidades musicais, 
temos a Lira, que desde os primórdios dos 
registros bíblicos tem realizado a arte da 
música. A Lira, de acordo com a sua origem, 
pode ser classificada como militar, civil ou 
sinfônica, transmitindo em seus acordes a 
linguagem universal dos povos, com grande 
qualidade sonora. 
A Lira Santa Cecília é uma Lira Civil que 
compõe o patrimônio cultural do município 
de Guaçuí. 
 
Observações complementares: o presi-
dente da Lira é o Sr. Sebastião (28) 9882-
7357. O maestro é o Sr. Camilo (28) 3553-
0014). 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
 

4.2.6.2 � Folguedos 
 
Nome do atrativo:  
Grupo de Capoeira. 
 
Localização: Bairro Tancredo Neves, área  
urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
1km. 
 
Distância da sede do município: sede. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, rodoviário 
em bom estrado, totalmente pavimentado 
ou a pé. 
 
Descrição do acesso utilizado: ginásio de 
esportes municipal. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, coletivo regular, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 

pago ou gratuito, depende do evento e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
depende do local da apresentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: mani-
festação popular. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes: local. 
 
Descrição do atrativo: a capoeira é uma 
manifestação da cultura popular brasileira 
que reúne características bem peculiares: 
mista de luta, jogo, dança, praticada ao som 
de instrumentos musicais (berimbau, pan-
deiro e atabaque), palmas e cânticos. É um 
excepcional sistema de auto defesa e trei-
namento físico, destacando-se entre as mo-
dalidades desportivas por ser a única origi-
nalmente brasileira e fundamentada em 
nossas tradições culturais.  
Não se sabe ao certo a origem da Capoeira, 
alguns pesquisadores acreditam ter vindo da 
África. Outros afirmam ter sido criada no 
Brasil pelos escravos, na sua luta pela liber-
dade. 
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Grupos reconhecidos e em atividade:  
 
Grupo do Professor Marcão. 
Telefone: (28) 3553-3125. 
 
Referências/Documentos consultados:     

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

 
 
Nome do atrativo:  
Charola de São Sebastião. 
 
Localização: Bairro Cid Moreira, área urba-
na. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
02km. 
 
Distância da sede do município: 02km. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, rodoviário 
em bom estrado, totalmente pavimentado 
ou a pé. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir em 
direção ao bairro Coab, atravessando uma 
ponte. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, coletivo regular, em bom estado e 
não adaptado. 

Legislação ou registro/patente da reali-
zação:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação: de 6 a 20 de janeiro, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
depende do local da apresentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: mani-
festação popular. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: a Charola de São 
Sebastião é uma comemoração religiosa, a 
partir de uma adaptação da Folia de Reis, 
em Guaçuí. Constitui uma das mais raras 
ainda existentes no Brasil. 
 
Grupos reconhecidos e em atividade:  
 

NOME DO GRUPO: CHAROLA DE SÃO SEBASTIÃO 
Endereço: Rua João Anunciato n.46, fun-
dos, bairro Cid Moreira. 
Mestre: Sebastião Campos. 
Telefone: (28) 3553-3357 (ligar entre 11h 
e 11h30 ou após as 18h). 
Nº de componentes: apresenta-se com um 
número entre 08 e 12 pessoas. 
 
Referências/Documentos consultados:   

1. in loco; 
2. www.sebraees.com.br e 
3. Prefeitura Municipal de Guaçuí. 

 
 
 
Nome do atrativo:   
Folia de Reis  
 
Localização: urbana. Bairro João Ferraz de 
Araújo. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
2km. 
 
Distância da sede do município: 02km. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, rodoviário, 
bom, parcialmente pavimentado ou a pé. 
 
Descrição do acesso utilizado: entrada da 
cidade, sentido Alegre. 
 

http://www.capoeirabrasil-
http://www.sebraees.com.br
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Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, coletivo regular, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação: de 24 de dezembro a 06 de ja-
neiro, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
depende do local da apresentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: mani-
festação popular. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: na folia de Reis, 
com características próprias, não há as tra-
dicionais figuras dos palhaços e dos foliões. 
Assemelha-se a um coral que canta músicas 

natalinas pelas ruas da Cidade no período de 
24 dezembro a 6 de janeiro (Ciclo Natalino), 
anunciando o nascimento de Jesus. Seus 
componentes são de origem italiana. 
 
Grupos reconhecidos e em atividade:  
 
Nome do grupo: Folia dos Três Reis do 
Oriente. 
Endereço: Rua João Anunciato n. 46, fun-
dos, bairro Cid Moreira. 
Mestre: Sebastião Campos Ferreira,  
Nº de componentes: 14. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 
 
4.2.7 � Feiras e Mercados 
 
4.2.7.1 � Feira Agrícola 
 
Nome do atrativo:  
Feira dos Agricultores. 
 
Localização: Praça João Acacinho, Centro, 
área urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
sede. 

 
Distância da sede do município: sede. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, rodoviário 
em bom estrado, totalmente pavimentado 
ou a pé. 
 
Descrição do acesso utilizado: a feira 
acontece na praça da Sede Municipal. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, coletivo regular, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada defi-
nida. 
Visitação: de quarta a sábado, das 5h às 
11h, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: co-
mércio de frutas, verduras e legumes em 
geral. 
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Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: feira onde se co-
mercializa hortifrutigranjeiros. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
 
 
 
4.2.7.2 � Feira Cultural 
 
Nome do atrativo:  
Projeto Artes na Praça. 
 
Localização: Praça da Matriz., Centro, área 
urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
sede. 
 
Distância da sede do município: sede. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, rodoviário 
em bom estrado, totalmente pavimentado 
ou a pé. 
 

Descrição do acesso utilizado: partindo 
da Praça 25 de Dezembro, seguir a Avenida 
Espírito Santo, no sentido à Praça da Matriz. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, coletivo regular, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: praça. 
 
Visitação: mensal, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, locais 
para alimentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: venda 
de artesanato e apresentações culturais. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: o responsável pela 

promoção da feira é o Gerente de Apoio 
Cultural da Prefeitura Municipal de Guaçuí. 
Ocorre mensalmente, onde se tem a comer-
cialização de artesanato, culinária típica, 
apresentações culturais, licores, bonecas de 
pano, cestarias, bolsas, quadros, telas e 
materiais de papel reciclado. 
 
Observações complementares: Atual-
mente (2004) o gerente responsável é o sr. 
Weriton Azevedo Soroldani. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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4.3 � ATIVIDADES ECONÔMICAS 
 
4.3.1 � Agropecuária 
 
4.3.1.1 � Agricultura 
 
Nome do atrativo: 
Agricultura local. 
 
Localização: em todo o município, sede e 
distritos, área urbana e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em estado regular e 
não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular intermunicipal ou contratado, em 
bom estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação: diariamente, com visitas guiadas, 
ingresso gratuito e com autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: 3 (três) dias. 
 

Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pro-
dução e comercialização de café e outras 
culturas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: de acordo com 
informações do Incaper, das 654 proprieda-
des existentes atualmente no município, 
cerca de 550 exploram a cultura do café, 
somando uma área aproximada de 6.400ha. 
Tal cultura é a principal atividade agrícola do 
município, uma vez que 84% das proprieda-
des a exploram.  
Nos últimos dez anos houve pouca renova-
ção no município, devido a vários fatores. 
Entre eles pode-se citar o baixo preço do 
produto verificado nos últimos anos, provo-
cando uma forte descapitalização dos cafei-
cultores.  
Em resumo, os principais problemas enfren-
tados pelos cafeicultores de Guaçuí são: 
lavouras com baixa produtividade devido à 
idade avançada dos cafeeiros, deficiência na 
correção, fertilização e controle de pragas e 
de doenças; falta de mudas de boa qualida-
de; má qualidade do café produzido, provo-
cado por colheita malfeita; produtor comple-

tamente descapitalizado. 
Apesar dos problemas, o café ainda é o respon-
sável direto pela maior circulação de dinheiro no 
comércio local, notadamente nos meses de abril 
a setembro, época da colheita.  
 
Referências/Documentos consultados 
www.sebraees.com.br 
 
 
 
4.3.1.2� Pecuária 
 
Nome do atrativo: 
Pecuária local. 
 
Localização: em todo o município, sede e 
distritos, área urbana e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em estado regular e 
não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular intermunicipal ou contratado, em 
bom estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação: diariamente, com visitas guiadas, 

http://www.sebraees.com.br
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ingresso gratuito e com autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: 3 (três) dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pecu-
ária de leite. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: a pecuária de leite 
é a segunda atividade mais importante no 
município, depois do café, ocupando uma 
área aproximada de 28.300ha de pastagens, 
com um rebanho de 2300 animais, produ-
zindo perto de 5.200.000 litros de leite por 
ano. Envolve 270 produtores, o que repre-
senta 41% dos proprietários. 
Na Sede do município está instalada a Coo-
perativa Laticínios Guaçuí Ltda. (Colagua), 
com capacidade de receber e processar 
50.000 litros de leite diários. 
 
 
Referências/Documentos consultados 
www.sebraees.com.br 

4.3.2� Indústria 
 
Nome do atrativo:  
NATURES. 
 
Localização:  Trevo da Rodovia BR- 482/ 
BR-484, área não urbana, 
 
Telefone: (28) 3553-1861, (27) 3232-2728 
e (11) 3849-3519. 
 
Web site www.natures.com.br  
 
Localidades mais próxima do atrativo:  sede. 
 
Distância da localidade mais próxima:  
03km. 
 
Distância da sede do município:  sede. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, rodoviário em 
bom estrado, totalmente pavimentado ou a pé. 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
ES-482. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação:  não há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
Entrada do atrativo:  portaria principal, 
adaptada. 

Visitação: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 18h, com visitas guiadas, acesso gratuito 
e com autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização, limpeza, instala-
ções sanitárias, segurança e guia de turis-
mo/monitor/condutor. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pro-
dução de polpa de frutas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: a Natures atua na 
produção de polpa de frutas com foco no 
mercado industrial, contando com equipa-
mentos modernos e profissionais altamente 
qualificados.  
 
A indústria possui capacidade instalada para 
processar 2400 toneladas de frutas ao ano e 
armazenagem frigorificada de 3000 tonela-
das. 
  
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 

http://www.sebraees.com.br
http://www.natures.com.br
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4.4 � EVENTOS PROGRAMADOS 
 
4.4.1 � Realizações Diversas 
 
4.4.1.1 � Artísticas/ Culturais 
 
Nome do atrativo:  
Verão Feliz 
 
Localização: sede, área urbana. Avenida 
Marechal Floriano, Praça da Bandeira e Praça 
João Acacinho � Centro. 
 
Localidades mais próxima do atrativo:  sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: sede. 
 
Distância da sede do município: sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não-
adaptado. Meio rodoviário totalmente pavi-
mentado em bom estado.  
 
Descrição do acesso utilizado: principais 
ruas da cidade. 
 
Transporte regular para o atrativo: regu-
lar. Tipo intermunicipa,l freqüência regular, 
boa qualidade e não-adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida, 

não-adaptado. 
 
Visitação: janeiro, visitas não-guiadas, ingres-
sos gratuitos e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, 
em janeiro. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: mais de 03 dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, segurança, lazer e entretenimento 
parcialmente adaptado, locais para alimen-
tação parcialmente adaptados e locais para 
estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ativi-
dades culturais. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e en-
torno regional. Maior visitação durante o evento. 
 
Descrição do atrativo: o evento é realizado 
nos finais de semana durante todo o mês de 
janeiro, com apresentação em praça pública de 
cantores e bandas regionais, além de apresen-
tações teatrais (abertas ao público). Promoção 
da Prefeitura Municipal de Guaçuí. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Calendário Oficial de Eventos � Sedetur 
2005. 

Nome do atrativo:  
GuaçuFolia. 
 
Localização: sede, área urbana. Avenida 
Marechal Floriano, Praça da Bandeira e Praça 
João Acacinho � Centro. 
 
Localidades mais próxima do atrativo:  
sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: sede. 
 
Distância da sede do município: sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não-
adaptado. Meio rodoviário totalmente pavi-
mentado e bom. A pé bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: principais 
ruas da cidade. 
 
Transporte regular para o atrativo: regu-
lar. Tipo intermunicipal, freqüência regular, 
de boa qualidade e não-adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida, 
não-adaptado. 
 
Visitação: fevereiro, visitas não-guiadas, 
ingressos gratuitos e sem autorização pré-
via. 
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Acessibilidade do atrativo: temporária, 
em fevereiro. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: mais de 03 dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, segurança, lazer e entretenimento 
parcialmente adaptado, locais para alimen-
tação parcialmente adaptado e locais para 
estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ativi-
dades culturais. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação durante o 
evento. 
 
Descrição do atrativo: esse evento é reali-
zado com apresentações de escolas de sam-
ba, blocos carnavalescos, eleição do Rei 
Momo e Rainha do Carnaval, além do per-
manente resgate do folclore local e nacional. 
Promoção da Prefeitura Municipal de Guaçuí. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Calendário Oficial de Eventos � Sedetur 
2005. 

 
 
 
 

Nome do atrativo:  
Feira do Verde. 
 
