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Apresentação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Ibatiba/ 2005 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

9

1 � Objetivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Inventário da Oferta Turística será 

estruturado a fim de servir como fonte 

para: 

 

·identificar características e fatores que 

determinam as motivações de viagem; 

·dimensionar a oferta de serviços 

equipamentos e infra-estrutura 

disponíveis, para o processo de 

ocupação turística do território; 

·diagnosticar deficiências e pontos 

críticos entre a oferta e a demanda 

turística existente; 

·permitir a previsão do comportamento 

do mercado em função da análise de 

tendências; 

·direcionar os programas de ação para o 

planejamento estratégico do 

desenvolvimento do setor; 

·analisar o efeito multiplicador do 

turismo no cenário econômico do 

município; 

·organizar o setor de turismo na 

estrutura administrativa do setor 

público; 

·hierarquizar e priorizar os atrativos e 

conjuntos existentes para sua utilização 

otimizada e ordenada; 

·servir como fonte de pesquisa e 

consulta aos empresários, aos 

estudantes e à comunidade em geral, 

interessados na atividade turística do 

município. 
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2 � Metodologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

1. Sede; 
2. Vila de Santa Clara e 
3. Criciúma. 
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3 � Introdução ao Município. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No entorno do Caparaó localiza-se Ibatiba, 
uma cidade que se desenvolveu ao longo da 
BR-262. Por este fator, é uma cidade em 
franca expansão, embora ainda preserve 
suas características interioranas. 
 
O Patrimônio Cultural da cidade é bastante 
significativo, com suas propriedades rurais 
em pleno preparo para, em um futuro 
próximo, estarem em condições 
competitivas para a modalidade turística 
implantada no meio rural.  
 
Ibatiba também é uma cidade rica no que se 
refere ao meio ambiente preservado e 
nativo, com várias cachoeiras, vales e 
pedras. 
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ATRATIVOS TURÍSTICOS 
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4 � Atrativos Naturais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 � ATRATIVOS NATURAIS 
 
4.1.1 � Montanhas 
 
4.1.1.1� Montes / Morros / Colinas 
 
Nome do atrativo:  
Morro do Cruzeiro 
 
Localização: Sede, área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: sede. 
  
Distância da sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em regular 
estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo da 
Sede, percorrer aproximadamente 300m até 
a entrada do sitio do Sr. Durval Dias 
Santiago. Virar à esquerda e seguir por mais 
900m de estrada não pavimentada. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 

Visitação: diariamente, sem horário 
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia, 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação de vista parcial da cidade. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
Descrição do atrativo: montanha com 
cerca de 100m de altura.  
 
Pouco abaixo do seu topo existe um cruzeiro 
de frente para a Sede, construído em 
concreto e ferragem, com iluminação 
automática noturna, sendo visto de qualquer 
parte da cidade, além da torre de televisão. O 
morro é bastante visitado por proporcionar 
uma vista de toda a cidade e de várias 
cadeias de montanhas. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco. 
2. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
Turismo. Inventário da Oferta 
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Turística do Município de Ibatiba. 
Junho, 1998. 

 
 
 
4.1.2 � Planaltos e Planícies 
 
4.1.2.1� Vales 
 
Nome do atrativo:  
Vale dos Dinossauros 
 
Localização: Criciúma, área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Santa Clara.  
 
Distância da localidade mais próxima: 
cerca de 10 km. 
  
Distância da sede do município: 18km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em regular estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
Rodovia BR-262 e depois pela Estada para 
Lajinha � MG por 8Km até a entrada para 
Criciúma (há placa de sinalização). Deste 
ponto, percorre-se mais 03Km de estrada 
não pavimentada, de onde surgem as 
primeiras imagens do vale. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
contratado. 

Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação da natureza. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: o nome Vale dos 
Dinossauros é utilizado como referência ao 
local pelos próprios moradores, portanto, não 
representa um nome oficial. 
Trata-se de uma paisagem com muitos 
rochedos e montanhas, formando um 
conjunto grandioso possível de ser avistado a 
vários metros, já na chegada da localidade de 
Criciúma. Avista-se algumas corredeiras 

sobre as pedras, especialmente nos dias 
chuvosos. 
A região foi alvo de escavação em busca de 
metais valiosos, quando foram abertas valas 
no chão e um túnel de quase 2m de altura, 
mas não sabe-se ao certo o seu 
comprimento. No local onde a vala foi aberta 
(e depois fechada) há pedaços de uma 
formação rochosa que desperta curiosidade 
pelas suas cores e texturas, ainda não há 
estudos que denominem melhor esse 
material encontrado. Em uma das partes do 
vale encontra-se o centenário jequitibá nativo 
da região, com cerca de 150 anos e 14m de 
circunferência. A região ainda é inexplorada 
quanto ao potencial de Ecoturismo e Turismo 
de Aventura. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 In loco. 
 
 
 
4.1.2.2� Rochedos 
 
Nome do atrativo:  
Pedra da Tia Barba (ou Tia Bárbara). 
 
Localização: Santa Maria de Baixo, em área 
não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
10km. 
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 Distância da sede do município: 10km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em regular estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: a partir da Sede 
percorre-se 7km de estrada não pavimentada, até 
a Fazenda Vista Alegre. Entra-se à esquerda, 
segundo por mais 3Km até o sopé da pedra. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, 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: 
visitação panorâmica do entorno, caminhadas 
e possibilidade de vôo livre. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: formação rochosa 
com cerca de 600m de altura. A partir do 
sopé da pedra a subida é feita a pé, por cerca 
de 1h30. Do pico avistam-se várias cadeias 
de montanhas e alguns municípios. Seu 
entorno é constituído por pastagens e 
algumas propriedades. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco. 
2. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
Turismo. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Ibatiba. 
Junho, 1998. 

 
 
 
 
 

Nome do atrativo:  
Pedra da Dorvina. 
 
Localização: Santa Maria de Cima, área não 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 10,5Km. 
  
Distância da sede do município: 10,5Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em regular estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: a partir da 
Sede, no sentido Santa Maria de Cima, até a 
propriedade de Hélio Galote (Gringa) são 
9Km de estrada não pavimentada, em bom 
estado. A partir daí são necessários 1,5Km 
até o sopé da pedra. 
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Transporte para o atrativo: rodoviário 
contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e com autorização prévia na propriedade 
particular do Sr. Hélio Gringa. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: Caminha-
das na mata e visualização de paisagens. 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: formação rochosa 
com cerca de 250m de altura. A subida é 
feita por trilha e escalada a partir do sopé da 
pedra. No caminho avista-se uma queda 
d�água, com vários saltos, localizada na 
propriedade do Sr. Hélio Gringa. Seu entorno 
é comporto por pastagens e cafezais. 

A aproximadamente 3Km desta pedra, existe 
uma cachoeira com cerca de 20m de queda 
livre, na propriedade do Sr. Arcileu. 
 
Observações complementares: o acesso 
fica comprometido em dias chuvosos. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco. 
2. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
Turismo. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Ibatiba. 
Junho, 1998. 

 
 
 
4.1.3 � Hidrografia 
 
4.1.3.1 � Rios 
 
Nome do atrativo:  
Aspectos Hidrográficos. 
 
Localização: passam por áreas urbanas e 
não urbanas. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em estado regular de 
conservação e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: é possível o 
acesso aos rios por diversos caminhos, 
dependendo do rio, mas em nenhum destes 
há estrutura de embarque e desembarque. 
Transporte para o atrativo: não há 
transporte regular. 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, sem ingresso, sem autorização 
prévia e não-adaptado.  
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
depende exclusivamente da vontade e 
disponibilidade dos interessados, podendo ser de 
algumas horas ou alguns dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
  
Atividades ocorrentes no atrativo: contem-
plação do local, banho e pesca esportiva. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? Não. 
 

 
 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Ibatiba/ 2005 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

17

Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: A paisagem hidrográfica 
de Ibatiba é composta por 02 bacias: 
Bacia do Rio Itapemirim: área de drenagem de 
5.620 km²; vazão média na foz de 95,81 m³/s; 
precipitação média anual de 1320,33 mm/ano; 
descarga específica média de 17 I/skm² e a 
área total da bacia é de 219,08 Km2. 
Bacia do Rio Doce � Suruaca � área de drenagem 
de 83.400 Km²; vazão média na foz de 1.140 
m³/s; precipitação média anual de 1.141,53 e a 
área total da bacia é de 19,2 Km². 
 
O município é cortado pelos rios Pardo, São 
José, Santa Clara, Santa Maria, Carangola, 
Criciúma e Perdido. 
 
Em vários trechos é possível visualizar 
corredeiras e quedas d�água sobre pedras, 
com bastante vegetação no entorno. As 
águas são turvas e não-propícias para banho. 
Há pouca presença de peixes, que foi 
diminuída gradativamente com o aumento do 
nível de poluição. 
 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco. 
2. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
Turismo. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Ibatiba. 
Junho, 1998. 

 
 

4.1.4 � Quedas D�água 
 
4.1.4.1 � Cachoeira 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira do João Gomes. 
 
Localização: Córrego Perdido, em área não 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Cambraia. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
03km. 
  
Distância da sede do município: 09km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em regular estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da BR-
262, na entrada no Clube Solemar, pega-se a 
estrada para Cambraia, seguindo pelo Campo 
Perdido, em direção à Fazenda do Sr. João 
Gomes. A queda d�água localiza-se a 200m, antes 
da entrada da fazenda, à esquerda. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 

Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
e caminhadas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
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Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: localizada no 
Córrego Perdido, possui 500m de extensão, 
com vários saltos, com cerca de 100m de 
extensão cada um. Suas águas são limpas, 
mas um pouco viscosas. Formam, em alguns 
trechos, pequenas piscinas naturais. No seu 
leito a mata nativa foi preservada, mas o 
restante é composto por pastagem. Pode ser 
vista da estrada lateral que dá acesso à 1ª 
queda. Possui formações rochosas em todo o 
seu leito. No final da queda, as margens se 
estreitam e as águas seguem seu curso por 
um pequeno córrego, logo após o primeiro 
alto. Apresenta à direita uma área 
representada naturalmente, com maior 
volume de água. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco. 
2. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
Turismo. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Ibatiba. 
Junho, 1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome do atrativo:  
Cachoeira Dico Ribeiro  
(lado esquerdo da Rodovia). 
 
Localização: Sítio do Sr. Leopoldino Ribeiro 
da Silva (Dico) � área não urbana 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede 
 
Distância da localidade mais próxima: 09km . 
  
Distância da sede do município: 09Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em regular estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: pela 
Rodovia BR-262 sentido Vitória, percorre-se 
7Km até a entrada à esquerda. Segue-se 
então por 2Km de estrada não pavimentada e 
mais 200m a pé, por trilha entre lavouras e 
pastagens. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 

e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: localizada no rio 
Pardo a primeira queda possui 8m de altura e 
forma uma pequena piscina natural. No salto, 
suas águas não escorrendo pela pedra 
formando assim, uma cortina d�água, 
tornando possível a travessia de um lado a 
outro do rio. A partir da piscina, suas águas 
seguem o curso do leito até precipitarem em 
uma segunda queda menor. É ladeada por 
pastagens, lavouras e resquícios de mata. 
Apesar da beleza, atualmente não é muito 
freqüentada devido o índice de contaminação. 
 
Observações complementares: localizada 
ao lado esquerdo da Rodovia BR-262. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco. 
2. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
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Turismo. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Ibatiba. 
Junho, 1998. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira do Dico Ribeiro  
(lado direito da Rodovia). 
 
Localização: Sítio do Sr. Leopoldino Ribeiro 
da Silva (Dico). 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
área não urbana, Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 14km 
  
Distância da sede do município: 14Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em regular estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: a partir da 
Sede sentido a Vitória, percorre-se 13Km 
pela Rodovia BR-262. Entra-se à direita, 
seguindo por 300m de estrada não 
pavimentada e mais 200m, a pé, até a 
cachoeira. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: queda d�água com 
6m, ladeada por mata, cujo acesso é feito 
por trilhas. Suas águas precipitam-se por 
entre uma parede de pedras, formando uma 
pequena piscina natural. O acesso é 
dificultado pela extensa mata. 
 
Observações complementares: localiza-se 
ao lado direito da Rodovia BR-262. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco. 
2. SEBRAE. Programa SEBRAE de 

Turismo. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Ibatiba. 
Junho, 1998. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira Véu da Noiva. 
 