Localização: sede, área urbana. Parque de 
Exposições Francisco Lacerda de Aguiar e 
Teatro Municipal Fernando Torres 
 
Localidades mais próxima do atrativo:  
sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
sede. 
 
Distância da sede do município: sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não-
adaptado. Meio rodoviário totalmente pavi-
mentado em bom estado.  
 
Descrição do acesso utilizado: principais 
ruas da cidade. 
 
Transporte regular para o atrativo: regu-
lar. Tipo intermunicipal freqüência regular, 
boa qualidade e não-adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, 
não-adaptado. 
 
Visitação: junho, visitas não-guiadas, in-
gressos gratuitos e sem autorização prévia. 

Acessibilidade do atrativo: temporária, 
em junho. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: mais de 03 dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, segurança, lazer e entretenimento 
parcialmente adaptado, locais para alimen-
tação parcialmente adaptados e locais para 
estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: edu-
cação ambiental. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação durante o 
evento. 
 
Descrição do atrativo: são realizadas ati-
vidades nas escolas do município, ONGs, 
clubes de serviços, todos voltados à educa-
ção ambiental. Ocorrem ainda shows artísti-
cos. O ano de 2005 marca a sua 15a edição. 
Promoção da Prefeitura Mnicipal de Guaçuí. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Calendário Oficial de Eventos � Sedetur 
2005. 
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Nome do atrativo:  
Festival de Inverno. 
 
Localização: sede, área urbana. Praça da 
Bandeira e Teatro Municipal �Fernanda Tor-
res�. 
 
Localidades mais próxima do atrativo:  
sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
sede. 
 
Distância da sede do município: sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não-
adaptado. Meio rodoviário, totalmente pavi-
mentado e bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: principais 
ruas da cidade. 
 
Transporte regular para o atrativo: regu-
lar. Tipo intermunicipal, freqüência regular, 
de boa qualidade e não-adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, 
não-adaptado. 
 
Visitação: julho, visitas não-guiadas, in-
gressos gratuitos e sem autorização prévia. 

Acessibilidade do atrativo: temporária, 
em julho. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: 03 dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, segurança, lazer e entretenimento 
parcialmente adaptado, locais para alimen-
tação parcialmente adaptados e locais para 
estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ativi-
dades culturais. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação durante o 
evento. 
 
Descrição do atrativo: oficinas de dança, 
música, teatro, artesanato e literatura são 
exemplos de atividades desenvolvidas. São 
realizados também concertos, apresentação 
de corais e orquestras, capoeira, espetáculos 
teatrais e de dança e manifestações da cul-
tura local. Promoção da Prefeitura Municipal 
de Guaçuí. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Calendário Oficial de Eventos � Sedetur 
2005. 

 
 

Nome do atrativo:  
Festa Magna do Município e ExpoAgro. 
 
Localização: sede, área urbana. Igreja 
Matriz de São Miguel Arcanjo e Parque de 
Exposições Francisco de Aguiar. 
 
Localidades mais próxima do atrativo:  sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: sede. 
 
Distância da sede do município: sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não-
adaptado. Meio rodoviário, totalmente pavi-
mentado em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: principais 
ruas da cidade. 
 
Transporte regular para o atrativo: regu-
lar. Tipo intermunicipal, freqüência regular, 
de boa qualidade e não-adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, 
parcialmente adaptado. 
 
Visitação: setembro, visitas não-guiadas, 
ingressos gratuitos e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, 
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em setembro (data móvel). 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: 03 dias ou mais (depende da progra-
mação a ser definida). 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, segurança, lazer e entretenimento 
parcialmente adaptado, locais para alimen-
tação parcialmente adaptados e locais para 
estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  
Atividades de lazer, religiosas, exposições e 
outros. 
 
 Integra roteiros turísticos comerciali-
zados?  não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. Maior 
visitação durante o evento. 
 
Descrição do atrativo: a Expoagro conta 
com atividades como, missas, concurso lei-
teiro, leilões, rodeios, shows artísticos, ex-
posições de produtos voltados para a ativi-
dade, além de exposições de pequenos ani-
mais. Outras atividades podem ser agrega-
das. Evento em comemoração ao aniversário 
de emancipação do município. Promoção da 
Prefeitura Municipal de Guaçuí 
 
Referências/Documentos consultados:  

Calendário Oficial de Eventos � Sedetur 
2005. 

4.4.1.2 � Desportivas 
 
Nome do atrativo:  
Encontro Nacional dos Cobras  
da Montanha. 
 
Localização: sede, área urbana. Praça da 
Bandeira e Praça João Acacinho, Centro. 
 
Localidades mais próxima do atrativo:  sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: sede. 
 
Distância da sede do município: sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não-
adaptado. Meio rodoviário totalmente pavi-
mentado, em bom estado.  
 
Descrição do acesso utilizado: principais 
ruas da cidade. 
 
Transporte regular para o atrativo: regu-
lar. Tipo intermunicipal freqüência regular, 
de boa qualidade e não-adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida, 
não adaptada. 
 
Visitação: agosto, visitas não-guiadas, in-
gressos gratuitos e sem autorização prévia. 

Acessibilidade do atrativo: temporária, 
em agosto (data móvel). 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: 01 dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, segurança, lazer e entretenimento 
parcialmente adaptado, locais para alimen-
tação parcialmente adaptado e locais para 
estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: en-
contro de motociclistas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, en-
torno regional e outros estados. Maior visitação 
durante o evento. 
 
Descrição do atrativo: esse evento reúne 
motociclistas de diversaspartes do país para 
comemorar o aniversário de existência dos 
Cobras da Montanha � Grupo de Motociclis-
tas de Guaçuí. Durante o período do evento 
são realizados passeio motociclístico e shows 
de acrobacias com motos. Promoção da Pre-
feitura Municipal de Guaçuí e Grupo de Mo-
tociclistas Cobras da Montanha. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Calendário Oficial de Eventos � Sedetur 
2005. 
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5 - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
TURÍSTICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 � HOSPEDAGEM 
 
5.1.1 � Meios de Hospedagem  

Oficialmente Cadastrados 
 
5.1.1.1- Hotel 
 
Nome da empresa:  
Hotel Montevidéu. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não-tombada. 
 
Localização: ES-482, km93, Balança. 
CEP:29560-000. 
 
Telefone: (28) 3553-2002. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 07 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 26 apar-
tamentos, 50 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
TV, telefone, ar-condicionado, ventila-
dor/circulador, frigobar e antena parabólica. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: restaurante, bar/lanchonete, 

sala de TV/vídeo, antena parabólica, central 
telefônica, lavanderia e serviço de copa. 
 
Recreação e lazer: sauna. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações complementa-
res: alguns apartamentos dispõem TV, tele-
fones, ventilador e frigobar. São itens opcio-
nais. Dispõe de serviço de lanchonete e res-
taurante. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Hotel Moreira. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não-tombada. 
 
Localização: urbana, Rua Murilo Emery 
Lucindo, s/n. 
  
Telefone: (28) 3553-1157. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
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Unidades habitacionais (UH�s): 22 quar-
tos com banheiro privativo, 08 quartos sem 
banheiro privativo, 50 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
TV, ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: sala de TV/vídeo. 
 
Instalações para eventos: restaurante 
para 60 pessoas sentadas e 200 em pé.  
 
Formas de pagamento: cheque ou dinhei-
ro. 
 
Descrição e observações complementa-
res: restaurante anexo. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
 
5.1.1.2 � Hotel Histórico 
 
Nome da empresa:  
Grande Hotel Minas Gerais. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: histórica, não-tombada. 
 
Localização: Praça 25 de Dezembro, n. 35. 
CEP. 29560-000. 

Telefone: (28) 3553-1689. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 08 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 10 apar-
tamentos, 90 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
11 TVs e 08 ventiladores/circuladores. 
 
Tipo de diária:  inclui café da manhã. 
 
Recreação e lazer: sala de vídeo. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
5.1.1.3 - Pousada 
 
Nome da empresa:  
Pousada Vovô Zinho. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não-tombada. 
 
Localização: Avenida José Ferreira Alvez, n. 
113, Centro. CEP. 29560-000. 
 

Telefone: (28) 3553-1204, (28) 3553-
3637. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 09 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 19 apar-
tamentos, 42 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
TV, telefone, ar-condicionado, ventila-
dor/circulador, adaptador de voltagem, fri-
gobar, TV a cabo e facilidades para executi-
vos. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: restaurante com capacidade 
para 100 pessoas, adaptado para portadores 
de necessidades especiais, garagem, sala 
TV/vídeo, sala de leitura, estacionamento, 
central telefônica, serviços de copa e facili-
dades para executivos. 
 
Recreação e lazer: sauna seca, playground 
e sala de jogos. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações complementa-
res:  a Pousada do Vovô Zinho tem um ane-
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xo com suíte, apartamentos, área para chur-
rasco, piscina, amplo espaço para eventos e 
locação de fitas de vídeo para hóspedes a 
poucos metros de distância. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada dos Lagos. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não-tombada. 
 
Localização: Rodovia BR 482, trevo Guaçuí 
x Bom Jesus x Carangola. CEP: 29560-000.  
 
Telefone: (28) 3553- 3839 e (28) 3553-0713. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 3 suítes 
com varanda, com total de 100 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
TV, telefone, ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 

Área social: restaurante, sala TV/vídeo, 
sala de leitura, estacionamento, serviços de 
copa, churrasqueira  e espaço com redes. 
 
Recreação e lazer: piscina com toboágua, 
pesque pague, campo society e pedalinhos. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações complementa-
res:  serve refeições nas suítes quando soli-
citado, no almoço ou no jantar. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
 
5.1.2 � Meios de Hospedagem Não  

Cadastrados Oficialmente 
 
5.1.2.1 � Pensão 
 
Nome da empresa:  
Dormitório e Restaurante Marcelino. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: histórica, não-tombada. 
 
Localização: urbana, Rua Custódio Tristão 
n. 239, centro, CEP: 29560-000,  
 
Telefone: (28) 3553-1625. 
 
Gerências: geral. 

Número de funcionários: 06 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 20 quar-
tos com banheiro privativo, 40 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
TV e adaptador de voltagem. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: restaurante e sala de TV/vídeo. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações complementa-
res: dispõe de restaurante anexo com venda 
de prato-feito e refeições. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Dormitório e Restaurante do Parente. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana, Rua José Beato, n.27, 
Centro.  
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Telefone: (28) 3553-2263. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 20 quar-
tos sem banheiro privativo, 28 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
TV e ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: com café da manhã. 
 
Área social: restaurante. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
5.2 � ALIMENTAÇÃO 
 
5.2.1 � Restaurantes 
 
Nome da empresa:  
Dormitório e Restaurante Parente. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 

Localização: Rua José Bento, n. 27, centro, 
CEP: 29560-000.  
 
Telefone: (28) 3553-3263. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários:  03 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 10h30 
às 21h. 
 
Capacidade do empreendimento: 08 
mesas e 25 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: prato feito. 
 
Tipos de cozinha: caseira, brasileira. 
 
Descrição e observações complementa-
res: serve almoço e jantar. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Vovó Niquinha. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 

Localização: Avenida José Ferreira Alves, 
n.113, Centro. CEP: 29560-000.  
 
Telefone: (28) 3553-1204 e (28) 3553-
3637. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, terça a sex-
ta, das 11h às 14h, sábado, domingo e feri-
ado, das 11h30 às 14h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 25 
mesas, 100 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou che-
que. 
 
Equipamentos e serviços: local para even-
to, estacionamento, recreação/área de lazer 
e self-service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações complementa-
res: o restaurante pode ser usado para e-
ventos. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
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Nome da empresa:  
Dormitório e Restaurante Marcelino. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: histórica, não tombada. 
 
Localização: Rua Custódio Tristão, n.239, 
Centro. CEP: 29560-000,  
 
Telefone: (28) 3553-1625. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 06 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 8h às 
20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 7 me-
sas, 28 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou che-
que. 
 
Equipamentos e serviços: prato-feito. 
 
Tipos de cozinha:.caseira. 
 
Descrição e observações complementa-
res: restaurante anexo ao Dormitório Morei-
ra. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 

Nome da empresa:  
Restaurante do Hotel Moreira. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: rua Murilo Emery Lucindo, s/n, 
centro.  
 
Telefone: (28) 3553-1157. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Capacidade do empreendimento: 15 
mesas, 60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: self-service. 
 
Tipos de cozinha: caseira. 
 
Descrição e observações complementa-
res: anexo ao Hotel Moreira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
 

Nome da empresa:  
Buffet e Restaurante do Francisco. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praça 25 de Dezembro, s/n,  
 
Telefone: (28) 3553-1945. 
  
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 06 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 11h às 
14h. 
 
Capacidade do empreendimento: 16 
mesas, 64 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou che-
que. 
 
Equipamentos e serviços: self-service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações complementa-
res: serve na panela de barro e no fogão à 
lenha (simbólico). Monitor de TV. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 



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

58

Nome da empresa:  
Restaurante Disk Marmitex.  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Alexandre, s/n, Cen-
tro. 
 
Telefone: (28) 3553-3346. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 11h às 
14h. 
 
Capacidade do empreendimento: 08 
mesas, 32 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: prato-feito e 
mamitex. 
 
Tipos de cozinha: caseira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Restaurante Darci. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida José Alexandre, s/n, 
Centro,  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 06 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 11h às 
22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 
mesas, 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou che-
que. 
 
Equipamentos e serviços: marmitex e self 
service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Restaurante Montivideus.  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia ES-482 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 08 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 11h às 
23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 
mesas, 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou che-
que. 
 
Equipamentos e serviços: self service e a 
la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
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Nome da empresa:  
Restaurante Santa Luzia.  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Marechal Floriano, 
281, Centro. CEP 29560-000. 
 
Telefone: (28) 3553-3930. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 06 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 9h às 
22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 40 
cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou che-
que. 
 
Equipamentos e serviços: a la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Restaurante Las Vegas.  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praça da Bandeira, 102,  
Centro. CEP 29560-000. 
 
Telefone: (28) 3553-1999. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de segunda 
a sábado, das 8h às 23h e domingo, das 8h 
às 16h. 
 
Capacidade do empreendimento: 60 
cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro, cartão de 
crédito Visa, tickets ou cheque cardápio. 
 
Equipamentos e serviços: a la carte, chur-
rascaria, pizzaria e sorveteria. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 

Nome da empresa:  
Restaurante do Jura 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Marechal Deodoro, n.111. 
Associação Banestes de Guaçuí. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 06 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 10h às 
21h. 
 
Capacidade do empreendimento: 30 
mesas, 120 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou che-
que. 
 
Equipamentos e serviços:  self service e a 
la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
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5.2.2 � Bares / Cafés /  Lanchonetes 
 
Nome da empresa:  
Lanchonete Oliveira. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Virgílio Machado, s/n, 
Centro. CEP:29560-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 8h às 
19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 2 me-
sas, 8 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: balcão de aten-
dimento. 
 
Tipos de cozinha:. lanches em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Bar do Gordo. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodoviária de Guaçuí, Centro,  
 
Telefone: (28) 3553-2336. 
 
Web site: www.bardogordo.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Capacidade do empreendimento: 12 
mesas, 48 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou che-
que. 
 
Equipamentos e serviços: música mecâni-
ca e balcão. 
 
Tipos de cozinha:. pizzas, guarnições, cal-
dos, refrigerantes, vinho, cerveja e afins. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 

Nome da empresa:  
Marilza e Rogério Lanches. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodoviária de Guaçuí, Centro. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 8h às 
23h. 
 
Capacidade do empreendimento:  04 
mesas, 8 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: balcão. 
 
Tipos de cozinha:. salgados e bebidas em 
geral e lanches. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bardogordo.com.br.
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Nome da empresa:  
Lanchonete São Miguel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Rio Grande, São Miguel. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 7h às 
19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 01 
mesa, 04 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: balcão. 
 
Tipos de cozinha:. pizzas, enlatados, sal-
gados e bebidas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Rita Bar e Lanchonete.  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia ES-482, s/n,  
 
Telefone: (28) 3553-1409. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 8h às 
19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 03 
mesas, 12 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: balcão. 
 
Tipos de cozinha: petiscos e bebidas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Bar e Mercearia do Juquita. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praça da Matriz, Centro. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 8h às 
19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 02 
mesas, 08 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: balcão. 
 
Tipos de cozinha:. produtos de mercearia e 
padaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome da empresa:  
Bar do Zé. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Nélio Dias Ferreira. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 8h às 
19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 03 
mesas, 12 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: balcão. 
 
Tipos de cozinha:. bebidas e petiscos em 
geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Bar e Lanchonete Sítio Bom Jardim. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia ES-482, no trevo BR-
484.  
 
Telefone: (28) 3553-1509. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 8h às 
19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 02 
mesas, 08 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: balcão de aten-
dimento. 
 
Tipos de cozinha:. biscoitos, doces, cerve-
jas, compotas, doces, geléias, entre outros. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 

Nome da empresa:  
Caldo-de Cana do Célio. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Marechal Floriano, 
n.362, Centro. CEP. 29560-000,  
 
Telefone: (28) 3553-2808. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 8h às 
18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 01 
mesa, 04 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: balcão. 
 
Tipos de cozinha:. caldo de cana e salga-
dos, refrigerantes e sucos. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
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Nome da empresa: 
 Sorveteria Ludfan. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida José Alexandre, 
n.440, Centro. CEP: 29560-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 9h às 
20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 01 
mesa com 04 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: balcão. 
 
Tipos de cozinha:. sorvetes e picolés. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Sorveteria Yuca. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua José Alexandre, n. 928, 
Centro. CEP: 29560-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 9h às 
19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 01 
mesa com 04 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: balcão. 
 
Tipos de cozinha:. sorvetes e picolés. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Pão de Casa Choperia e Pizzaria. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodoviária de Guaçuí, Centro. 
CEP: 29560-000.  
 
Telefone: (28) 3553-2599. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 17h às 
2h. 
 
Capacidade do empreendimento: 13 
mesas, 52 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou che-
que. 
 
Equipamentos e serviços: música mecâni-
ca, monitores de TV e garçom. 
 
Tipos de cozinha:. pizza, lanches e bebidas 
em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome da empresa:  
Dio Lanches. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodoviária de Guaçuí, Centro. 
CEP: 29560-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 8h às 
20h. 
 
Capacidade do empreendimento: não há 
mesas e cadeiras, o atendimento é no bal-
cão. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: balcão. 
 
Tipos de cozinha:. lanches e bebidas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Peteleco Lanches. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodoviária de Guaçuí, Centro. 
CEP: 29560-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 8h às 
21h. 
 
Capacidade do empreendimento: não há 
mesas e cadeiras, o atendimento é o balcão. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: balcão. 
 
Tipos de cozinha:. lanches em geral, re-
queijão, queijo, iogurte, sucos, café e salga-
dos. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Lanchonete Parque Conrado. 
 
Localização: Praça João Acacinho, s/n, 
Centro. CEP: 29560-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 14h às 
00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 4 me-
sas e 16 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou che-
que. 
 
Equipamentos e serviços: balcão. 
 
Tipos de cozinha:. lanches em geral, re-
queijão, queijo, iogurte, sucos, café e salga-
dos. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
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5.2.3 - Casas de Chá / Confeitarias 
 
Nome da empresa:  
Padaria Vitória. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana, Rua Virgílio Machado, 
n.20, Centro. CEP: 29560-000,  
 
Telefone: (28) 3553-1571. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 06 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, todos os 
dias, das 5h30 às 19h30. 
 
Capacidade do empreendimento: aten-
dimento no balcão (há 04 banquetas). 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: balcão de aten-
dimento. 
 
Tipos de cozinha:. derivados de trigo, láti-
cínios e outros. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 

Nome da empresa:  
Padaria Zini. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Marechal Floriano, 87, 
Centro. CEP: 29560-000. 
 
Telefone: (28) 3553-2001 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 06 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, todos os 
dias, das 5h30 às 19h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 12 
cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: balcão de aten-
dimento. 
 
Tipos de cozinha:. padaria e confeitaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Padaria Pão de Mel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praça da Matriz, Centro.  
 
Telefone: (28) 3553-1822. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 06:00 às 
18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 02 
mesas, 08 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: balcão. 
 
Tipos de cozinha:. pães, bolos, leite e de-
rivados. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
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Nome da empresa:  
Padaria e Confeitaria Lourenço. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua José Beato, s/n, centro,  
 
Telefone: (28) 3553-0204. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 08:00 às 
18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 02 
mesas, 08 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: balcão. 
 
Tipos de cozinha:. pães, bebidas, doces, 
salgados, refrigerantes e afins. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Padaria São José. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua José Alexandre, 817, Cen-
tro. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 06:00 às 
18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 01 
mesa com 04 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: balcão. 
 
Tipos de cozinha:. pães, derivados de lei-
te, bolos, biscoitos e afins. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Padaria do Fonseca. 
 
Localização: Rua Tenente Aroldo Túlio, s/n, 
Centro. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 5h às 
20h. 
 
Capacidade do empreendimento: balcão 
para 8 pessoas. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: balcão. 
 
Tipos de cozinha:. pães, derivados de lei-
te, bolos, biscoitos e afins. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
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5.3 - TRANSPORTES 
 
5.3.1 � Transportadoras Turísticas 
 
Nome da empresa:  
Viação Planeta. 
 
Integra rede de transportes: regional. 
 
Endereço: Avenida Marechal Floriano, s/n, Cen-
tro. Rodoviária de Guaçuí. CEP 29560-000. 
 
Telefone: (28) 3553-1595. 
 
Gerencias: geral. 
 
Período de atendimento: diariamente das 
5h30 às 23h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota:  eco-
nômico. 
 
Abrangência do atendimento: regional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: sanitários. 
 
Descrição e observações complementares: 
atende a linha para Vitória e Bom Jesus (ES). 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 

Nome da empresa:  
Companhia de Viação São Geraldo. 
 
Integra rede de transportes: nacional. 
 
Endereço: Avenida Marechal Floriano, s/n, 
Centro. Rodoviária de Guaçuí. CEP 29560-
000. 
 
Telefone: (28) 3553-1595. 
 
Gerencias: geral. 
 
Período de atendimento: diariamente das 
5h30 às 23h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: cheque 
ou dinheiro. 
 
Tipos de trasnsporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota:  eco-
nômico. 
 
Abrangência do atendimento: nacional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado e 
sanitário. 
 
Descrição e observações complementa-
res: atende a linha Guaçuí X Belo Horizonte 
(MG). 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 

Nome da empresa:  
Viação Itapemirim. 
 
Integra rede de transportes: nacional. 
 
Endereço: avenida Marechal Floriano, s/n, 
Centro. Rodoviária de Guaçuí. CEP 29560-
000. 
 
Telefone: (28) 3553-1595. 
 
Gerencias: geral. 
 
Período de atendimento: diariamente das 
5h30 às 23h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: cheque 
ou dinheiro. 
 
Tipos de trasnsporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota:  eco-
nômico. 
 
Abrangência do atendimento: nacional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: sanitários. 
 
Descrição e observações complementa-
res: atende a linha Guaçuí X Rio de Janeiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 



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

68

Nome da empresa:  
Loca Mania. 
 
Integra rede de transportes: regional. 
 
Endereço: Av. Marechal Deodoro, n. 70, 
Centro. CEP: 29560-000,  
 
Telefone: (28) 3553-1280, (28) 9976-
1931. 
 
Gerencias: geral. 
 
Período de atendimento: diariamente das 
5h30 às 20h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: cartão, 
cheque ou dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota:  eco-
nômico. 
 
Abrangência do atendimento: regional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Viação Nossa Senhora da Penha. 
 
Integra rede de transportes: nacional. 
 
Endereço: avenida Marechal Floriano, s/n, 
Centro. Rodoviária de Guaçuí. CEP 29560-
000. 
 
Telefone: (28) 3553-1595. 
 
Gerencias: geral. 
 
Período de atendimento: diariamente das 
5h30 às 20h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: dinhei-
ro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota:  eco-
nômico. 
 
Abrangência do atendimento: nacional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: sanitários. 
 
Descrição e observações complementa-
res: atende a linha Guaçuí X Rio de Janeiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 

Nome da empresa:  
Viação Minastur. 
 
Integra rede de transportes: nacional. 
 
Endereço: Avenida Marechal Floriano, s/n, 
Centro. Rodoviária de Guaçuí. CEP 29560-
000. 
 
Telefone: 28 3553-1595. 
 
Gerencias: geral. 
 
Período de atendimento: diariamente das 
5h30 às 20h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: dinhei-
ro. 
 
Tipos de trasnsporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota:  eco-
nômico. 
 
Abrangência do atendimento: nacional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: sanitários. 
 
Descrição e observações complementa-
res: atende as linhas de Ibatiba, e Santa 
Marta, em Ibitirama. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
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Nome da empresa:  
Viação Real. 
 
Integra rede de transportes: nacional. 
 
Endereço: avenida Marechal Floriano, s/n, 
Centro. Rodoviária de Guaçuí. CEP 29560-
000. 
 
Telefone: (28) 3553-1595. 
 
Gerencias: geral. 
 
Período de atendimento: diariamente das 
5h30 às 20h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: dinhei-
ro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota:  eco-
nômico. 
 
Abrangência do atendimento: nacional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: sanitários. 
 
Descrição e observações complementa-
res: atende as linhas para  
Cachoeiro de Itapemirim e Carangola. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 

Nome da empresa:  
J R Locadora. 
 
Integra rede de transportes: veículos 
para locação. 
 
Endereço: Rua Bom Jesus do Livramento, 
33, Centro. CEP 29560-000.  
 
Telefone: (28) 3553-2459. 
 
Gerencias: geral. 
 
Período de atendimento: segundas a  
sexta, das 8h às 19h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: dinhei-
ro ou cheque. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota:  frota 
própria de vans e veículos de passeio para 
aluguel. 
 
Abrangência do atendimento: local e 
regional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
 

Nome da empresa:  
Dutra Turismo. 
 
Integra rede de transportes: local. 
 
Endereço: Rua Ana Madalena, 156, Centro. 
CEP :29560-000,  
 
Telefone: (28) 3553-2550. 
 