Localização: Sitio do Sr. Luiz Dico, área não 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede 
 
Distância da localidade mais próxima: 
12Km 
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Distância da sede do município: 12Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmen-
te pavimentado, em regular estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: pela 
Rodovia BR-262 no sentido Vitória, 
percorrendo-se 12Km. Entra-se à esquerda 
seguindo-se mais 100m de estrada não 
pavimentada, e, a partir daí, percorre-se a 
pé, uma trilha de 200m pelo pasto. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho. 
 

Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: possui queda d�água 
com 10m de altura, que se precipita por um 
paredão de pedras. Com águas pardas, segue 
em corredeiras por cerca de 30m até uma 
pequenina piscina natural. Ladeada por mata 
e pasto, possui terreno íngreme e pedregoso, 
não sendo apropriada para banho. Suas 
águas seguem por entre as pedras e depois 
se acalmam em um leito menos pedregoso. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco. 
2. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
Turismo. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Ibatiba. 
Junho, 1998. 

 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira Tia Ivete. 
 
Localização: Córrego Perdido � Fazenda do 
Sr. José Gomes 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
área não urbana, Santa Maria de Baixo. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
13km. 
  

Distância da sede do município: 12Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em regular estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da 
Sede, percorre-se 8Km de estrada não 
pavimentada até a propriedade do Sr. 
Antônio José Gomes e mais 4Km de estrada 
não pavimentada, em estado regular de 
conservação. Segue-se por 100m de trilha 
por uma plantação de eucalipto e mata. 
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Transporte para o atrativo: rodoviário 
contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: localizada no 
Córrego Perdido, próximo à sua nascente, 
com uma extensão de 500m, apresentando 
diversas quedas, com aproximadamente 3m 
de altura cada. Seu curso se dá sobre um 
amontoado de pedras que apresentam um 
aspecto de desmoronamento. A primeira 
queda tem cerca de 30m de extensão. As 

águas são frias e ladeadas por matas. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco. 
2. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
Turismo. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Ibatiba. 
Junho, 1998. 

 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira da Tia Olívia. 
 
Localização: Fazenda José Gomes, área não 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 8,5Km. 
  
Distância da sede do município: 8,5Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em regular estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da 
rua Manoel da Silveira, pela estrada para 
Santa Maria de Baixo, passando pela Fazenda 
do Sr. Antônio Gomes. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
Estado de conservação: bom. 

Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: diariamente, sem horário definido, 
sem visitas guiadas, acesso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
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Descrição do atrativo: localizada no rio 
Perdido, possui aproximadamente 20m de 
extensão. Apresenta três quedas e a última 
forma um poço de 15m. Suas águas são 
turvas e frias. Em épocas de chuva o volume 
de água é bem superior. É cercada de mata 
por todos os lados. É pouco freqüentada em 
virtude da dificuldade de acesso e por estar 
em uma propriedade particular. Entretanto, a 
limpidez de suas águas e a beleza da cascata 
compensam as dificuldades do trajeto. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco. 
2. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
Turismo. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Ibatiba. 
Junho, 1998. 

 
 
 
4.1.4.2 � Corredeiras  
 
Nome do atrativo:  
Corredeiras da Fazenda das Mulatas. 
 
Localização: Córrego Criciúma, área não 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
21km 
  
Distância da sede do município: 21km 

Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente 
pavimentado em regular estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da 
Sede, pela Rodovia BR-262 sentido Minas 
Gerais, entra-se no trevo de Lajinha até a 
entrada de Criciúma, perfazendo 15Km de 
estrada pavimentada. A partir da Vila 
Criciúma percorre-se mais 5Km de estrada, 
não pavimentada. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 

 

Visitação: diariamente, sem horário 
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: localizado na proprie-
dade de João Brito Pereira Filho (Fazenda das 
Mulatas), forma-se no rio Criciúma, possuindo 
uma corredeira com cerca de 100m de extensão 
que forma diversas piscinas naturais e alguns 
pequenos saltos nas partes mais acidentadas do 
terreno. O acesso é bastante fácil não sendo 
necessário passar por trilhas na mata. Suas águas 
são pardas e frias e seu entorno é constituído por 
resquícios de mata ciliar e algumas residências. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco. 
2. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
Turismo. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Ibatiba. 
Junho, 1998. 
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Nome do atrativo:  
Corredeiras Antônio Florindo. 
 
Localização: Criciúma � Fazenda do Sr. 
Antônio Florindo, área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 24Km. 
  
Distância da sede do município: 24km.  
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmen-
te pavimentado, em regular estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da 
Sede, segue-se pela Rodovia BR-262, sentido 
Minas Gerais, por 8Km. Entra-se no trevo de 
Lajinha e percorre-se mais 7Km de estrada 
pavimentada, até a entrada de Criciúma. A 
partir daí, o trajeto é de 4Km até o distrito e 
mais 5Km até a cachoeira, em estrada não 
pavimentada e regular. O acesso à Cachoeira 
é feito a pé, por cerca de 100m passando por 
uma trilha pela pastagem. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 

Visitação: diariamente, sem horário 
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
 
 
 

 

Descrição do atrativo: queda d�água localizada 
na propriedade do Sr. Antônio Florindo. Inicia-se 
por um poço represado artificialmente, seguindo 
por entre pedras, desaguando em uma laje e 
precipitando-se em outro poço. O primeiro poço 
abastece a casa de água. As águas são límpidas e 
são mais volumosas nas épocas de chuvas. O 
fundo do poço é composto de areia grossa e 
pedras. Ladeada por mata ciliar, possui várias 
formações rochosas que servem para recreação. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco. 
2. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
Turismo. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Ibatiba. 
Junho, 1998. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Corredeiras do Milas. 
 
Localização: Córrego Pérolas, área não 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 06Km. 
  
Distância da sede do município: 06Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em regular estado e não 
sinalizado. 
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Descrição do acesso utilizado: partindo da 
Rodovia BR-262, entrada à direita no Clube 
Solemar, passando pela antiga Usina e pela 
Serra das Perobas, em estrada não 
pavimentada, mas em regular estado de 
conservação. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal, regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 

Descrição do atrativo: localizado no rio 
Pardo, seguindo o rio, cerca de 500m após a 
Cachoeira da Usina, na propriedade do Sr. 
Milas. O curso da água foi represada, 
formando uma queda d�água com 1,80m de 
altura. Suas águas são turvas e frias, não 
sendo propícias para o banho. Mas, pode ser 
utilizada para pescarias na parte superior, 
onde o rio é represado. O relevo é bastante 
acidentado, com várias formações rochosas à 
vista, sendo adequado para atividades 
recreativas como piquenique e churrascos. É 
rodeado por pastagens, lavouras de café e 
resquícios de floresta tropical. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco. 
2. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
Turismo. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Ibatiba. 
Junho, 1998. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Poço do Braulino. 
 
Localização: Córrego Perdido, área não 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Cambraia. 
 
Distância da localidade mais próxima: 2Km. 
  
Distância da sede do município: 06Km. 

Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em regular estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: a partir da 
Rodovia BR-262, entrada à esquerda no 
Clube Solemar. Atravessando a ponte da 
Pitanga, percorre-se mais 2,5Km até o 
atrativo. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
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Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: corredeira localizada 
no Ribeirão Perdido, com águas turvas, que 
formam um poço com cerca de 15m de 
largura e 20m de comprimento. Seu fundo é 
de areia e terra. Cercado por pastagens e 
algumas árvores, possui formações rochosas 
no começo e do lado direito, apresentando 
resquícios de mata do outro lado. Há sinais 
de poluição por terem sido construídos 
currais nas proximidades, não sendo, 
portanto, propícia para banho. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco. 
2. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
Turismo. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Ibatiba. 
Junho, 1998. 

 
 
Nome do atrativo:  
Corredeiras da Usina. 
 
Localização: Sede � Ponte da Pitanga, área 
não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Cambraia. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
03km. 
  
Distância da sede do município: 14Km 

Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em regular estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: entrada a 
direita no Clube Solemar. São 3Km de 
estrada não pavimentada em regular estado 
de conservação. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 

Descrição do atrativo: queda d�água com cerca 
de 50m de extensão, localizada no rio Pardo onde 
foi construída a antiga usina hidrelétrica do 
município. Possui grande volume de águas turvas. 
É rodeada por extensa mata de ambos os lados e 
pequenas propriedades, não sendo apropriada para 
banho. A partir da primeira queda, o rio segue seu 
curso por um vale pedregoso, dentro da mata, até 
a segunda queda, localizada 500m à frente. Seu 
curso é bastante acidentado e forma corredeiras 
caudalosas. O rio é rico em lambari e outros peixes 
pequenos, mas a quantidade de peixes tem sido 
reduzida em virtude da poluição. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco. 
2. SEBRAE. Programa SEBRAE de Turismo. 
Inventário da Oferta Turística do 
Município de Ibatiba. Junho, 1998. 

 
 
 
4.1.5 � Flora 
 
Nome do atrativo:  
Flora do município de Ibatiba. 
 
Localização: em todo o município, urbana e 
não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-mente 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, em bom estado de conservação e 
não adaptado. 
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Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, sem horário definido, 
sem visitas guiadas, acesso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas em cada localidade. 
  
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis em cada localidade específica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 

 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Fluxo 
de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: é formada por 
resquícios de Mata Atlântica, devastadas em 
função da implantação da lavoura cafeeira, 
sobretudo nas encostas. A vegetação das 
partes mais baixas deu lugar a lavouras 
temporárias e pastagens. 
 
A flora é constituída principalmente por ipê-
roxo, arranha gato, camomila, cipó-cravo, 
capim-pé-de-galinha, avenca, pita, losna, 
confrei e arruda.  
 
Ibatiba possui, ainda, a segunda floresta 
heterogênea do país, passível de ser 
visualizada no horto florestal do município. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. SEBRAE. Programa SEBRAE 
de Turismo. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Ibatiba. 
Junho, 1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.6 � Fauna 
 
Nome do atrativo:  
Fauna do município de Ibatiba. 
 
Localização: em todo o município, urbana e 
não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, em bom estado de conservação e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
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Acessibilidade do atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas em cada localidade. 
  
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis em cada localidade específica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação e pesquisa. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Sendo 
o fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: o município de Ibatiba é 
privilegiado em sua natureza, sendo um dos 
municípios do entorno do Parque do Caparaó. 
Neste santuário preservado habitam espécies 
animais representativas da fauna brasileira como, 
por exemplo, quati, capivara, tamanduá, 
jaguatirica e também muitas aves: jacú, taçarí, 
canário, maritaca, siriema, beija-flor, gavião e 
papagaio. Outros animais não muito comuns 
também podem ser apreciados, tais como tapiti, 
paca, caxinguelê, irara, guaxinim, gato-do-mato, 
mono-carvoeiro, e as aves urubu-preto, 
inhambuchita, gavião-carijó, seriema e saracura. 
 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. http://www.terracapixaba.co
m.br/caparao.asp 

2. http://www.ecoviagem.com.b
r/meioambiente/def_parques.asp?cod
igo=5999 

 
 
 
4.1.7 - Outros 
 
Nome do atrativo:  
Jequitibá. 
 
Localização: Criciúma, área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
sede de Criciúma. 
 
Distância da localidade mais próxima: 08km 
  
Distância da sede do município: 26km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente 
pavimentado, em regular estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
Rodovia BR-262 e depois pela Estrada para 
Lajinha � MG por 8km e entrar à esquerda na 
placa Criciúma, até a sede desta localidade. 
Virar à direita na Escola Agenor de Souza. 
Haverá uma bifurcação há 07km com três 
pistas, seguir pela do meio. O percurso 
oferece trechos íngremes e precários. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 

 

http://www.terracapixaba.co
http://www.ecoviagem.com.b
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Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação. 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? 
Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: é uma árvore nativa 
em meio à paisagem com vegetação intocada 
ao seu redor. 
 
Acredita-se que tenha aproximadamente 150 
anos, sendo maior que um prédio de seis 
andares. Possui 14m de circunferência, sendo 
necessários 12 ou 13 homens de braços 
esticados para completar uma volta ao seu 
redor. Apresenta raízes exuberantes e 
notáveis. Localiza-se em uma região elevada, 
de onde avista-se montanhas e rochedos de 
um local conhecido como o Vale dos 
Dinossauros. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 � ATRATIVOS CULTURAIS 
 
4.2.1 � Edificações 
 
4.2.1.1 � Arquitetura Civil 
 
 
Nome do atrativo:  
Casarão da Fazenda do Sr. David Gringa. 
 