Gerencias: geral. 
 
Período de atendimento: segunda a sex-
ta, das 8h às 11h e das 13 às 16h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: dinhei-
ro ou cheque. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: frota 
própria de vans e ônibus. 
 
Abrangência do atendimento: local e regional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: há um ônibus com 
sanitário e tv. 
 
Descrição e observações complementa-
res: a empresa presta serviço de transporte 
para a Prefeitura Municipal de Guaçuí e alu-
guel de vans e ônibus. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
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5.3.2 - Taxis 
 
Nome da empresa:  
Ponto de Táxi Rodoviária. 
 
Integra rede de transportes: nacional. 
 
Endereço: Rodoviária de Guaçuí, Centro. 
CEP: 29560-000. 
 
Gerencias: veículos particulares. 
 
Período de atendimento: diariamente das 
5h30 às 20h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: dinhei-
ro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: tercei-
ros. 
 
Abrangência do atendimento: nacional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado e 
música ambiente, em alguns veículos. 
 
Descrição e observações complementa-
res: veículos de terceiros, autorizados pela 
prefeitura (concessão). 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 

5.4 � EVENTOS 
 
5.4.1 � Parques e Pavilhões  

de Exposições 
 
Nome da empresa:  
Parque de Exposições Francisco de Aguiar. 
 
Localização: Bairro Quincas Machado. 
 
Telefone: (28) 3553-3344 (Secretaria de 
Turismo). 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Guaçuí. 
 
Número de funcionários: de acordo com a 
necessidade. 
 
Formas de pagamento do uso de equi-
pamento/serviços: gratuito. 
 
Características gerais: atende quando solicita-
do ou de acordo com a agenda de eventos pro-
gramados no local. Há instalações sanitárias não 
adaptadas, estacionamento e locais para alimen-
tação parcialmente adaptados. 
 
Espaço físico: áreas cobertas ou não cober-
tas com capacidade para sediar médios e 
grandes eventos.  
 
Outras instalações: galpões, pavilhões e 
salas de apoio. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 

5.4.2 � Auditórios / Salões / Salas 
 
Nome da empresa:  
Auditório da Câmara Municipal.  
 
Localização: Praça João Acacinho, 02, 1º 
andar, Centro. CEP 29560-000. 
 
Telefone: (28) 3553-1100, (28) 3553-3157 
e (28) 3553-1540. 
 
Gerências: Câmara Municipal de Guaçuí. 
 
Número de funcionários: serve-se dos 
funcionários da Câmara Municipal. 
 
Formas de pagamento do uso de equi-
pamento/serviços: gratuito. 
 
Características gerais: atende todos os 
dias da semana, sempre que solicitado, a 
partir das 8h. Há televisão/vídeo, instalações 
sanitárias, flip-chart, bebedouro e ar-
condicionado. 
 
Espaço físico: um auditório para realização de 
eventos com capacidade para 100 pessoas.  
 
Outras instalações: não há. 
 
Descrição e observações complementa-
res: necessário realizar agendamento prévio 
para utilização do local.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome da empresa:  
Teatro Municipal Fernando Torres. 
 
Localização: Rua Francisco Lacerda de A-
guiar, 140, Centro. CEP 29560-000. 
 
Telefone: (28) 3553-2826. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03  funcionários 
permanentes. 
 
Formas de pagamento do uso de equi-
pamento/serviços: pago. 
 
Características gerais: atende todos os 
dias da semana, das 8h às 11h e das 13h às 
18h, podendo realizar eventos em outros 
horários quando solicitado previamente. Há 
instalações sanitárias não adaptadas, ar 
condicionado, serviço de iluminação, sonori-
zação e telas para projeção. 
 
Espaço físico: um auditório para realização de 
eventos com capacidade para 260 pessoas.  
 
Outras instalações: palco para apresenta-
ções e camarim. 
 
Descrição e observações complementa-
res: necessário realizar agendamento prévio 
para utilização do local.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 

5.5 � LAZER E ENTRETENIMENTO 
 
5.5.1 � Parques, Jardins e Praças. 
 
Nome:  
Praça Etelvino Nunes Moraes. 
 
Localização: Avenida José Alexandre, sede, 
CEP: 29560-000. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Guaçuí. 
 
Funcionamento: segunda a domingo, 24h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
locais de alimentação e serviço de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: passeio. 
 
Descrição e observações complementa-
res: na praça está instalado um trailer, onde 
há também arborização e iluminação notur-
na. Ela encontra-se em frente à Unidade de 
Polícia Judiciária. Foi inaugurada em 
01/10/1978 no governo do prefeito Norival 
Couzi. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:  
Praça Juca Moreira. 
 
Localização: Rua Cândido Avelino  
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Guaçuí. 
 
Funcionamento: diário, 24h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
serviços de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: passei-
os. 
 
Descrição e observações complementa-
res: a praça localiza-se em frente à Igreja 
Católica de São Tiago, onde tem-se cruzeiros 
e abrigos com mesas de jogos cimentadas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
Nome:  
Praça da Matriz de São Miguel. 
 
Localização: Praça da Matriz. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Guaçuí. 
 
Funcionamento: diário, 24h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
locais de alimentação, serviços de limpeza, 
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serviços de segurança, telefone público, 
estacionamento com 20 vagas. 
 
Principais atividades ocorrentes: passeio 
e feira de artesanato (mensalmente). 
 
Descrição e observações complementa-
res: a praça possui obelisco, jardim, ilumi-
nação, lixeiras, trailer e bancos cimentados. 
Localiza-se em seu entorno diversos imóveis 
históricos. Foi inaugurada em 25/12/2003. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
 
Nome:  
Praça do Rotary. 
 
Localização: Rodovia BR-484, Centro, 
CEP:29560-0000. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Guaçuí. 
 
Funcionamento: diário, 24h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
locais de alimentação. 
 
Principais atividades ocorrentes: passeio. 
 
Descrição e observações complementa-
res: a praça localiza-se às margens da Ro-
dovia BR-484, e possui trailer, obelisco em 
homenagem ao Rotary, bancos de cimento e 

árvores. Foi inaugurada em 29/09/1973 no 
governo de Periandro Lopes Rodrigues. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
Nome:  
Praça Maria das Graças Pereira. 
 
Localização: rua Antonio Feo Moreira. 
CEP:295650-000. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Guaçuí. 
 
Funcionamento: diário, 24h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
locais de alimentação, serviços de limpeza, 
serviços de segurança e telefone público. 
 
Principais atividades ocorrentes: passeio 
e lazer. 
 
Descrição e observações complementa-
res: esta é a antiga Praça de São Paulo, em 
frente à Igreja de São Paulo. Possui pista de 
bocha, bancos e mesas para jogos de xadrez 
e baralho, arborização e iluminação. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 

Nome:  
Praça Dona Erlinda. 
 
Localização: Rua Rio Grande do Norte. 
CEP:29560-000. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Guaçuí. 
 
Funcionamento: diário, 24h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
serviços de limpeza, serviço segurança e 
telefone público. 
 
Principais atividades ocorrentes: passeio. 
 
Descrição e observações complementares: 
a praça localiza-se na popular Rua do Norte, e 
possui bancos, árvores e passeio público. Está 
em frente à igreja Nossa Senhora Auxiliadora. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
Nome:  
Praça 25 de Dezembro. 
 
Localização: Centro, CEP: 29560-000. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Guaçuí. 
 
Funcionamento: diário, 24h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
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locais de alimentação, serviço de limpeza e 
telefone público. 
 
Principais atividades ocorrentes: passeio. 
 
Descrição e observações complementa-
res: pequena faixa em frente ao Grande 
Hotel Minas Gerais, com busto de personali-
dade, bancos e algumas árvores. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
Nome:  
Praça João Acacinho. 
 
Localização: Centro. CEP: 29560-000. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Guaçuí. 
 
Funcionamento: diário, 24h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
locais de alimentação, telefone público, serviço 
de segurança e estacionamento com12 vagas. 
 
Principais atividades ocorrentes: passeio. 
 
Descrição e observações complementa-
res: a praça dispõe de ponto de táxi, arbori-
zação e iluminação noturna. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 

Nome:  
Praça da Bandeira. 
 
Localização: Centro, CEP: 29560-000. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Guaçuí. 
 
Funcionamento: diário, 24h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
locais de alimentação, serviço de segurança 
e  telefone público. 
 
Principais atividades ocorrentes: passeio. 
 
Descrição e observações complementares: a 
praça dispõe de trailer, arborização e policiamento. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
 
Nome:  
Praça do Machadinho. 
 
Localização: Centro, largo da rodoviária. 
CEP: 29560-000. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Guaçuí. 
 
Funcionamento: diário, 24h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
serviço de limpeza, serviço de segurança, tele-

fone público e estacionamento com 30 vagas. 
 
Principais atividades ocorrentes: acesso 
à rodoviária. 
 
Descrição e observações complementares: 
é um largo onde encontra-se a rodoviária e 
várias lojas comerciais. Acesso pela Rua Murilo 
Enery Lucindo com Avenida Amaral Floriano. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
 
Nome:  
Praça Efran Ferreira de Carvalho. 
 
Localização: São Miguel. CEP: 29560-000. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Guaçuí. 
 
Funcionamento: diário, 24h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
serviço de limpeza e serviço de segurança. 
 
Principais atividades ocorrentes: passeio. 
 
Descrição e observações complementa-
res: a praça localiza-se em frente à Igreja 
de São Judas Tadeu. É arborizada, iluminada 
e possui bancos de cimento. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
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5.5.2 � Clubes 
 
Nome:  
Associação Atlética do Banco do Brasil. 
 
Localização: Rua Rui Barbosa, n. 100,  
 
Telefone: (28) 3553-1569. 
  
Gerências:  geral. 
 
Funcionamento: piscinas e bar abertos de 
sábado a  quinta-feira, a partir das 8h. 
Campo de futebol, terça e quinta-feira, a 
partir das 17h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, serviço de limpeza e 
estacionamento. 
 
Principais atividades ocorrentes:  ativi-
dade de lazer e desportivas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
Nome:  
Associação Banestes de Guaçuí. 
 
Localização: Rua Marechal Deodoro, n.111. 
 
Gerências:  geral. 
 
Funcionamento: quartas e sexta-feira,  

sábado e domingo, a partir das 8h.. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
serviço de limpeza, quadra de futebol, mesa 
de sinuca e  churrasqueiras. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
desporto. 
 
Descrição e observações complementa-
res: piscina exclusiva para sócios. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
Nome:  
Chácara Club e Pousada. 
 
Localização: Rodovia ES-484, km 01. 
 
Gerências:  geraL. 
 
Funcionamento: terça a domingo, das 8h 
às 18h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimentação 
e serviço de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
bar com música ao vivo. 
 
Descrição e observações complementa-

res: piscina de uso exclusivo de sócios. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
Nome:  
Guaçuí Tênis Clube. 
 
Localização: Rua Manoel Olegário, centro, 
CEP 29560-000. 
 
Telefone: (28) 3553-3577. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: terça a domingo das 8h às 
11h e das 13h às 17h30. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
serviços de limpeza, serviço de segurança. 
 
Principais atividades ocorrentes: ativida-
des de lazer. 
 
Descrição e observações complementa-
res: no local há três piscinas, uma quadra 
poliesportiva e sede social. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
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5.5.3 � Estádios, Ginásios e Quadras 
 
Nome:  
Quadra do GTC - Guaçuí Tênis Club. 
 
Localização: Rua Manoel Olegário, n.70. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: diariamente das 8h às 
18h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
serviço de limpeza, servido de segurança, 
serviço de saúde e telefone público. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
esportes. 
 
Descrição e observações complementa-
res: possui quadra de esportes e arquiban-
cada com capacidade para 1500 pessoas 
sentadas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
Nome:  
Quadra da Escola Estadual. 
 
Localização: Rua Agenor Luís Tomé, S/N. 
 
Gerências: Governo do Estado/Secretaria 

de Estado da Educação e Cultura. 
 
Funcionamento: de segunda às sexta-feira, 
das 8h às 18h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, serviço de limpeza, 
serviço de segurança e serviço de saúde. 
 
Principais atividades ocorrentes: ativida-
des escolares. 
 
Descrição e observações complementa-
res: a quadra tem espaço lateral para até 
300 pessoas em pé. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
Nome:  
Ginásio do Caic. 
 
Localização: Avenida José Moulin Moraes, 
S/N. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: diariamente das 8h às 
17h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, serviço de limpeza e 
telefone público. 
 

Principais atividades ocorrentes: lazer e 
desporto. 
 
Descrição e observações complementa-
res: possui quadra poliesportiva coberta 
com capacidade para 1500 pessoas. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 
Nome:  
Mini Estádio José Simões. 
 
Localização: Rodovia ES-482 KM 95, S/N. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: dia e horário de funcio-
namento conforme solicitado. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias e vestiários não adap-
tados. 
 
Principais atividades ocorrentes: desporto. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
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Nome:  
Estádio Municipal Francisco  
Lacerda de Aguiar. 
 
Localização: Rua Naldir Alves Siqueira, n.1. 
 
Gerências:  geral. 
 
Funcionamento: o horário de funcionamen-
to é de acordo com o calendário de jogos 
intermunicipais. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias e arquibancada para 
1400 pessoas sentadas. 
 
Principais atividades ocorrentes: desporto. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
Nome:  
Mini Estádio AABB. 
 
Localização: Rua Rui Barbosa, S/N. 
 
Gerências:  geral. 
 
Funcionamento: horário e dia de funcio-
namento conforme solicitado. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias. 
 

Principais atividades ocorrentes: ativida-
des no campo de futebol. 
 
Descrição e observações complementa-
res: capacidade de 2500 pessoas.  
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome:  
Ginásio de Esportes  
Ailton Vicente Vasconcelos. 
 
Localização: loteamento Tancredo Neves. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: diário, sem horário inde-
terminado. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, serviço de limpeza e 
telefone público. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
práticas esportivas. 
 
Descrição e observações complementa-
res:  tem capacidade para 7000 pessoas, 
sendo 3000 sentadas e 4000 em pé. Possui 
quadras de futebol e vôlei, além de um palco 
para shows e eventos musicais. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 

Nome:  
Quadra da AABB - Associação Atlética 
 Banco do Brasil. 
 
Localização: Rua Rui Barbosa, S/N. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: diário, sem horário inde-
terminado. 
 
 Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, serviço de limpeza e 
telefone público. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
desporto. 
 
Descrição e observações complementa-
res: possui quadra de esportes, com capaci-
dade para 1000 pessoas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
Nome:  
Quadra da Associação do Banestes. 
 
Localização: Rua Demerval Amaral, n. 35. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: segunda a domingo, horá-
rio indeterminado. 
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Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
serviços de segurança e telefone público. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
práticas esportivas. 
 
Descrição e observações complementa-
res: possui quadra de esportes e espaço 
para 800 pessoas sentadas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
Nome:  
Campo de Futebol da  
Praça Juca Moreira. 
 
Localização: Praça Juca Moreira. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Guaçuí. 
 
Funcionamento: diário, das 07:00 às 19h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias. 
 
Principais atividades ocorrentes: prática 
de futebol. 
 
Descrição e observações complementa-
res: o campo localiza-se atrás da Igreja, 
tem alguns bancos de madeira e gramado. 
 

Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
Nome:  
Estádio Municipal Francisco 
Lacerda de Aguiar,  
 
Localização: Rua Waldir Alves Siqueira, 
n.1, Centro. CEP: 29560-000. 
 
Telefone: (28) 3553-1493,  
 
Fax: (28) 3553-1794, 
 
Web site: www.guacui.es.gov.br. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Guaçuí. 
 
Funcionamento: diário, manhã, tarde e 
noite. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias e telefone público. 
 
Principais atividades ocorrentes: ativida-
des desportivas. 
 
Descrição e observações complementa-
res: capacidade para 1400 pessoas sentadas 
e 1000 em pé. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 

5.5.4 � Boates / Discotecas 
 
Nome:  
Boite do Club Palhense. 
 
Localização: Rua Tenente Arnaldo Túlio, S/N. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento:  sexta-feira e  sábado, 
das 22h às 4h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
serviço de limpeza e serviço de segurança. 
 
Principais atividades ocorrentes: shows. 
 
Descrição e observações complementa-
res: possui boite, casa de shows e bar; ca-
pacidade para 400 pessoas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
 
Nome:  
Boate KanKun. 
 
Localização: Praça João Acacinho, s/n, 
Centro. CEP: 29560-000. 
 
Funcionamento: de acordo com eventos 
previamente programados. 
 

http://www.guacui.es.gov.br.
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Equipamentos, instalações e serviços: 
bar, pista de dança e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
entretenimento. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
Nome:  
Danceteria do Guaçuí Tênis Clube. 
 
Localização: Avenida Francisco Lacerda de 
Aguiar.  
 
Telefone: (28) 3553-1305 e (28) 3553-
1306. 
 
Gerências:  geral. 
 
Funcionamento: sábado, das 22h as 4h ou 
de acordo com a programação. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias não adaptadas, locais 
para alimentação parcialmente adaptados, 
serviço de limpeza, serviço de segurança e 
pista de dança. 
 
Principais atividades ocorrentes: boite 
com ritmos dance e mecânica. Shows de 
música ao vivo e eventos com grupos inter-
municipais. 

Descrição e observações complementa-
res: capacidade para 2500 pessoas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
 
 
5.6 � OUTROS SERVIÇOS E EQUIPA-
MENTOS TURÍSTICOS 
 
5.6.1 � Entidades, Associações e  
 restadoras de Serviços Turísticos 
 
 
Nome:  
Sindicato Rural de Guaçuí. 
 
Localização: Avenida Governardor Francis-
co Lacerda de Aguiar, n.477. 
 
Telefone: (28) 3553-3390. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 06 permanentes. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira. das 8h às 17h. 
 
Formas de pagamento: pago. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias e serviços de limpeza. 
 

Principais atividades ocorrentes: apoio 
aos associados. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome:  
Sindicato dos Agricultores Familiares  
Assalariados Rurais de Guaçuí. 
 
Localização: Avenida José Alexandre, 
n.518, centro, CEP. 29560-000.  
 
Telefone: 28 3553-1793. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h. 
 
Formas de pagamento: pago. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias. 
 
Principais atividades ocorrentes: apoio 
aos associados. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
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Nome:  
ACISG - Associação Comercial Industrial 
e de Serviços de Guaçuí. 
 
Localização: Rua Senador Atílio Vivacqua, 
Centro. CEP. 29560-000.  
 
Telefone: (28) 3553-2677. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h. 
 
Formas de pagamento: pago. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias e serviço de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: asses-
soria aos associados e apoio a eventos. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome:  
CREDIGUAÇUÍ- Cooperativa de Crédito 
Rual de Guaçuí. 
 
Localização: Rodovia BR-484, km 93, tre-
vo. CEP: 29560-000,  
 

Telefone: (28) 3553-2194. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 07 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: de segundas  
a  sexta-feira, das 8h às 18h. 
 
Formas de pagamento: pago. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
serviço de limpeza e estacionamento com 15 
vagas. 
 
Principais atividades ocorrentes: inter-
mediações de crédito entre cooperados. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
Nome:  
Lions Club de Guaçuí. 
 
Localização: Rua J. Ataíde, s/n, Centro. 
CEP: 29560-000,  
 
Telefone: (28) 3553-2997. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 07 funcionários 
permanentes. 

Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h. 
 
Formas de pagamento: pago. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, serviço de limpeza e 
serviço de segurança. 
 
Principais atividades ocorrentes: presta-
ção de serviços aos associados. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
Nome:  
Sindicato dos Serviços Públicos  
Municipais de Guaçuí. 
 
Localização: Rua Bom Jesus do Livramento, 
n. 85, Centro. CEP: 29560-000,  
 
Telefone: (28) 3553-3973 e (28) 3553-
2814. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h. 
 
Formas de pagamento: pago. 
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Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias e serviço de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: apoio 
aos sindicalizados. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
Nome:  
AGUAPAM - Associação Guaçuiense  
de Proteção Ambiental. 
 
Localização: Avenida Espírito Santo, anexo 
ao Consórcio do Caparaó, Centro. 
 
Gerências: é uma Organização Não Gover-
namental � ONG. 
 
Número de funcionários: conta com apro-
ximadamente 28 membros. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta, das 8h às 12 e das 13h30 às 17h30. 
 
Formas de pagamento: anuidade. 
 
Equipamentos, instalações e serviços:  
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Principais atividades ocorrentes:  desen-
volve projetos como �Cachoeira Limpa� e 
outros trabalhos de preservação ambiental. 
 

Observações complementares: contato 
com Jussara: (28) 9886-7146. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
 
Nome:  
AGUAPA- Associação Guaçuiense  
dos Produtores de Artes. 
 
Localização: Avenida Marechal Floriano, 
s/n, Centro. CEP: 29560-000. 
 
Telefone:  (28) 3553-0080. 
 
Gerências: associação, com diretoria eleita. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
temporários. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 13h às 18h,  sábado das 8h 
as 12h, e aos domingos abre eventualmente. 
 
Formas de pagamento: pago. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
comércio de artesanatos. 
 
Principais atividades ocorrentes: comér-
cio de quadros, brinquedos de madeira, bo-
neca de palha de milho, abajur, materiais de 
papel reciclado, bibelos, couchas e afins.  
 

Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
Nome:  
Rotary. 
 
Localização: reuniões no Parque de Exposi-
ções Francisco de Aguiar. 
 
Gerências: Rotary International, com uma 
gerência em Vitória. 
 
Número de funcionários: tem aproxima-
damente 20 membros. 
 
Período de funcionamento: realiza reuni-
ão semanal quinta feira, às 19h30. 
 
Formas de pagamento: mensalidade anual 
paga ao Rotary International. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Principais atividades ocorrentes: traba-
lhos comunitários em Guaçuí. 
 
Descrições e observações complemen-
tares: contato com Danielly Leite Freitas � 
Procuradoria Municipal. Telefone: (28) 3553-
1493. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
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Nome:  
Grupo Noisdupalco. 
 
Localização: Avenida José Alexandre n. 971 
São José. CEP: 29560-000,  
 
Telefone: (28) 3553-3740. 
 
Gerências: diretoria eleita. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: de segunda a  
sexta-feira, das 8h às 17h. 
 
Formas de pagamento: gratuito. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias e serviço de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: apre-
sentações teatrais e grupos de estudo. 
 
Descrições e observações complemen-
tares: o grupo é uma parceria entre artistas 
de Guaçuí e Campos dos Goytacasses (RJ). 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 
 
 
 

Nome:  
Academia do Corpo em Movimento. 
 
Localização: Avenida Francisco Lacerda de 
Aguiar, s/n, Centro. CEP: 29560-000.  
 
Telefone: (28) 3553-4285. 
 
Gerências: presidente nata. 
 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: de segundas a  
sexta-feira, das 8h às 20h. 
 
Formas de pagamento: pago. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias e serviço de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: apre-
sentações de dança rítmicas, clássicas e 
populares. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:  
Grupo Gota, Pó e Poeira. 
 
Localização: Rua João Spalla, n.97, São 
José. CEP: 29560-000,  
 
Telefone: (28) 3553-2826 e (28) 9976-
1487, com Carlos Ola. 
 
E-mail: carlosola@bol.com.br ou carloso-
la@ig.com.br. 
 
Gerências: diretor presidente eleito. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h. 
 
Formas de pagamento: gratuito. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias e  serviço de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: grupo 
teatral. Realiza as apresentações em data 
móvel, de acordo com agendamento. 
 
Descrições e observações complemen-
tares: o grupo foi fundado em 15/08/1973. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 

mailto:carlosola@bol.com.br
mailto:la@ig.com.br.
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Nome:  
APJ - Ação para a Maçonaria Juvenil. 
 
Localização: Praça 25 de Dezembro, Cen-
tro. CEP: 29560-000,  
 
Telefone: (28) 3553-3128, (28) 3553-1410 
e (28) 9946-0438 (Ademir). 
 
Gerências: dirigido pela Loja Maçônica Li-
berdade e Luz. 
 
Número de funcionários: tem 23 mem-
bros, todos eles adolescentes ou jovens. 
 
Período de funcionamento: reuniões 
quinzenais, sempre ao sábado, às 16h. 
 
Formas de pagamento: gratuito. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias e serviço de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: reuni-
ões e apoio social à comunidade carente. 
Desenvolve ainda palestras sobre temas da 
atualidade aos seus membros. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
 
 
 

Nome:  
Maçonaria �Ordem De Moley� � Capítulo 
Guaçuí nº547. 
 
Localização: Loja Maçônica Acácia de Gua-
çuí, n. 66, Tancredo Neves. CEP: 29560-
000.  
 
Telefone: (28) 3553-0648 e (28) 3553-
1643, contato: Ailton Fernandes. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: tem aproxima-
damente 30 membros, com idade entre 12 a 
21 anos. 
 
Período de funcionamento: reuniões 
quinzenais, sempre ao sábado, às 17h. 
 
Formas de pagamento: gratuito. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, serviço de limpeza, 
templo com capacidade de 60 pessoas, audi-
tório capacidade 80 pessoas. 
 
Principais atividades ocorrentes: reuni-
ões e apoio social à comunidade. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
 

Nome:  
Agua Pesca � Associação Guaçuiense  
de Pesca. 
 
Localização: rua Francisco Ourique, 110, 
Centro. CEP: 29560-000. 
 
Telefone: (28) 3553-1397, contato com 
Helinho. 
 
E-mail: jaguar@veloxmail.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: conta com cerca 
de 300 associados. 
 
Período de funcionamento: somente 
quando há reuniões agendadas. 
 
Formas de pagamento: gratuito. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias não adaptadas e servi-
ço de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: discus-
são de projetos, medidas e ações relaciona-
dos à pesca esportiva e desenvolvimento do 
turismo náutico em Guaçuí. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
 

mailto:jaguar@veloxmail.com.br
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6 - INFRA-ESTRUTURA  
DE APOIO TURÍSTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 � INFORMAÇÕES BÁSICAS  
DO MUNICÍPIO 

 
6.1.1 � Características Gerais 
 
6.1.1.1 - Políticas 
 
Nome do Município:  
Guaçuí. 
 