Localização: Santa Maria de Cima.  
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
9Km. 
 
Distância da sede do município: 9km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em regular estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: entrada 
para Santa Maria de Baixo, converter à 
esquerda no campo de futebol de Santa 
Maria. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 

 
Entrada do atrativo: portaria principal não 
adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e com autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
visitação externa e uso residencial. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: casarão com dois 
pavimentos, construídos em 1930 por Luiz 
Henrique Galote. O primeiro é utilizado como 
depósito e o segundo como residência. 
Fachada frontal com escada que dá acesso à 
varanda com parapeito de madeira 
trabalhada. Possui uma porta central com 
janelas em duas folhas de cada lado. A lateral 
direita possui quatro janelas e a esquerda 
duas. O telhado é coberto por telhas 
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francesas de barro, em quatro águas, com 
desnível na varanda. O assoalho é de cedro. 
A cozinha possui uma varanda com escada 
que dá acesso ao terreiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco. 
2. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
Turismo. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Ibatiba. 
Junho, 1998. 

 
 
Nome do atrativo:  
Casarão da Fazenda Santa Bárbara. 
 
Localização: Santa Maria de Baixo. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 8Km. 
 
Distância da sede do município: 8Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em regular estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: entrada a 
direita no Clube Solemar. São 3Km de 
estrada não pavimentada em regular estado 
de conservação. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
contratado. 
 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal não 
adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e com autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
visitação externa e uso residencial. 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? 
Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: construída por Pedro 
Antônio de Amorim, em 1940, elevada 1Km 
em relação ao piso é sustentada por esteios 
de braúna. Fachada frontal com varanda 
guarda-corpo em madeira e balaústre. Possui 
uma porta central, uma janela à esquerda e 
duas à direita. O telhado é em quatro águas, 

coberto com telha francesa de barro e o piso 
em tábuas corridas de cedro. A cozinha foi 
construída em nível mais baixo que o corpo 
da casa. Possui uma varanda com escada que 
dá acesso ao terreiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco. 
2. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
Turismo. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Ibatiba. 
Junho, 1998. 

 
 
Nome do atrativo:  
Casarão da Fazenda Pau Grande. 
 
Localização: Cambraia, não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
09Km. 
 
Distância da sede do município: 09Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em regular estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: a partir da 
Rodovia BR-262, entrada à direita do Clube 
Solemar, passando pela Serra das Perobas. 
Estrada não pavimentada em bom estado de 
conservação. 
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Transporte para o atrativo: rodoviário 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal não 
adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e com autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
visitação externa e uso residencial. 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? 
Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: casarão construído 
em meados deste século. Possui planta 
retangular, com escadaria lateral, que dá 

acesso à casa. O primeiro pavimento é 
utilizado como depósito e o segundo como 
residência. A fachada frontal possui uma 
porta no centro e duas janelas laterais, em 
quatro folhas e verga reta, com vidraças e 
venezianas, sendo que as duas posteriores 
fecham a veneziana. O telhado é em quatro 
águas com telhas de barro. As fachadas 
laterais possuem de um lado três janelas e 
do outro duas. Em um apêndice nos fundos 
foi instalada a cozinha. Dos dois lados 
existem currais. Na frente da casa há um 
grande terreiro feito com tijolos de barro. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco. 
2. SEBRAE. Programa SEBRAE 
de Turismo. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Ibatiba. 
Junho, 1998. 

 
 
Nome do atrativo:  
Casarão da Fazenda  
do Sr. Olegário Barba. 
 
Localização: Santa Maria de Baixo 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede 
 
Distância da localidade mais próxima: 
06Km. 
 
Distância da sede do município: 06Km. 
 

Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em regular estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: estrada 
para Santa Maria, dobra-se à direita, próximo 
à Fazenda do Sr. Leondines. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário contra-
tado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal não 
adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e com autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
visitação externa e uso residencial. 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? 
Não. 
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Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: casarão construído 
em meados deste século. Possui em sua 
fachada frontal uma escada que dá acesso à 
varanda com guarda-corpo em madeira. 
Possui uma porta no centro, ladeada por 
janelas. Construído com elevação de cerca de 
dois metros é sustentada por esteios de 
braúna. A fachada lateral direita possui 
quatro janelas e do lado esquerdo uma 
varanda que dá acesso para a cozinha. 
Construída com tijolos de barro queimado. O 
telhado é coberto com telhas francesas de 
barro, com desníveis nas laterais e frontais, 
em quatro águas. Ao lado da casa existe uma 
tulha, construída também com tijolos de 
barro queimado. A casa tem dois módulos 
sendo o segundo, onde está a cozinha, mais 
baixo que o primeiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco. 
2. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
Turismo. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Ibatiba. 
Junho, 1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nome do atrativo:  
Casarão Fazenda Cachoeiro Alegre. 
 
Localização: Córrego Perdido 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 10Km. 
 
Distância da sede do município: 10Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em regular estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da 
sede, entrada à esquerda no Clube Solemar, 
passando por Cambraia e pelo Sítio do Sr. 
João Gomes. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal não 
adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e com autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 

Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
visitação externa e uso residencial. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: casarão construído por 
Moisés Dias da Silva em 1973. Possui dois 
pavimentos servindo o primeiro para depósito. A 
fachada frontal possui uma escada que dá acesso 
à varanda, com teto em alvenaria e guarda-corpo 
também em alvenaria. 
 
Apresenta ainda, na fachada frontal, uma 
porta no centro e uma janela de cada lado, 
existindo cinco janelas na lateral esquerda e 
seis na direita, todas em duas folhas com 
vidraças. O telhado é em quatro águas com 
telhas francesas. Foi construído em tijolos e 
cimento. Localizada numa propriedade com 
690ha com cafezais e pastagens. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco. 
2. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
Turismo. Inventário da Oferta 
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Turística do Município de Ibatiba. 
Junho, 1998. 

 
 
Nome do atrativo:  
Casarão da Fazenda Boa Esperança. 
 
Localização: área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 08Km. 
 
Distância da sede do município: 08Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em regular estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: estrada 
para Santa Maria, passando pela fazenda 
Vista Alegre. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal não 
adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 

e com autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
visitação externa e uso residencial. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: foi construído em 
torno de 1860 por Florindo José de Freitas, 
patriarca de uma das primeiras famílias a 
residir no município. Atualmente, pertence a 
Antônio José Gomes. O casarão sofreu várias 
reformas, mas guarda características 
arquitetônicas das construções rurais do 
século passado. Possui dois pavimentos. O 
primeiro era originalmente utilizado para 
armazenagem e, atualmente, abriga a 
garagem. Já o segundo pavimento, como no 
passado, é utilizado para residência. 
 
A fachada frontal foi restaurada e possui uma 
escada lateral que dá acesso à varanda. Esta 
possui guarda-corpo em alvenaria com 

balaustres azuis, recentemente colocados. As 
paredes da fachada frontal são ainda de 
estuque, mas reforçadas com reboco e 
pintadas de branco. O telhado é em quatro 
águas com um desnível na varanda dando a 
impressão de existir outro telhado menor. É 
coberto por telhas francesas de barro. A 
fachada lateral possui quatro janelas, em 
duas folhas, sem vidraça. A parte posterior 
da edificação foi construída recentemente. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco. 
2. SEBRAE. Programa SEBRAE 
de Turismo. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Ibatiba. 
Junho, 1998. 

 
 
Nome do atrativo:  
Casarão da Fazenda Tia Viuvinha. 
 
Localização: Córrego Perdido.  
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 13Km. 
 
Distância da sede do município: 13Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em regular estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da 
Sede, toma-se a estrada para Santa Maria, 
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passando pela fazenda Vista Alegre e pelas 
fazendas do Sr. Antônio Gomes. Segue-se em 
direção a fazenda do Sr. José Gomes, por 
12Km, em estrada não pavimentada, em 
bom estado. A partir deste ponto, percorre-se 
mais 1Km de subida, necessitando de veículo 
com tração nas quatro rodas. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal não 
adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e com autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
visitação externa e uso residencial. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 

Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: foi construída na 
primeira metade deste século. Localizado à 
uma altitude de 400m, o casarão possui dois 
pavimentos, sendo o primeiro utilizado como 
depósito e o segundo como residência. Atrás 
da casa existem dois terreiros com uma tulha 
que servia para a produção de cachaça. A 
casa foi construída com esteios de ipê. O 
telhado é em quatro águas. Possui piso de 
tábua corrida de cedro, telhado em telhas 
francesas e baldrame também em ipê. As 
janelas laterais são em uma folha e as 
frontais em duas. Foi erguida em calçadas de 
blocos sobrepostos. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco. 
2. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
Turismo. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Ibatiba. 
Junho, 1998. 

 
 
Nome do atrativo:  
Casarão do Sítio Perobas (1). 
 
Localização: Cambraia, não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 7,5Km. 
 
Distância da sede do município: 7,5Km. 

Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente 
pavimentado, em regular estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: acesso pela 
Rodovia BR-262. Percorre-se 5Km entrando à 
esquerda no córrego Carfanaum, seguindo 
por mais 2,5Km de estrada não pavimentada. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal não 
adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e com autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: visitação 
externa e uso residencial. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
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dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: construído em 1945, 
pelo Sr. João Moreno. É uma edificação rural 
típica. Possui telhado em quatro águas, com 
rebaixamento na varanda, com guarda-corpo 
em madeira. A fachada frontal possui uma 
porta, duas janelas do lado direito e uma do 
lado esquerdo. O terreiro para secagem de 
café fica à esquerda da edificação. Existe um 
pilão de mandioca e milho movido a água e 
uma fornalha de barro com tacho de cobre, 
utilizado para fazer rapadura. A casa foi 
construída com tijolos de barro. A 
propriedade possui cerca de 20ha, sendo 
utilizada para pecuária e produção de café. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco. 
2. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
Turismo. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Ibatiba. 
Junho, 1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome do atrativo:  
Casarão Sítio das Perobas (2). 
 
Localização: Cambraia 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 06Km. 
 
Distância da sede do município: 06Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente 
pavimentado, em regular estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: pela 
Rodovia BR-262, no sentido Minas Gerais, 
percorre-se 5Km até o acesso para o Córrego 
Carfanaum à esquerda. A partir daí o trajeto 
é de cerca de 1Km até o atrativo. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal não 
adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e com autorização prévia. 
 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
visitação externa e uso residencial. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: casarão construído 
em 1952, pelo Sr. Laurindo Alves Moreno. 
Construído com elevação de 80cm, e 
sustentado por esteios de Braúna. A fachada 
frontal possui uma porta central com duas 
janelas em verga reta, uma em cada lado. 
Foram inscritas, em alto relevo, o nome da 
fazenda e a data da construção. O telhado é 
em quatro águas e coberto por telhas 
francesas, originalmente em barro, tendo 
sido substituída por amianto. As fachadas 
laterais possuem duas janelas e as iniciais do 
nome do filho do construtor �CAM�. A cozinha 
é ligada à casa na mesma planta, mas em 
nível inferior. A propriedade possui 26ha e é 
constituída por pastagens e cafezais em sua 
maior parte. A casa possui assoalho em 
madeira (cedro rosa) e não possui forro. 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Ibatiba/ 2005 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

35

Referências/Documentos consultados:  
1. In loco. 
2. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
Turismo. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Ibatiba. 
Junho, 1998. 

 
 
Nome do atrativo:  
Casarão da Fazenda das Mulatas. 
 
Localização: Córrego Criciúma, área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 20Km. 
 