Endereço da prefeitura: Praça João Acaci-
nho, n. 01, Centro.  
 
CEP: 29560-000.  
 
Telefone: (28) 3553-1493. 
 
Fax. (28) 3553-1794. 
 
Web site: www.guacui.es.gov.br. 
 
E-mail: gabinete@guacui.es.gov.br. 
 
Registro estadual: 27.174.135/0001-20. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Guaçuí. 
 
 
 
6.1.1.2 � Geográficas 
 
Localização:  
Latitude � 20º 46� 24�� 
Longitude �  41º 40� 20�� 
 

Área Total: 462km quadrados. 
 
Municípios limítrofes:   

 Ao Sul: São José do Calçado,  
 Ao Norte: Divino São Lourenço e 
Ibitirama,  
 Ao Leste: Alegre, 
 Oeste: Dores do Rio Preto, e Es-
tado do Rio de Janeiro. 

 
Distritos:  

 Sede,  
 São Tiago e 
 São Pedro de Rates. 

 
Temperatura média: média 20ºc anuais, 
máxima 32ºc, e  mínima de 4ºc. 
 
Clima: tropical úmido.   
 
Altitude média: torre da tv 910m, centro 
da cidade 586m. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Guaçuí.. 
 
 
6.1.1.3 - Econômicas 
 
Principais Atividades Econômicas: o mu-
nicípio de Guaçuí tem como bases econômi-
cas a produção de café, leite e atividades 
comérciais. Seus consumidores são oriundos 
de diversos municípios em torno do Caparaó 
e do Sul do Estado, além do município da 
região norte do estado do Rio de Janeiro. 

http://www.guacui.es.gov.br.
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Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Guaçuí.. 
 
 
6.1.2 - Aspectos Históricos 
 
Um dos desbravadores que havia acompanhado 
a expedição vinda de Minas Gerais entra na 
posse de terras a 29 de setembro de 1838, e 
doa uma área correspondente ao atual bairro 
da Palha, para a fixação de famílias que para aí 
afluem. Em 13 de julho de 1866, é criada a 
freguesia de São Miguel do Veado, e, a 7 de 
outubro de 1872, o distrito da Paz, no lugar 
denominado Veado. Segunda a lenda, na regi-
ão havia muitos �veados brancos�, por esse 
motivo o rio e a Vila receberam o nome de 
Veado. Com o tempo, esse termo ganhou um 
tom pejorativo e a comunidade organizou um 
movimento pela troca do nome. 
Em 10 de janeiro de 1929 é criado o município, 
com território desmembrado de Alegre. Siquei-
ra Campos passa a denominar-se o novo muni-
cípio, em janeiro de 1930, depois que um navio 
rebocador com esse nome foi avistado na baía 
de Vitória, na ocasião de um encontro entre o 
interventor da Vila com o governador João 
Punaro, no Palácio Anchieta.  
Depois, o Decreto-lei nº 15.177, de 31 de 
dezembro de 1943, adota o vocábulo qw�su, 
de origem guarani, que significa veado, e o 
município passa a denominar-se Guaçuí.  
 
Referências/Documentos consultados: 

1. IPES e 
2. Prefeitura Municipal de Guaçuí. 

6.1.3 - Administração Municipal 
 
6.1.3.1 - Administração Municipal 
 
Nome do prefeito:  
Luciano Manoel Machado. 
 
Telefone: (28) 3553-1493, (28) 3553-
1794. 
 
Webt Site: www.guaçuí.es.gov.br. 
 
E-mail: gabinete@guaçui.es.gov.br. 
 
Número de secretarias, Departamentos 
e Outros:  

 Secretaria Municipal de Educação 
e Esporte,  
 Secretaria Municipal de Agricultu-
ra e Meio Ambiente,  
 Secretaria Municipal de Saúde,  
 Secretaria Municipal de Adminis-
tração, 
 Secretaria Municipal de Infra-
Estrutura e Serviços Públicos, 
 Secretaria Municipal Cultura e 
Turismo, 
 Secretaria Municipal de Ação So-
cial, 
 Secretaria Municipal de Finanças 
e 
 Procuradoria Geral do Município. 

 
Referências/Documentos consultados: 
  Prefeitura Municipal de Guaçuí. 
 

6.1.3.2 - Gestão do Turismo 
 
Órgão oficial de turismo: Secretaria Muni-
cipal de Cultura e Turismo. 
 
Titular do órgão: Maria do Rosário A. C. 
Mendonça. 
 
E-Mail: turismo@guacui.es.gov.br 
 
Conselho municipal de turismo: Lei nº 
2.707/2000 (encontra-se em processo de 
reformulação em 2005). 
 
Referências/Documentos consultados:  

Prefeitura Municipal de Guaçuí e 
Secretaria Municipal de Turismo de Guaçuí. 

 
 
6.1.4 - Legislação Municipal 
 
Lei Orgânica do Município: decreto 53 de 
11/11/1890. 
 
Legislação de Proteção Ambiental: Códi-
go Florestal nº 4.771/67 (lei federal) e Con-
selho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 
� COMDEMA � Lei nº 2.052/91. 
 
Outras: Convênio com o Consórcio Inter-
municipal de Desenvolvimento Sustentável 
da Região do Caparaó � Lei nº 2.608/99. 
 
Referências/Documentos consultados:    

1. IPES  
2. Prefeitura Municipal de Guaçuí. 

http://www.gua�u�.es.gov.br.
mailto:turismo@guacui.es.gov.br
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6.1.5 � Feriados e Datas  
Comemorativas Municipais 

 
25 de dezembro � Criação do Município; 
10 de janeiro � Emancipação do Município; 
28 de setembro � Dia do Evangélico e 
29 de setembro � Dia do Religioso. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Secretaria Municipal de Turismo de Guaçuí. 
 
 
6.1.6 - Serviços Públicos 
 
Domicílios particulares permanentes: 6.777 
 
Saneamento. 
 
6.1.6.1 - Abastecimento de Água. 
 
Empresa responsável: Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto - SAAE.  
 
Forma de abastecimento de água dos 
domicílios particulares permanentes e 
número de domicílios  atendidos (%):  

 rede geral � 78 %; 
 poço ou nascente � 21,6 % 
 outra � 0,4 %. 

 
Referências/Documentos consultados:  

IPES. Disponível em: 
<http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/m
unicipios/28/Habitacao/tab06.pdf. Aces-
so em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 
Microdados do Censo 2000. 

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

 fossa rudimentar �2,2%; 
 fossa séptica � 2,3%; 
 outro escoadouro � 0,6%; 
 rede geral de esgoto ou pluvial � 

72,7%; 
 rio, lago ou mar � 16,3%; 
 vala � 5,4% e 
 nenhuma � 0,5%. 

 
Referências/Documentos consultados:  

IPES. Disponível em: 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mu
nicipios/28/Habitacao/tab07.pdf. Acesso 
em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 
Microdados do Censo 2000. 

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

 fossa rudimentar � 0,1%; 
 fossa séptica � 0,5%; 
 rede geral de esgoto ou pluvial �  

88,6%; 
 rio, lago ou mar � 8,6%; 
 vala � 2,2%. 

 

Referências/Documentos consultados:  
IPES. Disponível em: 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mu
nicipios/28/Habitacao/tab08.pdf. Acesso 
em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 
Microdados do Censo 2000. 
 

 
6.1.6.3 - Serviços de Energia 
 
Tipo de abastecimento de energia: elé-
trica. 
 
Empresa responsável: ESCELSA Espírito 
Santo Centrais Elétricas e ELFSM - 1ª Sede e 
segundo Distrito Norte. 
 
Número de domicílios atendidos:  

1. Residencial: 6.102 
2. Comercial: 661 
3. Industrial: 91 
4. Rural: 977 

 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. ESCELSA - Espírito Santo Centrais  
Elétricas. 

2. http://www.sebraees.com.br 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mu
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mu
http://www.sebraees.com.br
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6.1.6.4 - Serviços de Coleta de Lixo 
 
Tipo de coleta de lixo e número de do-
micílios atendidos(%):  

 coletado � 79,8%; 
 jogado em rio, lago ou mar � 0,2%; 
 jogado terreno baldio ou logradouro  

 3,3%; 
 queimado ou enterrado � 16,2% e  
 tem outro destino � 0,6%. 

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

IPES. Disponível em: 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mu
nicipios/28/Habitacao/tab09.pdf. Acesso 
em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 
Microdados do Censo 2000. 

 
 
 
6.1.6.5 - Equipamentos, Instalações  

e Serviços Públicos  
 
Telefones Públicos: 3.854 (Abr/2003). 
 
Terminais Telefônicos Existentes: 4.062 
(Abr/2003).     
 
Referências/Documentos consultados:  

Disponível em: 
http://www.sebraees.com.br. Acesso 
em: dez. 2004. 

 

6.1.7 - Outras Informações. 
 
Distância da Sede à Capital do Estado: 
210 km. 
 
Taxa de urbanização: 75,3. 
 
Densidade demográfica: 47 (1991) e 54 
(2000)hab por km² 
 
População residente: 25.492 (2000) e 
26.234 (2002). 
 
Atrativos mais visitados: Cristo Redentor 
e Cachoeiras. 
 
Referências/Documentos consultados:  
IPES. 
 
 
 
6.2 � MEIOS DE ACESSO AO MUNICÍPIO 
 
6.2.1 � Terrestres 
 
Meios de acesso ao município: Rodovias 
Federais em bom estado de conservação, 
pavimentadas e Rodovias Municipais não-
pavimentadas, em regular estado de conser-
vação. 
 
Equipamentos,serviços e facilidades nos 
equipamentos e vias de acesso: locais de 
alimentação, serviço de limpeza, serviço de 
segurança e postos de abastecimento. 
 

Acessos para a capital do estado:  Rodo-
via ES-482, continuando pela Rodovia BR-
101. 
 
Acesso para outras capitais: Rodovia ES-
482, continuando pela Rodovia BR-101 (Rio 
de Janeiro). 
 
Acessos para outros municípios: Rodovia 
ES-482 (Dores do Rio Preto, Alegre, Cacho-
eiro de Itapemirim e outros municípios de 
Minas Gerais) e Rodovia Estadual Transitória 
484 (São José do Calçado). 
Há ainda a ES-185, passando pelo Distrito 
de São Tiago, levando em direção a Divino 
de São Lourenço, Ibitirama e Iúna. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco  
2. Mapa Rodoviário Espírito Santo 
do Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes � DNIT. 

 
 
 
 
6.3 � SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 
 
6.3.1 � Agências Postais 
 
Nome:  
ECT- Empresa Brasileira de Correios  
e Telégrafos. 
 
Localização: Avenida Marechal Floriano, n. 
68, Centro.  

http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mu
http://www.sebraees.com.br.
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Cep: 29560-000. 
 
Telephone: (28) 3553-1766. 
 
Web site: www.correios.gov.br. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta, das 8h às 17h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento. 
 
Serviços Prestados: envio de cartas e en-
comendas em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
 
Nome:  
Posto de Atendimento dos Correios. 
 
Localização: Avenida Augustinho Zanene, 
São Pedro de Rates.  
 
Web site: www.correios.gov.br. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 8h as 17h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento. 
 
Serviços Prestados: envio de cartas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 

6.3.2 � Jornais e Revistas  
Regionais/ Locais 

 
Nome:  
Jornal O Espírito Santo. 
 
Localização: Rua Leda de Souza Campos, 
s/n, Tancredo Neves. 
 
Telefone: (28) 3553-2657. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 8h as 17h30. 
 
Equipamentos: escritório, gráfica e outros. 
 
Serviços Prestados: comunicação. 
 
Descrições e observações complemen-
tares: editado pela prefeitura, semanal e 
quinzenal. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
 
Nome:  
Jornal Folha do Caparaó. 
 
Localização: Rua Osório Marques n.63, 
Centro.  CEP:29560-000,  
 
Telefone: (28) 3553-1117. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 

sexta-feira, das 8h as 17h. 
 
Equipamentos: escritório. 
 
Serviços Prestados: comunicação. 
 
Descrições e observações complemen-
tares: abrange Guaçuí e os municípios do 
entorno do Caparaó, edição quinzenal. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
6.3.3 � Rádios Amadores 
 
Nome:  
Rádio Sul Capixaba FM de Guaçuí Ltda. 
 
Localização: Avenida Espírito Santo, n.331, 
centro.  
 
Telefone: (28) 3553-1619, (28) 35530308. 
 
E-mail: radio905FM@veloxmail.com.br. 
 
Período de funcionamento: 24h. 
 
Equipamentos: radio transmissão. 
 
Serviços Prestados: serviços de radiofusão 
e utilidade pública. 
 
Descrições e observações complemen-
tares: frequência 90.5 FM. 

http://www.correios.gov.br.
http://www.correios.gov.br.
mailto:radio905FM@veloxmail.com.br.
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Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
6.4 - SISTEMA DE SEGURANÇA 
 
6.4.1 � Delegacias e Postos de Polícia 
 
Nome:  
Polícia Militar 2º CIA - 3º BPM. 
 
Localização: Rua Deude Cade, Centro. CEP: 
29560-000,  
 
Telefone: (28) 3553-2344. 
 
Período de funcionamento: 24h. 
 
Equipamentos: veículos da corporação. 
 
Serviços Prestados: policiamento. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
Unidade de Polícia  
Judiciária � Policia Civil. 
 
Localização: Avenida José Alexandre, 15, 
Centro. CEP 29560-000. 
 
Funcionamento: 24h. 
 
Equipamentos: viaturas e todos os neces-

sários aos serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: delegacia e investiga-
ções. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
Nome:  
Destacamento de Polícia  
Ambiental � DPA � de Guaçuí. 
 
Localização: Rodovia ES-482, Km 02 (anti-
go DER). CEP. 29560-000.  
 
Telefone: (28) 3553-2042. 
 
Período de funcionamento: 24 horas. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados.  
 
Serviços Prestados: policiamento florestal 
e de mananciais do Espírito Santo, atenden-
do prioritariamente os municípios do entorno 
do Parque Nacional do Caparaó. 
 
Descrições e observações complemen-
tares: a Cia de Polícia Ambiental pertence à 
Polícia Militar do Espírito Santo. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco e Polícia Militar. 
 

6.5 � SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR 
 
6.5.1 � Hospitais 
 
Nome:  
Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí. 
 
Localização: Rua Doutor Nilton Gomes Fi-
gueiredo, n.07, Quincas Machado. CEP: 
29560-000. 
 
Telefone: (28) 3553-1781. 
 
Funcionamento: diário, 24h. 
 
Equipamentos: hospital, ambulância, pron-
to-socorro. 
 
Serviços Prestados: clínica geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
6.5.2 � Clínicas Médicas 
 
Nome:  
Clínica São Miguel Arcanjo. 
 
Localização: Avenida Luiz Pires de Andra-
de, 162, Quincas Machado. CEP 29560-000. 
 
Telefone: (28) 3553-3547 e (28) 3553-
4040. 
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Funcionamento: segunda, quarta e sexta, 
das 08h às 12h e das 13h30 às 18h. 
 
Equipamentos: clínica e equipamentos de 
apoio médico. 
 
Serviços Prestados: especialidades: angio-
logia, cardiologia, fisioterapia, musicoterapi-
a, odontologia, oftamologia, pediatria, radio-
logia, psicologia e outros. 
 
Descrições e observações complemen-
tares: faz exames de ressonância, tomogra-
fia, radiologia, ecocardiograma e outros. 
Atende convênios Unimed, CEF, Banescaixa, 
Bradesco Saúde e outros. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
Nome:  
CDC - Clínica de Diagnóstico  
em Cardiologia. 
 
Localização: Rua José Alexandre, n. 296, 
CEP: 29560-000.  
 
Telefone: (28) 3553-1633. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira das 
8h às 18h e sábado, das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: equipamentos de apoio 
médico. 

Serviços Prestados: cardiologia.  
 
Observações complementares: convênio 
com o plano Unimed. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
Nome:  
Clínica Vargas. 
 
Localização: Rua Luiz Pires de Andrade, 
162, Centro. CEP. 29560-000.  
 
Telefone: (28) 3553-1290. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
8h às 18h. 
 
Equipamentos: equipamentos de apoio 
médico. 
 
Serviços Prestados: obstetrícia, neurologia 
� ATM, geriatria, pediatria, reumatologia, 
cardiologia, pneumologia, traumato-
ortopedia, RPG, ginecologia, drenagem linfá-
tica, fisioterapia, estética corporal e facial, 
pilates e acupuntura. 
 
Observações complementares: convênio 
com os planos Unimed, Escelsa, OAB, IPAJM 
e outros. 
 
Referências/Documentos consultados:   

1. In loco e 

Nome:  
Clínica de Fisioterapia FisioSul. 
 
Localização: Rua Deude Cade, 270, Centro. 
CEP. 29560-000.  
 
Telefone: (28) 3553-2191. 
 
Funcionamento: segunda, quarta e sexta 
das 8h às 17h e terça e quinta das 8h às 
9h30. 
 
Equipamentos: equipamentos de apoio 
médico. 
 
Serviços Prestados: fisioterapia e estética. 
 
Observações complementares: convênio 
com os planos Unimed, Caixa, Banestes, 
Correios e outros. 
 
Referências/Documentos consultados:   

1. In loco e 
2. http://www.unimedci.com.br/ 

 
 
 
6.5.3 � Postos de Saúde  
 
Nome:  
Posto de Saúde São Tiago. 
 
Localização: Rua Cândido Avelino Mendon-
ça, s/n, São Tiago. CEP: 29560-000. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira das 

http://www.unimedci.com.br/
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08h às 17h. 
 
Equipamentos: consultórios. 
 
Serviços Prestados: atendimento de clínica 
médica. 
 
Descrições e observações complemen-
tares: administrado pela Prefeitura Munici-
pal de Guaçuí. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
 
Nome:  
Posto de Saúde de São Pedro de Rates. 
 
Localização: Avenida Júlio Dias Ferreira, 
Centro. CEP: 29560-000. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h. 
 
Equipamentos: unidade de saúde. 
 
Serviços Prestados: consultas médicas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
 
 

6.5.4 � Farmácias 
 
Nome:  
Farmácia São Pedro. 
 
Localização: Avenida Júlio Dias Ferreira, 
Centro. CEP: 29560-000.  
 
Telefone: (28) 3553-5063. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 18h, aos sábados das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: balcão. 
 
Serviços Prestados: venda de produtos 
farmacêuticos. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 
Nome:  
Farmácia São Miguel. 
 
Localização: Rua Rio Grande do Norte, S/N, 
São Miguel. CEP: 29560-000.  
 
Telefone: (28) 3553-1211. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 18h e  sábado das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: balcão. 
 

Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
 
Nome:  
Farmácia São Silvestre. 
 
Localização: Rua Marechal Floriano, 30, 
centro. CEP: 29560-000.  
 
Telefone: (28) 3553-1401 e (28) 3553-
1666 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 18h e  sábado das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: balcão. 
 
Serviços Prestados: venda de produtos 
farmacêuticos. 
 
Descrições e observações complemen-
tares: filial Marechal Floriano, n.15  
 
Telefone: (28) 3553-1666. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
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Nome:  
Erva Doce Farmácia de Manipulação. 
 
Localização: Avenida José Alexandre, 
n.396, centro. CEP: 29560-000,  
 
Telefone: (28) 3553-4300. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 18h, aos sábados das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: balcão. 
 
Serviços Prestados: venda de produtos far-
macêuticos e manipulação de medicamentos. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
Nome:  
Pharmácia Espírito Santo. 
 
Localização: Praça 25 de Dezembro, Cen-
tro. CEP: 29560-000.  
 
Telefone: (28) 3553-1565. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
8h às 18h e sábado, das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento. 
 
Serviços Prestados: venda de produtos 
farmacêuticos. 

Descrições e observações complemen-
tares: localizada no primeiro piso do Hotel 
Minas Gerais, em um imóvel datado de 
1930. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
 
Nome:  
Farmácia São Miguel. 
 
Localização: Rua Marechal Floriano, n.79, 
centro. CEP: 29560-000.  
 
Telefone: 28 3553-3123 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 18h e sábado, das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:  
Drogaria Avenida. 
 
Localização: Rua Murilo Emery Lucindo, 19, 
Centro. CEP: 29560-000.  
 
Telefone: (28) 3553-1335. 
 
Funcionamento: diariamente, das 8h às 19h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos. 
 
Descrições e observações complementa-
res: filial: Avenida Marechal Floriano, n.34,  
 
Telefone : (28) 3553-3375. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
6.5.5 � Clínicas Odontológicas 
  
Nome:   
Fisio Odonto � Clínica  
de Fisioterapia e Odontologia. 
 
Localização: Avenida Marechal Floriano, 
n.106. Centro. CEP: 29560-000.  
 
Telefone: (28) 3553-2683. 
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Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: equipamentos de apoio 
médico. 
 
Serviços Prestados: odontologia e fisiote-
rapia. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
 
Nome:  
Clínica Odontológica. 
 
Localização: Rua capitão Waldir, n.89, Cen-
tro. CEP: 29560-000. 
 
Telefone: (28) 3553-2013. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: equipamentos de apoio 
odontológico. 
 
Serviços Prestados: clínica geral, cirurgias. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
 

6.6 � SISTEMA EDUCACIONAL 
 
Taxa de alfabetização de adultos: 84,16 %. 
 
Taxa bruta de freqüência escolar: 28,01 
% (0-6 anos), 88,62 % (7-14 anos), 65,45 
(15-17 anos). 
 
População de 10 a 14 anos alfabetizada: 
� 2.481 pessoas em 2000. 
 
População de 10 a 14 anos não alfabeti-
zada: � 146 pessoas em 2000. 
 
Número de matrículas realizadas: 

 Ensino Fundamental � 4.387 
 Ensino Médio � 1.244 
 

Número de estabelecimentos de ensino: 
 Rede Pública Federal � não há; 
 Rede Pública Estadual � 11 escolas; 
 Rede Pública Municipal � 23 escolas, 
 Rede Privada � 06 escolas. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco.  
2. ES em Dados. Governo do Estado do 
Espírito Santo. 2003/2006. 
3. SEDU/2004. 
4. IBGE, Microdados do Censo, 
1998/2000. 

 
 
 
 
 

6.6.1 - Ensino Superior 
 
Nome:  
CREAD-UFES. 
 
Localização: Rua Demerval Amaral, n. 35, 
2º piso, Centro,  
 
Telefone: (28) 3553-3936. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 8h as 11h, e das 13h as 
21h30. 
 
Equipamentos: salas de aula, cantina, la-
boratório de informática e outros. 
 
Serviços prestados: curso de pedagogia. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
UVV-Universidade de Vila Velha,  
ou Centro Universitário Vila Velha,  
ou Faculdade de Guaçuí. 
 
Localização: Avenida José Alexandre, 
n.713, centro. CEP: 29560-000. 
 
Telefone: (28) 3553-3328. 
 
Web site: http://www.uvv.br/guacui 
 
Período de funcionamento: de segunda a 

http://www.uvv.br/guacui
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sexta-feira, das 8h as 11h, e das 13h às 
22h. 
 
Equipamentos:  

 salas de aula,  
 salas de vídeo, 
 secretaria,  
 auditório para 100 pessoas,  
 biblioteca e 
 laboratório de informática. 

 
Serviços prestados: curso de Graduação: 
Administração com Habilitação em Gestão de 
Empreendimentos Turísticos.  
Cursos de Pós Graduação: Direito Civil e 
Processual, MBA Gestão de Negócios em 
Agronegócios e MBA Gestão de Negócios em 
Pequenas ou Médias 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
6.7 � OUTROS SERVIÇOS E  
 EQUIPAMENTOS DE APOIO 
 
6.7.1 � Comércio 
 
6.7.1.1 � Fotografia 
 
Nome:  
Rapidcolor. 
 
Localização: Avenida Marechal Floriano, 
n.65, Centro. CEP: 29560-000. 

Funcionamento: de segunda a sexta-feira 
das 8h as 18h, e  sábado, das 8h as 12h. 
 
Equipamentos: equipamentos fotográficos. 
 
Serviços prestados: revelação, ampliação 
e venda de materiais fotográficos. 
  
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
Nome:  
Foto Freitas. 
 
Localização: Avenida Marechal Floriano, 
n.44, Centro. CEP: 29560-000,  
 
Telefone: (28) 3553-2466. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 8h as 18h e  sábado, das 8h as 12h. 
 
Equipamentos: equipamentos fotográficos. 
 
Serviços prestados: revelação, ampliação, 
venda de materiais fotográficos. 
  
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
 
 

Nome:  
Foto Stúdio Color. 
 
Localização: Avenida Marechal Floriano, 13, 
Centro. CEP: 29560-000. 
 
Telefone: (28) 3553-2178. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 8h as 18h e sábado, das 8h as 12h. 
 
Equipamentos: equipamentos fotográficos. 
 
Serviços prestados: revelação, ampliação 
e venda de materiais fotográficos. 
  
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 
Nome:  
Foto do Victor. 
 
Localização: Praça 25 de Dezembro, 49,  
Centro.  CEP: 29560-000. 
 
Telefone: (28) 3553-2364. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 8h as 18h e  sábado, das 8h as 12h. 
 
Equipamentos: equipamentos fotográficos. 
 
Serviços prestados: revelação, ampliação 
e venda de materiais fotográficos. 
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Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
 
6.7.2 � Agências Bancárias e de Câmbio 
 
Nome:  
Caixa Econômica Federal  
Agência Guaçuí. 
 
Localização: Rua Demerval Amaral, n. 160, 
centro, CEP. 29560-000.  
 
Telefone: (28) 3553-1360. 
 
Web site: www.caixa.gov.br 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 11h as 16h. 
 
Serviços prestados: atividades bancárias. 
  
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
Nome:  
Banco do Brasil S/A Agência Guaçuí. 
 
Localização: Rua Demerval Amaral, n.35, 
Centro. CEP: 29560-000. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 11h as 16h. 

Serviços prestados: atividades bancárias. 
  
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome:  
BANESTES-Banco do Estado  
do Espírito Santo S/A 
 
Localização: Rua Demerval Amaral, n.111, 
Centro. CEP: 29560-000,  
 
Telefone: (28) 3553-1441. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 11h as 16h. 
 