Distância da sede do município: 20Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em regular estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da 
Sede pela Rodovia BR-262, sentido Minas 
Gerais, por 87Km até o trevo. Após a entrada 
para Lajinha, percorre-se mais 7Km até a 
entrada de Criciúma, em estrada 
pavimentada. A partir daí são 4Km até 
Criciúma e mais 2Km até o casarão em 
estrada não pavimentada, em bom estado de 
conservação. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal não 
adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e com autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
visitação externa e uso residencial. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: casarão do final do 
século passado, possuindo em sua fachada 
uma escada que dá acesso à casa, por uma 
porta central ladeada por duas janelas, uma 
de cada lado. A cozinha é menor que o corpo 
da casa e foi construída em um módulo 
anexo. O piso é assoalhado em cedro. Do 

lado direito existe uma pequena 
armazenagem da colheita. A paisagem em 
seu entorno é dominado pela Pedra da 
Mulata, formação rochosa com cerca de 
150m de altura, no sopé da qual foi 
construída a casa. Complementam a 
ambiência três palmeiras imperiais que 
ladeiam a estrada que dá acesso ao atrativo. 
A casa foi construída em 1890 pelo Sr. 
Antônio Costa. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco. 
2. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
Turismo. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Ibatiba. 
Junho, 1998. 

 
 
Nome do atrativo:  
Casarão da Fazenda Vista Alegre. 
 
Localização: Córrego Santa Maria de Baixo, 
não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 07Km. 
 
Distância da sede do município: 07Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em regular estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: no bairro 
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Novo Horizonte, no final da rua Manoel da 
Silveira, inicia-se a estrada não pavimentada. 
Segue-se à direita, passando pela Fazenda do 
Sr. Leondines depois da propriedade do Sr. 
Olegário Barba. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal não 
adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e com autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
visitação externa e uso residencial. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 

Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: casarão construído 
em 1954, por Maninho Barba de Amorim. Sua 
fachada frontal possui uma escada que dá 
acesso à varanda, com guarda-corpo em 
madeira. Possui uma porta, duas janelas do 
lado esquerdo e uma do lado direito. 
Construída com elevação de 1m e sustentada 
por esteios de braúna. Possui duas janelas 
em cada lateral. Acima delas foi grifada a 
data de sua última reforma, 22.02.95 e o 
nome de seu construtor. As janelas são em 
uma folha em verga reta. O piso é 
assoalhado em madeira de cedro. É forrada, 
exceto na cozinha. O corpo da cozinha é 
menor que o restante da casa e possui uma 
varanda lateral e uma escada que dão acesso 
ao interior da residência. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco. 
2. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
Turismo. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Ibatiba. 
Junho, 1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome do atrativo:  
Casarão D.Jane. 
 
Localização: Sede � Centro da Cidade, 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em regular estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: localiza-se 
na Av. Salomão Fadlalah, uma das principais 
da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal não 
adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e com autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
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Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
visitação externa e uso residencial. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: casarão construído por 
Salomão José Fadlalah, em 1928. Possui planta 
retangular, atualmente dividida em duas 
residências. Sua edificação foi feita com tijolos 
de barro queimado, com paredes duplas 
sustentadas por esteios de braúna. A fachada 
frontal possui duas escadas em cimento e tijolos 
de barro, que dão acesso à porta central, 
ladeada por duas janelas a esquerda e uma a 
direita. A fachada lateral direita possui duas 
portas e a esquerda cinco janelas. O telhado é 
em duas águas e era originalmente coberto com 
tábuas de ipê que foram substituídas por telhas 
francesas de barro. No frontão triangular existe 
uma pequena janela no sótão. Possui forro e 
assoalho em cedro e todas as janelas e portas 
são em duas folhas. Os atuais moradores são 
descendentes do construtor e preservam alguns 
mobiliários do início do século. 
 

Referências/Documentos consultados:  
1. In loco. 
2. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
Turismo. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Ibatiba. 
Junho, 1998. 

 
 
Nome do atrativo:  
Casarão do Sr. Abraão Florindo. 
 
Localização: Santa Maria de Baixo.  
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 06Km. 
 
Distância da sede do município: 06Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em regular estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da 
Sede, segue-se pela estrada de Santa Maria, 
passando pelo campo de futebol. Entra-se à 
esquerda, passando pela propriedade do Sr. 
Leadulce Florindo. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 

Entrada do atrativo: portaria principal não 
adaptado. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e com autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
visitação externa e uso residencial. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: casarão construído 
por Abraão Florindo, em 1967 em tijolos de 
barro queimado, com esteios de braúna. A 
cobertura é em telha francesa de barro. 
Construção rural típica, possui na fachada 
frontal uma escada que dá acesso à varanda 
e à portal central, ladeada por duas janelas à 
direita e uma à esquerda. As fachadas 
laterais são compostas por cinco janelas. 
Possui dois pavimentos, sendo o primeiro 
usado como despensa. Ao lado da casa existe 
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um terreiro de pedra para secagem do café e 
um paiol, também antigo, feito com tijolos e 
tábuas. A propriedade possui 100ha, em 
pastagens e cafezais. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco. 
2. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
Turismo. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Ibatiba. 
Junho, 1998. 

 
 
 
4.2.2 � Gastronomia Típica 
 
4.2.2.1 � Pratos Típicos 
 
Nome do atrativo:  
Feijão Tropeiro. 
 
Origem cultural: os tropeiros que percor-
riam a região. 
 

 

Composição básica: farinha, feijão cozido, 
lingüiça frita, bacon frito, banana-da-terra 
frita, toucinho, couve picada, cebola, tempero 
verde e sal a gosto. 
 
Modo de preparo: misturar o feijão cozido 
com as iguarias. 
 
Observações complementares: pode ser 
servido com ovos cozidos e torresmo depois 
de pronto. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
4.2.2.2 � Iguarias Regionais,  

Doces e Salgados 
 
Nome do atrativo:  
Broa de Melado. 
 
Origem cultural: indígena. 
 
Composição básica: fubá, ovos, óleo, 
melado, manteiga e um pouco de trigo. 
 
Modo de preparo: misturam-se todos os 
ingredientes e leva-se ao forno para assar em 
forma untada 
 
Observações complementares: servido em 
fatias. 
 
Referências/Documentos consultados:  
jn loco. 

Nome do atrativo:  
Biscoito de Polvilho. 
 
Origem cultural: indígena. 
 
Composição básica: água, óleo, sal, ovos e 
polvilho. 
 
Modo de preparo: frito em óleo ou assado 
em forno. 
Observações complementares: diversos 
formatos e pode receber outros ingredientes, 
como queijo, para diferenciar os sabores. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Papa de Milho. 
 
Origem cultural: indígena. 
 
Composição básica: milho verde moído, 
uma pitada de sal, leite, açúcar a gosto e 
água. 
 
Modo de preparo: mexer em fogo médio 
até soltar do fundo da panela. 
 
Observações complementares: servida em 
recipientes individuais ou em um prato, 
salpicada com canela em pó. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome do atrativo:  
Pamonha. 
 
Origem cultural: indígena. 
 
Composição básica: milho verde ralado, 
sal, leite e um pouco de água. 
 
Modo de preparo: cozido. 
 
Observações complementares: servida 
enrolada na folha de milho ou folha de 
bananeira, sendo mais consistente do que a 
papa de milho. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
4.2.3 � Artesanato 
 
Nome:  
Artesanato de Ibatiba. 
 
Localização: Sede e Distritos. Área urbana e 
não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em estado 
regular e não sinalizado. 
 
Transporte ao atrativo: rodoviário, regular, 
em regular estado de conservação e não-
adaptado. 
 
Visitação: durante todo o ano, visitas não 

guiadas, ingresso gratuito e sem autorização 
prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis nas localidades de cada artesão. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
produção e comercialização de artesanato. 
 
Integra roteiro turístico 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: o artesanato em 
Ibatiba é produzido com materiais diversos. A 
maior parte utiliza matéria-prima de fácil 
localização no município. 
 

 

Principais utilizadas: 
Madeira � são feitos móveis artesanais, 
esculturas e objetos decorativos. 
Cipó, bambu e taquara � produção de cestos, 
principalmente na zona rural. 
 
Observações complementares: no 
SEBRAE/ES há banco de dados com nome, 
endereço e tipo de trabalho de todos os 
artesãos do município. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. Prefeitura Municipal de Ibatiba. 
 
 
4.2.4 � Música e Dança 
 
4.2.4.1 � Folguedos 
 
Nome do atrativo:  
Boi Pintadinho. 
 
Localização: Sede, área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em regular estado e não 
sinalizado. 
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Descrição do acesso utilizado: o boi brinca 
pelas principais ruas da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida. 
 
Visitação: em apresentações programadas, 
sem visitas guiadas, acesso gratuito e com 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
depende do local da apresentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
manifestação da cultura popular. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação na época do evento. 
 
Descrição do atrativo: essa manifestação 

entrou no Espírito Santo pelo sul, vindo do Estado 
do Rio de Janeiro, por Bom Jesus do Sul, 
expandindo-se por Guaçuí, Alegre e outros 
municípios próximos, naturalmente como sempre 
ocorre, recebendo as influências locais. A 
apresentação era geralmente no mês de junho, 
porém ultimamente aderiu aos folguedos 
carnavalescos. 
 
Assinala-se uma semelhança com o bumba-
meu-boi do norte do país, como uma versão 
migratória. Renato Pacheco inclui o Boi 
Pintadinho no ciclo do Boi, relacionado com o 
desenvolvimento da pecuária desde os 
primeiros dias da colonização do Brasil, 
reunindo opiniões de outros estudiosos. 
  
É uma manifestação popular aplaudida pelo 
povo, que se diverte com a dança do Boi e os 
vaqueiros em seus cavalos. 
 
Grupos reconhecidos e em atividade: 
Contato: o Boi Pintadinho de Ibatiba é 
representado pela D. Maria do Argelino, residente 
à Rua 07 de Novembro, 970, Bairro Floresta 
(próximo ao Ponto de Apoio Rodoviário). 
Telefone: (28) 3543-1861. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco 
2. FONSECA, Hermógenes Lima da: 
Tradições Populares no Espírito 
Santo. Vitória, 1991.88p. Ilustração 
Departamento Estadual de Cultura � 
Divisão de Memória. 

 

Nome do atrativo:  
Folia de Reis. 
 
Localização: Sede, urbana 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em regular estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: o boi brinca 
pelas principais ruas da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida. 
 
Visitação: de dezembro a janeiro nos dias 
24/12 e 20/01 ou em dias esporádicos 
durante o resto do ano, quando o grupo é 
convidado. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
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Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
depende do local da apresentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: manifes-
tação da cultura popular. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação na época do evento. 
 
Descrição do atrativo: o grupo de Folia de 
Reis em Ibatiba existe há mais de 45 anos, é 
formado por 15 pessoas e apresenta 04 motivos 
principais: Nascimento de Jesus, Padecimento 
de São Sebastião, Ceia do Divino Espírito Santo 
e Padecimento de Cristo. 
 
Os instrumentos utilizados são: violão com 
10 cordas, 02 cavaquinhos, caixa, 02 
tambores, surdo, 02 padeiros, acordeom 80 
baixos e 02 bumbos. 
 
Há 02 palhaços nas apresentações, que 
segundo o Sr. Antônio, acontecem 
preferencialmente durante o dia e sem a 
utilização de bebidas alcoólicas por parte dos 
integrantes. 
 
A Prefeitura Municipal apóia o grupo com 
transporte e alimentação quando há convites 
para apresentações em outras cidades. 

Grupos reconhecidos e em atividade: 
Contato: representado pelo Sr. Antônio 
Silvério Neto, residente à Av. Afonso Cláudio, 
843 � Centro, onde acontecem os ensaios e 
reuniões. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
4.2.5 � Feiras e Mercados 
 
4.2.5.1 � Feira Agrícola 
 
Nome do atrativo:  
Feira de Produtos Rurais. 
 
Localização: Sede, Parque Tropeirão. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: localizado 
às margens da BR-262. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal. 
 
Visitação: aos sábados, na parte da manhã. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
local para estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: feira 
rural. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação na data da feira. 
 
Descrição do atrativo: realizada todos os 
sábados, a feira expõe e comercializa 
hortifrutigranjeiros e iguarias regionais, 
provenientes da zona rural do município e de 
parte da Sede. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. In loco. 
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4.2.5.2 � Outros Mercados 
 
Nome do atrativo:  
Mercado Água Potável. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 176, área 
não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede.  
 
Distância da localidade mais próxima: 18km. 
 
Distância da sede do município: 18Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente 
pavimentado em bom estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
BR-262, Km 176 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
interestadual, 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, horário indeterminado. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 

Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
se aplica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
comércio de alimentos, bebidas e produtos 
agrícolas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante o ano todo. 
 
Descrição do atrativo: o local funciona 
todos os dias, às margens da Rodovia BR-
262. Concentra diversas barracas que 
comercializam pamonha, doces, feijão, mel, 
salgados, bebidas, biscoitos, côco-gelado, 
suco de milho, caldo de cana e outros. 
Existe uma fonte de água potável e um bar 
em anexo costuma funcionar durante a 
temporada de verão. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 � ATIVIDADES ECONÔMICAS 
 
4.3.1 � Agropecuária 
 
4.3.1.1 � Agricultura 
 
Nome do atrativo:  
Café. 
 
Localização: em todo o município, Sede e 
Distritos, área urbana e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente 
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 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria não adaptada, 
em cada propriedade. 
 
Visitação: diariamente, com visitas guiadas, 
ingresso gratuito e com autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: três dias. 
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Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
produção e comercialização de café. 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? 
Não. 
 
Descrição do atrativo: a microrregião do 
Caparaó, da qual faz parte o município de 
Ibatiba, tem como dinâmica econômica o 
setor agropecuário, e neste contexto, tem 
como carro chefe a cafeicultura, especializada 
no tipo arábica. Esta atividade carece de 
melhorias no tocante a necessidades de 
mudanças tecnológicas e comercialização da 
produção, tendo como principais entraves os 
altos custos dos insumos (defensivos e 
fertilizantes) e as deficiências de 
intermediação da comercialização, quer seja 
por compradores avulsos ou por cooperativas 
agrícolas. 
 
Em segundo plano, despontam atividades 
como pecuária leiteira, oleicultura, fomento 
florestal e turismo, além de culturas de 
subsistência e/ou complementação de renda, 
tais como milho, arroz e feijão. 
 
Referências consultadas:  
IPES. 
 
 
 

4.4 � REALIZAÇÕES TÉCNICAS, 
 CIENTÍFICAS E ARTÍSTICAS 

 
4.4.1 � Centro de Pesquisa 
 
Nome do atrativo:  
Centro de Vivência do Horto  
Florestal de Ibatiba. 
 
Localização: Bairro Novo Horizonte, no 
Horto Florestal. Sede. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
  
Distância da sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
Rua Olindo de Freitas, na ladeira que leva ao 
Hospital de Ibatiba. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular não adaptado ou a pé 
de boa qualidade. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: possui Centro de 
Recepção e portaria principal não adaptada. 

Visitação: de dezembro a janeiro, de 
segunda a sexta, o horário é das 8h às 17h, 
não existem visitas guiada, os ingressos são 
gratuitos e não é necessária autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, limpeza, instalações sanitárias 
não adaptadas e sala de palestras e reuniões. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: cursos 
públicos, sede de organizações e outras. 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? 
Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: o local é utilizado 
pela Prefeitura Municipal para oferecer cursos 
e oficinas de aperfeiçoamento, sendo uma 
espécie de centro de treinamento nas áreas 
de artes, gastronomia e outros. 
Conta com uma sala de degustação de café 
onde os produtores locais comprovam a 
qualidade do café que será entregue para 
comercialização. 
Também é sede do Horto Florestal de Ibatiba, 
da Emater, do IDAF e da Associação ASSEDAI 
(Educadores Ambientais de Ibatiba). A 
edificação é toda em madeira e em local que 
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permite a visualização de parte da vegetação 
do Horto Florestal. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
Turismo. Inventário da Oferta 
Turística. Município de Ibatiba. junho, 
1998. 
2. In loco. 

 
 
4.4.2 � Usina, Barragem e Eclusa 
 
Nome do atrativo:  
Usina de Reciclagem e Compostagem  
de Lixo de Ibatiba. 
 
Localização: Córrego Barro Branco, Trocate, 
não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 2Km. 
  
Distância da sede do município: 2Km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, meio rodoviário parcialmente 
pavimentado e em estado regular.  
 
Acesso mais utilizado: rodoviário não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
BR-262 por 1,5km (sentido Vitória), entrar à 
direita por mais 500m de estrada não � 
pavimentada. 

Transporte para o atrativo: não há. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adapatada. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, com 
visitas guiadas, ingresso gratuito e é 
necessário agendamento junto à Secretaria 
de Agricultura e Meio Ambiente pelo telefone 
(28) 3543-1355 ou (28) 9945-8989. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
setor de informações específico, limpeza, 
instalações sanitárias, segurança e condutor. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
reciclagem de lixo. 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? 
Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. A época de maior fluxo é 
de maio a setembro. 
 
Descrição do atrativo: inaugurada em 
16/12/03. O material (lixo) é coletado no 

município de Ibatiba é levado para a Usina, 
onde é separado manualmente por cerca de 
10 pessoas em plásticos, papel, vidros e 
metal. São feitos fardos com uma prensa, 
que são comercializado para municípios dos 
estados do RJ, MG e ES. Os trabalhadores 
são organizados em cooperativas. 
Chegam cerca de 3.000Kg de lixo por dia na 
Usina, onde 50% vão para a compostagem 
(produção de adubo orgânico), 30% é prensado 
nos fardos e 20% para aterro no próprio local. 
 
O lixo hospitalar é coletado pela vigilância 
sanitária e encaminhado para o incinerador 
existente na Usina. Recebe visitas 
esporádicas, especialmente de escolas.  
 
A Usina é municipal e trabalha atualmente 
com 25% da sua capacidade máxima. Pode 
chegar a atender uma população de 80.000 
habitantes. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Ibatiba. 
 
 
4.4.3 �Viveiro 
 
Nome do atrativo:  
Horto Florestal de Ibatiba. 
 
Localização: Bairro Novo Horizonte, em área 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
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Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
  
Distância da sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, meio rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado ou a pé em 
bom estado.  
 
Acesso mais utilizado: a pé e rodoviário 
não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir em 
direção a Rua Olindo de Freitas, subindo a 
ladeira que passa entre o Centro de Vivências 
e o Hospital. 
 
Transporte para o atrativo: regular, tipo 
rodoviário, circula todos os dias com 
qualidade regular e não adaptado. Ou a pé, a 
vontade e de boa qualidade.  
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: centro de recepção 
não adaptado. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, todos os 
dias da semana, horário indeterminado, sem 
visitas guiadas, ingresso gratuito e não é 
necessária autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 

Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: o 
Centro de Vivências próximo ao atrativo 
possui sanitários, estacionamento e espaço 
para reuniões e palestras. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
atividades ambientais. 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? 
Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: o horto florestal 
iniciou com uma área de 27 hectares 
plantadas (nativas, exóticas e frutíferas), 
sendo as principais: acácia, algízia, sesbania, 
leacena, glivieiodia, araucária, pau d�agua, 
jequitiba, caju, calabuva, eucalipto, pinus, 
jaca, gaiaba, jamelão, jambo, tabebuia, 
coudia, aliodova, Ipê, Pau Brasil, Cassia, 
Fedegosa, Unha de vaca, aderve, Cedro, 
Manga, Cajá, Jatapaba, Pitanga, Biribá, 
Tamarinda, Sigipiruna, Boleva, Peroba, Pau 
Formiga, Bracatinga, Eritivina, Sombreira, 
Abacateiro do mato, Furia Branca, Alfaveira, 
Sabiá Calisteno, Casuarina, Mexicana, Jacaré, 
Canudo de Tito, Maminha de Pouca, 
quaresma e Oiti. 
 
O plantio iniciou-se em novembro de 1989, 
sendo plantado 6 hectares de eucalipto no 
espaçamento de 3mX2m. Na área mais 

íngreme servindo de estaqueamento, por se 
tratar de uma planta de vazes profundas e 9 
hectares de pinus no espaçamento de 
3mX3m. As demais essências foram 
implantadas no meio do pinus no 
espaçamento de 1,5mX1,5m, em virtude de 
fazer uma cobertura na área o mais rápido 
possível, visto que o mesmo se encontrava 
em avançada estado de degradação. Na área 
plantada com eucalipto, em função do rápido 
desenvolvimento, não é possível fazer 
consórcio com outras espécies. Há a 
expectativa de utilização da madeira pela 
prefeitura Municipal e implantação de outras 
essências no local.  
 
O reflorestamento da área do Horto 
Florestal busca alcançar e manter as 
seguintes objetivos: 

 Recuperação de 27 hectares em  
adiantado processo de degradação; 

 Proteção da encosta da cidade,  
evitando-se deslizamentos futuros; 

 Embelezamento da cidade; 
 Evitar construções em áreas  

íngremes; 
 Purificação do ar; 
 Criação de área de lazer para  

a população local; 
 Unidade de demonstração aos  

produtores rurais interessados em 
recuperar áreas degradadas em suas 
propriedades; 

 Coleta das espécies que melhor se  
desenvolverem; 
 Implantação de viveiro para 
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reprodução de mudas com a 
vivacidade de distribui-las aos 
produtores. 

 
Observações complementares: acredita-se 
em diminuição da área plantada em virtude 
dos desmatamentos ocorridos. Não há dados 
reais sobre a área atingida. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco  
2. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
Turismo. Inventário da Oferta 
Turística. Município de Ibatiba. junho, 
1998. 

 
 
 
4.5 � EVENTOS PROGRAMADOS 
 
4.5.1 � Realizações Diversas 
 
4.5.1.1 � Artísticas / Culturais 
 
Nome do atrativo:  
Festa de Emancipação do Município. 
 
Localização: Sede, área urbana, Parque 
Tropeirão. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 

Sede. 
 
Distância da sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, meio rodoviário totalmente 
pavimentado e em bom estado. 
 
Acesso mais utilizado: rodoviário. 
 
Descrição do acesso utilizado: localizado 
às margens da Rodovia BR- 262. 
 
Transporte para o atrativo: regular, 
rodoviário, circula todos os dias com boa 
qualidade e não adaptado. A pé, a vontade 
de boa qualidade.  
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal não 
adaptada. 
 
Visitação: temporária, durante a data de 
realização do evento. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, no 
mês de novembro. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 02 ou 03 dias. 

 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
locais para alimentação, estacionamento e 
locais para hospedagem no entorno. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: monta-se toda a 
estrutura necessária para a realização de 
shows musicais, atividades culturais diversas, 
parque de diversões e outros. Na mesma 
época são realizadas cavalgadas pelas 
principais ruas da cidade. 
A data de realização do evento é móvel, 
entre os dias no mês de novembro.  
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco e 
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5 � EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

 TURÍSTICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.1 � HOSPEDAGEM 
 
5.1.1 � Meios de Hospedagem  

Oficialmente Cadastrados 
 
5.1.1.1� Hotel 
 
Nome:  
Hotel da Divisa. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: área urbana, Rodovia BR-262, 
Km 57, 174, Centro. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1566 e 3543-1410. 
 
Web site: www.hotelpostoesso.hpg.com.br 
 
Administração: possui gerência geral com 
três funcionários permanentes. Seu período 
de funcionamento é permanente. 
 
Características gerais: possui como 
unidades habitacionais 12 suítes. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
TV, ventilador e frigobar. 
 
Tipo de diária: com café da manhã. 
 

Área social: bar e lanchonete em anexo, 
sala de TV/vídeo e sala e leitura.  
 
Formas de pagamento cartão de crédito 
Mastercard, Visa e Diners, cheque ou 
dinheiro.  
 
Observações complementares: anexo ao 
posto Tigre. 
 
 
Nome:  
Hotel Floresta. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: em área urbana, Avenida 
Afonso Cláudio, Floresta. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1146. 
 
Administração: possui gerência geral com 
três funcionários permanentes. Seu período 
de funcionamento é permanente. 
 
Características gerais: possui como 
unidades habitacionais 35 apartamentos com 
um total de 80 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais:  
TV, ventilador, ar condicionado e colchão 
ortopédico. 

http://www.hotelpostoesso.hpg.com.br
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Tipo de diária: com café da manhã. 
 
Área social: restaurante em anexo, sala de 
TV/vídeo, estacionamento e posto de gasolina 
em anexo. 
 
Instalações para eventos: dispõe de uma 
sala com capacidade para 40 pessoas 
sentadas. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro.  
 
 
Nome:  
Hotel Aleixo. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: área urbana, Avenida Mário 
Andreazza, Centro. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1760. 
 
Administração: possui gerência geral com 
três funcionários permanentes. Seu período 
de funcionamento é permanente. 
 