Serviços prestados: atividades bancárias. 
  
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
 
Nome:  
Banco Bradesco S/A. 
 
Localização: Avenida Marechal Floriano, n. 
288, Centro. CEP: 29560-000. 
 
Telefone: (28) 3553-1304. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
11h às 16h. 

Serviços prestados: atividades bancárias. 
  
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 
Nome:  
Casa Lotérica de Guaçuí. 
 
Localização: Rua Marechal Floriano, Centro, 
CEP: 29560-000. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 11h as 16h. 
 
Serviços prestados: loterias, serviços ban-
cários. 
  
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
 
Nome:  
Nosso Crédito. 
 
Localização: Rua Rio Grande do Sul, n.284, 
Centro. CEP: 29560-000.  
 
Telefone: (28) 3553-1298. 
 
Funcionamento: de segundas a sexta-feira, 
das 8h as 17h. 
 
Serviços prestados: financiamento para 

http://www.caixa.gov.br
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empreendimentos de pequeno porte. 
  
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
Nome:  
Credi Guaçuí. 
 
Localização: Rodovia ES-482, km 93. CEP: 
29560-000. 
 
Telefone: 28 3553-2194. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta feira, 
das 11h as 16h. 
 
Serviços prestados: crédito rural. 
  
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
6.7.3 � Serviços Mecânicos 
 
Nome:  
Auto Elétrica J.N. 
 
Localização: Ria Rio Grande do Norte, 
n.770, São Miguel.  
 
Telefone: (28) 3553-2425. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 

das 8h as 18h e sábado, das 8h as 12h. 
 
Equipamentos: equipe de apoio mecânico. 
 
Serviços prestados: prestação de serviços 
de suporte técnico. 
  
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
 
Nome:  
Auto Mecânica Herói do Volante. 
 
Localização: Rua Rio Grande do Norte, s/n, 
igrejinha, CEP: 29560-000  
 
Telefone: (28) 3553-2452. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 8h as 17h e  sábado, das 8h as 12h. 
 
Equipamentos: equipamento de apoio me-
cânico. 
 
Serviços prestados: manutenção. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
 
 
 

Nome:  
Mecânica Creton. 
 
Localização: Rua Rio Grande do Norte, n. 
780, Igrejinha. CEP: 29560-000,  
 
Telefone: (28) 3553-2579. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 8h as 17h e  sábado, das 8h as 12h. 
 
Equipamentos: equipamentos de apoio 
mecânico. 
 
Serviços prestados: manutenção veicular. 
  
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 
Nome:  
Iltoncar Mecânica. 
 
Localização: Rua Rio Grande do Norte, 
n.109, Centro. CEP: 29560-000.  
 
Telefone: (28) 3553-1332. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 8h as 18h e sábado, das 8h as 12h. 
 
Equipamentos: equipe de apoio mecânico. 
 
Serviços prestados: prestação de serviços 
mecânicos e venda de peças para veículos. 
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 Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
Nome:  
Mecânica do Eli. 
 
Localização: avenida José Alexandre, 
n.696, Centro. CEP 29560-000.  
 
Telefone: (28) 3553-2146. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 7h30 as 18h e sábado, das 8h as 12h. 
 
Equipamentos: equipe de apoio mecânico. 
 
Serviços prestados: prestação de serviços 
mecânicos em geral. 
  
Referências/Documentos consultados:   

1. in loco e 
2. Lista Telemar. 

 
 
 
Nome:  
Oficina do Luemir. 
 
Localização: Rodovia BR 482, s/n, Km 92, 
Balança. CEP 29560-000.  
 
Telefone: 28 3553-2687. 
 
Funcionamento: de segundas às sextas-

feiras das 7h30 as 18h e sábado das 8h as 
13h. 
 
Equipamentos: equipe de apoio mecânico. 
 
Serviços prestados: prestação de serviços 
de alinhamento e balanceamento e mecânica 
em geral. 
  
Referências/Documentos consultados:   

1. in loco e 
2. Lista Telemar. 

 
 
 
Nome:  
Oficina e Ferro Velho do Tadeu. 
 
Localização: Rodovia BR 482, s/n, Palmei-
ras. CEP: 29560-000.  
 
Telefone: (28) 3553-1018. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 7h as 17h30 e sábado, das 8h as 12h. 
 
Equipamentos: equipe de apoio mecânico. 
 
Serviços prestados: prestação de serviços 
mecânicos em geral e ferro velho. 
  
Referências/Documentos consultados:   

1. in loco e 
2. Lista Telemar. 

 
 

Nome:  
Oficina Marcos e Paulinho. 
 
Localização: Rua Virgílio Aguiar, s/n, Cen-
tro. CEP 29560-000.  
 
Telefone: (28) 3553-3348. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 8h as 18h e sábado, das 8h as 12h. 
 
Equipamentos: equipe de apoio mecânico. 
 
Serviços prestados: prestação de serviços 
mecânicos em geral. 
  
Referências/Documentos consultados:                                              

3. in loco e 
4. Lista Telemar. 

 
 
 
6.7.4 � Postos de Abastecimento 
 
Nome:  
Posto Cantão. 
 
Localização: Rodovia ES-482, km 96, Mo-
rada das Palmeiras, CEP. 29560-000.  
 
Telefone: (28) 3553-1686. 
 
Web site: www.shell.com.br 
 
Funcionamento: 24h. 
 

http://www.shell.com.br
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Equipamentos: restaurante, lanchonete e 
mini-shopping 
 
Serviços prestados: venda de combustí-
veis, troca de óleo e lavagem do veículo. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 
Nome:  
Posto Petrobrás. 
 
Localização: Avenida Marechal Floriano, 
s/n, Centro. CEP: 29560-000.  
 
Telefone: (28) 3553-2488. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado, das 
6h as 20h. 
 
Equipamentos: bombas de abastecimento. 
 
Serviços prestados: abastecimento e troca 
de óleo. 
  
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:  
Posto Montevidéu. 
 
Localização: Rodovia ES-482, balanca. 
CEP:29560-000. 
 
Funcionamento: 24h. 
 
Equipamentos: bombas de abastecimento. 
 
Serviços prestados: venda combustíveis, 
troca de óleo e borracharia. 
  
Descrições e observações complemen-
tares: anexo ao Hotel Montevidéu. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 
Nome:  
Auto Posto Guaçuí (Posto Renato) 
 
Localização: Avenida Marechal Floriano, n. 
34 centro. CEP: 29560-000,  
 
Telefone: (28) 3553-1307. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 7h as 20h. 
 
Equipamentos: bombas de abastecimento. 
 
Serviços prestados: venda de combustí-
veis e lubrificantes. 

Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 
Nome:  
Auto Posto Xodó. 
 
Localização: Rodovia BR 482, s/n, km 93,5. 
Santa Cecília (trevo Guaçuí x Alegre). CEP: 
29560-000.  
 
Telefone: (28) 3553-3833. 
 
Funcionamento: diariamente 24h. 
 
Equipamentos: bombas de abastecimento, 
locais para alimentação. 
 
Serviços prestados: venda de combustí-
veis e lubrificantes, lavagem de veículos e 
troca de óleo. 
  
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
 
6.7.5 � Locais e Templos  
 de Manifestação de Fé 
 
Nome:  
Centro Espírita Amor em Jesus. 
 
Localização: Rua Senador Atílio Vivacqua, 
Centro. CEP: 29560-000. 
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Período de funcionamento:  terça e quin-
ta às 19h. 
 
Equipamentos: templo. 
 
Serviços prestados: atendimento aos 
membros do centro espírita. 
 
Descrições e observações complemen-
tares: imóvel histórico, datado de 1923. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
Nome:  
Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. 
 
Localização: Rua Rio Grande do Norte. 
CEP: 29560-000. 
 
Período de funcionamento:   quarta-feira 
das 19h30 as 21h, e  domingo das 9h as 
10h30 e das 19h as 20h30. 
 
Equipamentos: templo, salão comunitário. 
 
Serviços prestados: celebrações, missas e 
atendimento aos fiéis. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 

Nome:  
Igreja Católica de São Pedro de Rates. 
 
Localização: Avenida Júlio Dias Ferreira, 
s/n, Centro. CEP: 29560-000. 
 
Período de funcionamento:  domingo das 
8h às 9h30 e das 19h as 20h30. 
 
Equipamentos: templo. 
 
Serviços prestados: celebrações, missas e 
atendimentos aos fiéis. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome:  
Igreja Presbiteriana do Brasil. 
 
Localização: Avenida Espírito Santo, s/n, 
Centro. CEP: 29560-000. 
 
Funcionamento:  quarta das 19h30 as 21h 
e  domingo das 8h as 9h30 e das 19h as 
20h30. 
 
Serviços prestados: culto e atendimento 
aos fiéis. 
  
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 

Nome:  
Igreja Metodista. 
 
Localização: Praça do machadinho, centro, 
CEP. 29560-000. 
 
Funcionamento:  quinta,  das 19h30 as 
21h. 
 
Equipamentos: templo. 
 
Serviços prestados: cultos aos fiéis. 
  
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
] 
 
 
Nome:  
Igreja Pentecostal Assembléia de Deus. 
 
Localização: Avenida José Alexandre 
n.1023, Centro. CEP: 29560-000. 
 
Funcionamento:  quarta, sexta  e domingo 
das 19h30 as 210h. 
 
Serviços prestados: cultos, missas e cele-
brações. 
  
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
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Nome:  
Igreja Católica de São José. 
 
Localização: Avenida José Alexandre, s/n, 
Centro. CEP: 29560-000. 
 
Período de funcionamento: domingo das 
8h às 9h30 e das 19h as 20h30. 
 
Serviços prestados: celebrações, missas e 
atendimentos aos fiéis. 
 
Descrições e observações complemen-
tares: a igreja está em construção. Localiza-
se na entrada de Guaçuí, próxima da Unida-
de de Polícia Judiciária. 
  
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome:  
Igreja Evangélica Assembléia de Deus. 
 
Localização: Avenida José Alexandre n. 
1084, Centro. CEP: 29560-000. 
 
Funcionamento:  terças e quinta-feira das 
19h30 as 21h, e  domingo das 8h as 9h30 e 
das 19h as 20h30. 
 
Serviços prestados: culto e atendimento 
aos fiéis. 
  
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 

Nome:  
Igreja católica São Judas Tadeu. 
 
Localização: Praça Efram Ferreira de Car-
valho, s/n, São Miguel. CEP: 29560-000. 
 
Funcionamento:  domingo, das 9h as 
10h30 e das 19h as 20h30. 
 
Serviços prestados: celebrações, missas e  
atendimento aos fiéis. 
  
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
Nome:  
Igreja Católica de São Tiago. 
 
Localização: Praça Juca Moreira, s/n, São 
Tiago, CEP: 29560-000. 
 
Funcionamento:  domingos, das 8h as 
9h30 e das 19h as 20h30. 
 
Serviços prestados: celebrações, missas, 
atendimento aos fiéis. 
 
Descrições e observações complemen-
tares: Inaugurada em 1948, seu padroeiro é 
São Tiago. 
  
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 

Nome:  
Assembléia de Deus. 
 
Localização: Avenida Augustinho Zanine, 
Centro. CEP: 29560-000. 
 
Funcionamento:  quinta e   domingo das 
19h as 20h30. 
 
Serviços prestados: cultos e atendimento 
aos fiéis. 
  
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
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7 � GLOSSÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

trinja o uso aos visitantes em determinado 
período do ano. 
 
Precário � não pavimentado e que dificulte 
o acesso dos visitantes ao atrativo (exem-
plo: caminhos, atalhos etc.). 
 
Meios de hospedagem: 
 
Bom - Se o grau de satisfação do cliente for 
satisfatório. 
 
Regular � Se o grau de satisfação do cliente 
não for satisfatório. 
 
Ruim � Inviável. 
 
Adaptado e não-adaptado � Se é ou não 
adaptado para pessoas com necessidades 
especiais. 
 
Acessibilidade ao atrativo - Refere-se aos 
períodos de visitação ao atrativo, determi-
nando por diversidades climáticas ou outras 
restrições de horários e de leis. No caso de 
ser temporário, utiliza-se o critério de men-
cionar os meses/dias, quando necessário. 
 
Maior fluxo � Maior número de visitantes. 
 
Demanda � Procura turística.  
 
Descrição dos UH´s (unidades habita-
cionais) � Indica o número total de uh�s por 
tipo, a saber: suítes, apartamentos, quartos 
com e sem banheiro privativo, chalés e tam-
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bém se há camas extras no estabelecimento. 
Caso o apartamento, suíte ou chalé não es-
teja descrito, considerar para todos, o se-
guinte critério: nos apartamentos há banhei-
ro privativo e nas suítes e chalés há banhei-
ro privativo e salas de estar.  
 
Origem dos visitantes � Indica a origem 
dos visitantes: se intermunicipal, do entorno 
regional, de outros estados e outros países. 
 
Com regularidade - a prova disputada 
segue parâmetros regulares, ou seja, calcu-
la-se a velocidade média da atividade consi-
derando as facilidades e/ou dificuldade do 
percurso. 
 
Flip-charter - Bloco de cerca de 1,2m de 
altura disposto sobre um tripé, geralmente 
usado como material de suporte para even-
tos.  
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