Características gerais: possui como 
unidades habitacionais 02 quartos com 
banheiro com 04 leitos e 09 quartos sem 
banheiros com 18 leitos. 

 
Tipo de diária: com café da manhã. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro.  
 
 
Nome: Hotel Avenida 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: área urbana, Avenida Afonso 
Cláudio, 1080, Floresta. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28)3543-0680. 
 
Administração: possui gerência geral com 
três funcionários permanentes. Seu período 
de funcionamento é permanente. 
 
Características Gerais: possui como 
unidades habitacionais 07 quartos com 
banheiro privativo com 09 leitos e 04 quartos 
sem banheiro privativo com 10 leitos. 
 
Tipo de diária: com café da manhã. 
 
Área social: bar e lanchonete em anexo. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro.  
 
 

 
5.1.2. � Meios de Hospedagem  

Extra-Hoteleiros 
 
5.1.2.1 � Colônia de Férias 
 
Nome:  
Propriedade Mata da Onça. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: área não urbana, Mata da 
Onça, a 6,5Km do Centro de Ibatiba. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (27) 9979-1885, 9916-1885 e 
3227-9226. 
 
Web site: www.hotelpostoesso.hpg.com.br 
 
Administração: possui gerência geral com 
dois funcionários permanentes. Seu período 
de funcionamento é durante feriados e 
festas. 
 
Características Gerais: a acomodação é 
feita em uma área para até 80 pessoas, 
sendo que o visitante é responsável em 
trazer seu colchão e objetos pessoais 
necessários. 
 
Também são disponibilizados 03 quartos com 
cama de casal na área interna da casa em 

http://www.hotelpostoesso.hpg.com.br
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anexo. A alimentação fica livre para o grupo 
preparar, sendo que a estrutura de cozinha é 
oferecida com todos os equipamentos 
necessários. 
 
Camping, albergue ou colônia de férias: 
oferece três sanitários, bar e lanchonete, 
churrasqueiras, 02 chuveiros quentes e 02 
frios (um deles é ducha na área da piscina), 
área verde para lazer e permite fixação de 
barracas. Oferece cerca de 10 jogos de 
mesas com cadeiras. 
 
Tipo de Diária: sem café da manhã. 
 
Recreação e Lazer: piscina adulto e infantil, 
sala de jogos (sinuca e totó), ping-pong, área 
gramada livre para futebol ou outra atividade 
de lazer, e escorregador na piscina adulto. 
 
Instalações para Eventos: espaço para 
reuniões com capacidade para até 50 pessoas 
sentadas. 
 
Formas de Pagamento: cheque ou dinheiro.  
 
Observações Complementares: a 
propriedade pertence ao Sr. Marcio Tomaz. 
Todo o entorno é de vegetação nativa, com 
trilhas, pássaros e macaquinhos que 
passeiam entre os visitantes. A área total é 
de 08 alqueires, sendo 2000 m² gramados. A 
menos de 80km passa o Córrego Mata da 
Onça, onde existe uma pequena roda d�água. 
Há 03 tanques com peixes, e uma passarela 
de cimento. Alguns tanques são cobertos por 

sombra. 
O espaço é muito utilizado para retiros e 
passeios de grupos familiares ou 
empresariais. 
 
 
 
5.1.2.2 � Motel 
 
 
Nome:  
Skalla Motel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: área urbana, Rodovia BR-262, 
saída para Minas Gerais. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Administração: gerência geral, período de 
funcionamento permanente. 
 
Tipo de diária: sem café da manhã. 
 
Formas de pagamento: cheque, dinheiro 
ou cartão de crédito. 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2� ALIMENTAÇÃO 
 
5.2.1 � Restaurantes 
 
Nome: 
Restaurante e Lanchonete.  
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: área urbana, Avenida Afonso 
Cláudio, Boa Esperança. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 9901-6857. 
 
Administração: possui gerência geral com 
três funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: atendimento permanente 
com horário de 7h às 22h. 
  
Capacidade do empreendimento: 07 
mesas e 28 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos. 
 
Tipo de Cozinha: brasileira e regional. 
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Nome:  
Restaurante MVJ. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: área urbana, Rua 07 
Novembro, 680, Floresta. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1785. 
 
Administração: possui gerência geral com 
dois funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: atendimento permanente 
com horário de 6h40 às 22h, todos os dias da 
semana, mas as refeições são servidas de 
10h30 às 22h. 
  
Capacidade do empreendimento: 07 
mesas e 28 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalha no 
sistema a la carte servindo prato feito e 
refeições. 
 
Tipo de Cozinha: brasileira. 
 
 
 
 

 
Nome:  
Ibamar Frutos do Mar. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: área urbana, Rua Mikeil 
Chequer, 25, Centro. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1635 e (28) 9251-
7868. 
 
Administração: possui gerência geral com 
dois funcionários temporários. 
 
Funcionamento: atendimento permanente 
com horário de 18h às 22h de segunda a 
sábado e domingo de 11h às 22h. 
  
Capacidade do empreendimento: 18 
mesas e 72 cadeiras. 
 
Formas de Pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalha no 
sistema a la carte e oferece música ambiente. 
 
Tipo de Cozinha: brasileira, regional e 
caseira. 
 
Observações Complementares: serve 
moqueca capixaba. 
 

 
Nome:  
Restaurante Solemar. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: área urbana, Rua 07 de 
Novembro, 182, Brasil Novo. 
 
CEP: 29395-000 
 
Administração: possui gerência geral com 
três funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: atendimento permanente 
com horário de 9h às 21h de segunda a 
sábado, servindo almoço de 11h às 15h e 
jantar de 18h às 21h. Nos domingos o 
funcionamento é de 9h às 15h, com almoço 
de 11h às 15h. 
  
Capacidade do empreendimento: 21 
mesas e 94 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema self-service e oferece TV e ventilador 
de teto. 
 
Tipo de cozinha: brasileira. 
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Nome:  
Comida Caseira da Helena. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: área urbana, Rua Dimas 
Ambrósio Trindade, 36, Centro. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1157 e (28) 9886-
0267. 
 
Administração: possui gerência geral com 
quatro funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: atendimento permanente 
com horário de almoço todos os dias de 
10h30 às 15h e jantar de segunda a quinta 
de 18h às 21h. 
  
Capacidade do empreendimento: 05 
mesas com 06 cadeiras e 03 mesas com 08 
cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: possui espaço 
específico para eventos e serviço de Buffet 
com capacidade para 150 pessoas, trabalho 
no sistema self-service. 
 
Tipo de cozinha: brasileira, regional e 
caseira. 
 

Observações Complementares: funciona 
em ambiente caseiro e serve marmitex nos 
hotéis da cidade mediante solicitação. 
 
 
Nome:  
Cantina Sabor e Saúde. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: área urbana, Rua 07 de 
Novembro, 826, Floresta. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Administração: possui gerência geral com 
dois funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: atendimento permanente 
com horário de segunda a sábado de 8h até o 
último cliente e nos domingos de 8h às 19h. 
  
Capacidade do empreendimento: 08 
mesas e 32 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalha no 
sistema self-service ou prato feito. 
 
Tipo de cozinha: brasileira. 
 
 
 
 

 
Nome:  
Churrascaria e Pizzaria Galetão. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: área urbana, Rua Afonso 
Cláudio, 1000, Floresta. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1455. 
 
Administração: possui gerência geral com 
três funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: atendimento permanente 
com horário de 6h às 22h todos os dias. 
  
Capacidade do empreendimento: 20 
mesas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque, dinheiro 
ou cartão (Visa). 
 
Equipamentos e serviços: não possui 
espaço específico para eventos e possui 
estacionamento. 
 
Tipo de cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações complementares: serve 
principalmente churrasco. 
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5.2.2 �Bares/ Cafés / Lanchonetes 
 
 
Nome:  
Lanchonete Travessia. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: área urbana, Avenida Mário 
Andreazza, 172, Centro. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1156. 
 
Administração: possui gerência geral com 
dois funcionários permanentes e dois 
temporários. 
 
Funcionamento: atendimento permanente 
com horário de 6h às 20h todos os dias e das 
6h às 0h em dias de maior movimento. 
  
Capacidade do empreendimento: 07 
mesas e 35 cadeiras. 
 
Formas de Pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalha no 
sistema a la carte. Oferece estacionamento e 
posto de abastecimento. 
 
Tipo de cozinha: brasileira e regional. 

 
Nome:  
Bar Toca do Tatu. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: área urbana, Rua Marechal 
Rondon, Centro. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 9883-0455. 
 
Administração: possui gerência geral com 
dois funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: atendimento permanente 
com horário de 08h às 23h todos os dias. 
  
Capacidade do empreendimento: 04 
mesas e 16 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema a la carte e possui música ambiente. 
 
Tipo de cozinha: brasileira. 
 
Observações complementares: vende 
frango assado e oferece disk cerveja. 
 
 
 

 
Nome:  
Bar da Inês. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: área urbana, Rua Mikeil 
Chequer, Centro. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1078. 
 
Administração: possui gerência geral com 
dois funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: atendimento permanente 
com horário a partir das 8h todos os dias. 
  
Capacidade do empreendimento: 03 
mesas e 12 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema a la carte, serve porções, salgados, e 
outros. 
 
Tipo de cozinha: brasileira. 
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Nome:  
Lanchonete e Pizzaria Palladar. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: área urbana, Avenida Salomão 
Fadilalah, 290, Centro. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1683. 
 
Administração: possui gerência geral com 
quatro funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: atendimento permanente 
com horário da lanchonete de 6h até o último 
cliente e da pizzaria a partir das 18h, todos 
os dias. 
  
Capacidade do empreendimento: 22 
mesas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema a la carte, oferece música mecânica. 
Serve pizzas, lanches, salgados, sorvetes 
Kibon e pães. 
 
Tipo de Cozinha: brasileira. 
 
 

 
Nome:  
Bar e Lanchonete Varandão. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: área urbana, Avenida Afonso 
Cláudio, Centro. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 9975-9262. 
 
Administração: possui gerência geral com 
três funcionários permanentes e um 
temporário. 
 
Funcionamento: atendimento permanente 
com horário de 19h à 0h. 
  
Capacidade do empreendimento: tem um 
espaço físico para abrigar até 14 mesas e 28 
bancos, mais seis banquetas no balcão. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema a la carte, servindo porções e 
bebidas em geral. Oferece música mecânica. 
 
Tipo de cozinha: brasileira. 
 
 
 
 

 
Nome:  
Blitz Bar e Lanchonete. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: área urbana, rua Avenida 
Salomão Fadlalah, Centro. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-0233 e 9956-7338. 
 
Administração: possui gerência geral com 
dois funcionários permanentes e dois 
temporários. 
 
Funcionamento: atendimento permanente 
com horário a partir de 16h de terça a sexta 
e sábado e domingo a partir de 13h. 
  
Capacidade do empreendimento: 17 
mesas. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema a la carte, serve porções, caldos, 
lanches, feijoada e outros, oferece música 
mecânica nos sábados e TV. 
 
Tipo de cozinha: brasileira. 
 
Observações complementares: Karaokê 
durante a semana. 
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Nome:  
Dias Lanches.  
 
Edificação: trayller, não tombada. 
 
Localização: área urbana, Praça Getúlio 
Vargas, Centro. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Administração: possui gerência geral com 
quatro funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: atendimento permanente 
com horário de 19h às 2h todos os dias. 
  
Capacidade do empreendimento: 09 
mesas. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não possui 
espaço específico para eventos, serve lanches 
e bebidas. 
 
Tipo de cozinha: brasileira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nome:  
Bar e Restaurante Ibatiba. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: área urbana, Rua 07 de 
Novembro (ponto de apoio rodoviário), 
Floresta. 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1028. 
 
Administração: possui gerência geral com 
sete funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: atendimento permanente 
com horário 24h. 
  
Capacidade do empreendimento: 20 
mesas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não possui 
espaço específico para eventos, serve 
salgados, pães, biscoitos e bebidas e possui 
estacionamento. 
 
Tipo de cozinha: brasileira. 
 
Observações complementares: o 
restaurante encontrava-se desativado por 
tempo indeterminado, funcionando 
normalmente a lanchonete. 

 
Nome:  
Bar e Lanchonete Avenida. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: área urbana, Avenida Afonso 
Cláudio, 1080, Floresta. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-0680. 
 
Administração: possui gerência geral com 
três funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: atendimento permanente 
com horário de 7h às 22h servindo café, 
almoço e jantar. 
  
Capacidade do empreendimento: 05 
mesas e 13 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema a la carte. 
 
Tipo de cozinha: brasileira e regional. 
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5.2.3� Casas de Chá/ Confeitarias 
 
 
Nome:  
Lanchonete, Padaria  
e Confeitaria Emerick. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: área urbana, Rua 07 de 
Novembro, 712, Floresta. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1181. 
 
Administração: possui gerência geral com 
quatro funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: atendimento permanente 
com horário de 5h às 21h30 de segunda a 
sábado e de 6h às 12h no domingo. 
  
Capacidade do empreendimento: 02 
mesas e 08 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou 
cheque. 
  
Equipamentos e serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema padaria, mercearia, kilão, salgados, 
bolos e confeitaria. 
 
Tipo de cozinha: comida brasileira (padaria). 

 
Nome:  
Padaria e Confeitaria Celita. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: área urbana, Rua Cantídio 
Roberto de Moraes, Novo Horizonte. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1608. 
 
Administração: possui gerência geral com 
quatro funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: atendimento permanente 
com horário de 5h30 às 20h30 de segunda a 
sábado e domingo de 5h30 às 11h. 
  
Capacidade do empreendimento: não há 
mesas. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema padaria em geral. 
 
Tipo de cozinha: brasileira (padaria). 
 
Observações Complementares: aceita 
encomendas dos seus produtos. 
 
 

 
Nome:  
Padaria Schuab. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: área urbana, Avenida Afonso 
Cláudio, 793, Floresta.  
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1911. 
 
Administração: possui gerência geral com 
três funcionários permanentes e um 
temporário. 
 
Funcionamento: atendimento permanente 
com horário de 05h30 às 22h30 todos os dias 
da semana. 
  
Capacidade do empreendimento: 06 
mesas e 24 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema a la carte. 
 
Tipo de cozinha: brasileira (padaria). 
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Nome:  
Padaria Cinco Estrelas. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: área urbana, Avenida Afonso 
Cláudio, 741, Boa Esperança.  
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-0646. 
 
Administração: possui gerência geral com 
três funcionários permanentes e 01 
temporário. 
 
Funcionamento: atendimento permanente 
com horário de 5h30 às 21h de segunda a 
sábado e domingo de 6h às 12h. 
  
Capacidade do empreendimento: 06 
bancos e balcão. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema padaria em geral.. 
 
Tipo de cozinha: brasileira (padaria). 
 
 
 
 

 
Nome:  
Padaria do Tadeu. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: área urbana, Praça Francisco 
Carlos, 35, Centro. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Administração: possui gerência geral com 
dez funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: atendimento permanente 
com horário de segunda a sábado de 5h30 às 
21h30 e domingo de 6h às 12h30. 
  
Capacidade do empreendimento: 05 
mesas e 20 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema padaria em geral. 
 
Tipo de cozinha: brasileira (padaria). 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2.4 � Outros 
 
Nome:  
Pizzaria Oásis. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: área urbana, Rua Euzébio 
Florindo de Freitas, 73, Centro. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1373. 
 
Administração: possui gerência geral com 
dois funcionários permanentes e 01 
temporário. 
 
Funcionamento: atendimento permanente 
com horário de 20h às 0h aos finais de 
semana. 
  
Capacidade do empreendimento: 25 
mesas e 100 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema a la carte e oferece música ambiente. 
 
Tipo de cozinha: brasileira (pizzas). 
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Nome:  
Sorveteria Ponto Verão. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: área urbana, Rua 07 de 
Novembro, Floresta, 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1459. 
 
Administração: possui gerência geral com 
um funcionário permanente. 
 
Funcionamento: atendimento permanente 
com horário de 8h ao ultimo cliente de 
segunda a sábado e domingo de 10h às 18h. 
  
Capacidade do empreendimento: 02 
mesas e 08 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não possui 
espaço específico para eventos, serve 
sorvetes, caldo de cana e salgados. 
 
Tipo de cozinha: sorveteria. 
 
 
 
 
 
 

 
Nome:  
Sorveteria do Getúlio. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: área urbana, Rua Cantídio 
Roberto de Moraes, 105, Novo Horizonte. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-0298. 
 
Administração: possui gerência geral com 
quatro funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: atendimento permanente 
com horário de 8h às 22h todos os dias. 
  
Capacidade do empreendimento: 04 
mesas e 16 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não possui 
espaço específico para eventos, serve 
sorvetes caseiros naturais, lanches, salgados 
e bolos, oferece TV. 
 
Tipo de cozinha: sorveteria. 
 
 
 
 
 

 
Nome:  
Sorveteria e Lanchonete. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: área urbana à Rua Orli Barros, 
22, Novo Horizonte. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1008. 
 
Administração: possui gerência geral com 
cinco funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: atendimento permanente 
com horário de 8h às 19h todos os dias da 
semana. 
  
Capacidade do empreendimento: 02 
mesas e 08 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não possui 
espaço específico para eventos, oferece TV e 
serve sorvetes, lanches, vitaminas e sucos. 
 
Tipo de cozinha: brasileira (lanches e 
sorvetes). 
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Nome:  
Sorveteria do Batista. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: área urbana, Avenida Afonso 
Cláudio, Centro. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1276. 
 
Administração: possui gerência geral com 
dois funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: atendimento permanente 
com horário a partir das 8h todos os dias da 
semana. 
 
Capacidade do empreendimento: 01 mesa 
e 04 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não possui 
espaço específico para eventos, serve 
sorvetes e salgados. 
 
Tipo de cozinha: brasileira e sorvetes. 
 
 
 
 
 

 
5.3 � TRANSPORTES 
 
5.3.1�Transportadoras Turísticas 
 
 
Nome da empresa:  
Viação Águia Branca. 
 
Integra rede de transportes: nacional e 
regional. 
 
Endereço: Rua 07 de Novembro, s/n (ponto 
de apoio rodoviário Domingos Lobato), 
Floresta.  
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1214. 
 
Web site: www.viacaoaguiabranca.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Período de atendimento: segunda a 
domingo de 5h20 às 11h30 e 13h30 às 
18h20. 
 
Formas de ingresso/pagamento: cheque 
ou dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: própria. 
 
Abrangências do atendimento: regional e 

nacional. 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar condicionado, 
serviços de bordo e sanitários. 
 
Descrição e observações complementares: 
opera para diversas cidades do ES, MG, BA e 
Rondônia. 
 
 
Nome da empresa:  
Minastur. 
 
Integra rede de transportes: nacional e 
regional. 
 
Endereço: Rua 07 de Novembro, s/n (ponto 
de apoio rodoviário Domingos Lobato), 
Floresta.  
 
CEP: 29395-000.  
 
Telefone: (28)3543-1134. 
 
Gerências: geral. 
 
Período de atendimento: segunda a 
domingo de 5h30 às 19h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: própria. 
 
Abrangências do atendimento: regional e 

http://www.viacaoaguiabranca.com.br
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nacional. 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: sanitários. 
 
Descrição e observações 
complementares: opera para Lajinha (MG), 
Guaçuí, Alegre e Iúna. 
 
 
Nome da empresa:  
Viação São Geraldo � Itapemirim � 
Penha. 
 
Integra rede de transportes: nacional. 
 
Endereço: Rua 07 de Novembro, s/n, (ponto 
de apoio rodoviário Domingos Lobato), 
Floresta. 
 
CEP: 29395-000.  
 
Telefone: (28) 3543-1251. 
 
Gerências: geral. 
 
Período de atendimento: segunda a 
domingo de 8h às 12h e de 13h às 20h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: cheque 
ou dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: própria. 
 
Abrangências do atendimento: nacional. 

 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar condicionado, 
TV, travesseiro, serviços de bordo e 
sanitários. 
 
Descrição e observações complementares: 
principais destinos: 

� Viação São Geraldo: Belo Horizonte e 
Governador Valadares; 
� Viação Itapemirim/Penha: Rio de 
Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo 
Horizonte, Realeza e Rio Casca. 

 
 
 
Nome da empresa:  
Viação 1001. 
 
Integra rede de transportes: nacional. 
 
Endereço: Rua 07 de Novembro, s/n, (ponto 
de apoio Rodoviário Domingos Lobato), 
Floresta. 
 
CEP: 29395-000.  
 
Telefone: (28) 3543-1600. 
 
Gerências: geral.  
 
Período de atendimento: segunda a 
domingo de 8h às 12h e 13h30 às 20h30. 
 
Formas de ingresso/pagamento: cheque 
ou dinheiro. 

 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: própria. 
 
Abrangências do atendimento: nacional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar condicionado, 
serviços de bordo e sanitários. 
 
Descrição e observações complementares: 
opera para Rio de Janeiro, Juiz de Fora, Realeza e 
Muriaé. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Viação Marapé / Mutum Preto/ Verdes 
Vales / Olhos de Águia 
 
Integra rede de transportes: regional. 
 
Endereço: Rua 07 de Novembro, s/n, (ponto 
de apoio rodoviário Domingos Lobato), 
Floresta. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1251. 
 
Gerências: geral. 
 
Período de atendimento: segunda a 
domingo de 7h às 11h e de 12h às 17h 
 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Ibatiba/ 2005 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

60

Formas de ingresso/pagamento: cheque 
ou dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: própria. 
 
Abrangências do atendimento: nacional e 
regional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar condicionado, 
serviços de bordo e sanitários. 
 
Descrição e observações 
complementares: principais destinos: 

� Viação Marapé: Foz do Iguaçu, 
Bauru, Sorocaba, Cascavel, São José do 
Rio Preto e outros, para embarque 
somente em Vitória; 
� Mutum Preto: (partindo de Ibatiba) 
Mutum (MG); 
� Olhos de Águia: (partindo de Ibatiba) 
Afonso Cláudio; 
� Verdes Vales: (partindo de Ibatiba) 
Frade(RJ) e Santa Gertrudes(SP). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.3.2 �Táxis 
 
Nome da empresa:  
Taxi Ibatiba. 
 
Integra rede de transportes: local, 
municipal e regional. 
 
Endereço: Avenida Mário Andreazza, Centro.  
 
CEP: 29395-000. 
 
Gerências: veículos administrados pelos 
taxistas. 
 
Período de atendimento: segunda a 
domingo de 6h às 22h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: cheque 
ou dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: 
disponibiliza ao menos 02 veículos de plantão 
no ponto. 
 
Abrangências do atendimento: local, 
municipal e regional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: som ambiente. 
 
 
 

 
5.4� EVENTOS 
 
5.4.1 � Parques e Pavilhões  

de Exposições 
 
Nome: 
Parque Tropeirão. 
 
Localização: Rua 07 de Novembro, s/n, 
Novo Horizonte (às margens da rodovia BR 
262). 
 
CEP: 29395-000. 
 
Administração: Prefeitura Municipal de 
Ibatiba. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou cheque. 
 
Características gerais: localizado a menos 
de 02km da rodoviária e menos de 01km do 
centro hoteleiro. 
 
Espaço físico: área toda plana sem 
cobertura, comporta médios eventos. 
 
Área para feiras e exposições: não 
coberta.  
  
Equipamentos e serviços: não se aplica. 
Toda a estrutura é montada de acordo com a 
necessidade de cada evento a ser realizado. 
 
Outras instalações: não se aplica. 
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Descrição e observações complementares: o 
local é utilizado para festas de médio porte no 
município. É desprovido de infra-estrutura fixa, 
todos os equipamentos necessários aos eventos 
são montados anteriormente, de acordo com a 
necessidade. 
 
 
 
5.4.2 �Auditórios / Salões / Salas 
 
Nome:  
Auditório Dimas Duarte Trindade. 
 
Localização: Rua Manoel da Silveira, Novo 
Horizonte. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Administração: geral. 
 
Formas de pagamento: gratuito. 
 
Características gerais: período de 
atendimento de acordo com a solicitação. 
 
Espaço Físico: o auditório Dimas Duarte 
Trindade tem capacidade para 
aproximadamente 400 pessoas. 
 
Área para feiras e exposições: coberta. 
  
Equipamentos e serviços: TV/Vídeo, 
instalações sanitárias, serviços de limpeza, 
bar, equipamentos de som, lanchonete e 
estacionamento. 

 
Outras instalações: possui palco para 
apresentações e camarins. 
 
 
 
Nome:  
Auditório do Centro de Vivência do Horto 
Florestal. 
 
Localização: Rua Olindo Florindo de Freitas, 
s/n, Novo Horizonte. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1355. 
 
Administração: gerência geral com três 
funcionários, controlado pela administração 
pública. 
 
Formas de pagamento: gratuito. 
 
Características gerais: atendimento de 
segunda a sexta de 8h às 17h. 
 
Espaço físico: auditório com capacidade 
para 30 pessoas. 
 
Área para feiras e exposições: coberta e 
não coberta. 
  
Equipamentos e serviços: possui TV/vídeo, 
microcomputador, retro-projetor, telefones, 
instalações sanitárias, serviços de limpeza, 
quadro branco, bebedouro e estacionamento. 

 
Outras instalações: oferece para a 
comunidade uma sala de degustação de café 
e funciona como sede da EMATER, IDAF e da 
ASSEDAI. 
 
 
 
5.5 � LAZER E ENTRETENIMENTO 
 
5.5.1 � Parques, Jardins e Praças 
 
Nome:  
Centro Municipal de Lazer Célia Louca. 
 
Localização: Avenida Mário Andreazza, Novo 
Horizonte. 
 
CEP: 29395-000. 
 
 Administração: Prefeitura Municipal de 
Ibatiba. 
 
Formas de ingresso: gratuito. 
 
Características gerais: funciona todos os 
dias da semana no período de 24h, possui 
sanitários públicos. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 02 
quadras de areia, bancos de praça e pista de 
skate. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer. 
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Nome:  
Praça Getulio Vargas. 
 
Localização: Centro. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Administração: Prefeitura Municipal de 
Ibatiba. 
 
Formas de ingresso: gratuito. 
 
Características gerais: funciona todos os 
dias da semana no período de 24h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: a 
praça possui 10 bancos, algumas árvores 
com sombra e os jardins apresentam estado 
de conservação regular. Há locais para 
alimentação no entorno.  
 
Principais atividades ocorrentes: passagem 
constante de pedestres. 
 
 
 
5.5.2 � Clubes 
 
Nome:  
Clube Social Recreativo de Ibatiba. 
 
Localização: bairro Ipê. 
 
CEP: 29395-000. 
 

Telefone: (28) 3543-0243. 
 
Administração: geral. 
 
Formas de ingresso: pago ou associados. 
 
Características gerais: funciona de terça a 
domingo no horário de 8h às 20h ou quando 
solicitado para outras atividades.  
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais para 
alimentação, serviços de limpeza, 
estacionamento, campo de bocha, campo de 
futebol, play graund e salão de festas. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer. 
 
 
 
5.5.3 � Estádios, Ginásios e Quadras 
 
Nome:  
Estádio Heitor Batista Miranda 
(Mirandão). 
 
Localização: Novo Horizonte. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Administração: Prefeitura Municipal de 
Ibatiba. 
 
Formas de ingresso: gratuito. 
 
Características gerais: funciona todos os 

dias de acordo com a programação. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, campo de futebol, bar 
e quadra poliesportiva. 
 
Principais atividades ocorrentes: esportes 
e lazer. 
 
Descrição e observações complementares: 
não oferece arquibancadas. 
 
 
Nome:  
Centro de Educação Física Éden Faustino 
Bernardo. 
 
Localização: anexo à Escola Davi Gomes, 
Centro. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Administração: Escola Davi Gomes. 
 
Formas de ingresso: gratuito, é pago 
quando há festas e bailes. 
 
Características gerais: funciona todos os 
dias da semana de acordo com a 
programação.  
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
oferece instalações sanitárias, serviços de 
limpeza, quadra poliesportiva, palco para 
apresentações e bar. 
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Principais atividades ocorrentes: atividades 
esportivas. O local ainda é utilizado para 
realização de festas dançantes e bailes 
particulares, esporadicamente. 
 
 
 
5.5.4 � Casas de Dança 
 
Nome: Bailão Centauro. 
 
Localização: acesso pela rua Dimas 
Ambrósio Trindade, Centro. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Administração: geral. 
 
Formas de ingresso: pago. 
 
Características gerais: funcionamento de 
sexta à domingo a partir de 21h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, serviços de limpeza, 
serviços de segurança, bar e pista de dança. 
 
Principais atividades ocorrentes: noites 
dançantes com música mecânica e shows ao 
vivo. 
 
 
 
 
 
 

 
5.6 � OUTROS SERVIÇOS  

E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 
 
5.6.1 � Entidades, Associações  

e Prestadoras de  
Serviços Turísticos 

 
 
Nome:  
Sindicato dos Agricultores de Ibatiba. 
 
Localização: Rua Agenor Correa, s/n, 
Centro. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1526. 
 
Fax: (28) 3543-1589. 
 
Administração: possui gerência geral e dois 
funcionários permanentes. 
 
Formas de ingresso: associados. 
 
Características gerais: funcionamento de 
segunda a sexta no horário de 8h às 17h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
atendimento e ações voltadas aos produtores 
rurais associados. 

 
Descrição e observações complementares: 
filiado a Contag e Fetaes. 
 
 
Nome:  
ASSEDAI � Associação  
dos Educadores Ambientais de Ibatiba. 
 
Localização: Rua Olindo Storindo de Freitas, 
s/n, Novo Horizonte. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1355. 
 
Administração: Prefeitura Municipal de 
Ibatiba (Horto Florestal). 
 
Formas de ingresso: associados. 
 
Características gerais: funcionamento de 
segunda a sexta no horário de 8h às 17h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
oferece instalações sanitárias, serviço de 
limpeza, estacionamento, sala para reuniões 
e palestras. 
 
Principais atividades ocorrentes: ações e 
iniciativas em prol do meio ambiente. É uma 
organização não-governamental. 
 
Descrição e observações complemen-
tares: utiliza-se do espaço do Centro de 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Ibatiba/ 2005 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

64

Vivência do Horto Florestal de Ibatiba. 
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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:  
Ibatiba. 
 
Localização:  
Latitude � 20º 14� 03��. 
Longitude � 41º 30� 38��. 
 
Endereço da prefeitura: Rua Salomão 
Fadlalah, 255, Centro. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1252.  
 
Fax: (28) 3543-1654. 
 
E-mail: pmibatiba@bol.com.br. 
 
Registro estadual: CNPJ 27.744.150-
0001/66. 
 
Referências/documentos consultados: 
1. Prefeitura Municipal de Ibatiba; 
2. www.ipes.es.gob.br. 
 
 
 
 

 
6.1.1.2 � Geográficas 
 
Área total do município: 217Km². 
Município limítrofes: 
Norte: Estado de Minas Gerais; 
Sul: Irupi e Iúna; 
Leste: Muniz Freire e Afonso Cláudio e 
Oeste: Iúna. 
 
Distritos: Vila de Santa Clara e Criciúma. 
 
Temperatura:  
Mínima 17,1°; 
Média 22,5° e 
Máxima 29,5°. 
 
Clima: característico das regiões de 
montanha: frio e seco. 
 
Altitude  
Na sede: 730 m; 
Máxima: 1.590m e 
Mínima: 520m. 
 
Referências/Documentos consultados:  
1. Prefeitura Municipal de Ibatiba; 

2. www.incaper.es.gov.br; 
3. http://www.sefa.es.gov.br/painel/mu
nic59.htm 

 
 
6.1.1.3 � Econômicas 
 
Principais atividades econômicas:  

 Agricultura (especialmente cultivo de 

mailto:pmibatiba@bol.com.br.
http://www.ipes.es.gob.br.
http://www.incaper.es.gov.br;
http://www.sefa.es.gov.br/painel/mu
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café); 
 Produção de leite. 

 
Referências/Documentos consultados: 
1. Prefeitura Municipal de Ibatiba. 
 
 
6.1.2 �Aspectos Históricos 
 
Os primeiros moradores do município, ali se 
instalaram no final do século XIX. As terras 
onde está localizado foram doadas por 
Manoel da Silveira à Igreja Nossa Senhora do 
Rosário e recebeu o nome de distrito do 
Rosário por pertencer a Iúna. Por volta de 
1944 passou a denominar-se Vila de Ibatiba. 
Nesta vila estabeleceram-se imigrantes do 
Oriente Médio que desenvolveram o comércio 
local, realizando através dos tropeiros e 
agricultores do Rio de Janeiro e Minas Gerais. 
Em 1964, o IBGE alterou o nome do Distrito 
para Ibatiba. 
 
O desenvolvimento econômico e o 
crescimento populacional do município 
obtiveram um grande impulso a partir de 
1969 com a inauguração da Rodovia BR-262, 
que liga Vitória a Belo Horizonte. Ibatiba 
passa a demandar diversos serviços e 
investimentos públicos e privados, como a 
infra-estrutura básica, saneamento, 
habitação, educação e emprego em nível 
muito superior àquele que até então exigia. 
Os conflitos coma sede< em Iúna, se 
intensificavam culminando, em 1981, na sua 
emancipação. 

 
O nome Ibatiba significa �fruta doce�. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
Turismo. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Ibatiba. 
Junho, 1998. 
2. In Loco. 

 
 
6.1.3 �Administração Municipal 
 
6.1.3.1 � Estrutura Administrativa 
 
 
Nome do prefeito: José Alcure de Oliveira. 
 
Número de secretarias, departamentos e 
outros:  
Secretaria de Administração, 
Secretaria de Educação, 
Secretaria de Saúde, 
Secretaria de Agricultura, 
Secretaria de Obras, 
Secretaria de Ação Social e 
Secretaria de Finanças.  
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Ibatiba 
 
 
6.1.3.2 � Gestão do Turismo 
 
 
Órgão oficial de turismo: Secretaria de 

Educação, Cultura, Turismo e Lazer. 
Titular do órgão: Naim Alcure Filho. 
 
Telefone: (28)3543-0142. 
 
Conselho municipal de turismo: não se 
aplica. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES e 
2. Prefeitura Municipal de Ibatiba. 

 
 
6.1.4 - Legislação Municipal 
 
 
Lei orgânica do município: Lei n° 3430/81 
de 07/11/1981. 
 
Legislação de uso e ocupação do solo: Lei 
n° 10/83 de 22/04/1983. 
 
Lei de Criação do FUNDETUR/IBA (Fundo 
de Desenvolvimento Turistico de 
Ibatiba): Lei n° 378/01 de 27/03/2001. 
 
Outras:  

� Lei de Recursos Hídricos: 323/99 de 
01/10/99. 
� Lei de Inclusão no Consórcio 
Intermunicipal de Desenvolvimento 
Sustentável da Região do Caparaó: 
301/98 de 30/12/1998 

 
 
Referências/Documentos consultados:  
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Prefeitura Municipal de Ibatiba 
6.1.5 � Feriados e Datas  

Comemorativas Municipais 
 

� Emancipação do município: 07 de 
novembro; 
� Dia da Padroeira Nossa Senhora do 
Rosário: 07 de outubro. 

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

 rede geral � 53,9%; 
 poço ou nascente � 45,2 % 
 outra � 0,9%. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: < 
<http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mu
nicipios/30/Habitacao/tab06.pdf>. Acesso 
em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 
Microdados do Censo 2000. 

 
 
6.1.6.2 - Serviços de Esgoto 
 
Empresa responsável: CESAN - Companhia 

Espírito Santense de Saneamento.  
Forma de esgotamento sanitário dos 
domicílios particulares permanentes e 
número dos atendidos (%):  

 fossa rudimentar � 2,9%; 
 fossa séptica �1,0%; 
 outro escoadouro � 2,0%; 
 rede geral de esgoto ou pluvial � 
51,0%; 
 rio, lago ou mar � 30,0%; 
 vala � 12,1% e 
 nenhuma � 0,9%. 

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

 fossa rudimentar � 0,9%; 
 fossa séptica � 0,7%; 
 rede geral de esgoto ou pluvial �83,1 %; 
 rio, lago ou mar � 13,0%; 
 vala � 2,3%. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: < 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
icipios/30/Habitacao/tab08.pdf>. Acesso 
em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 
Microdados do Censo 2000. 

 
 
6.1.6.3 - Serviços de Energia 
 
Tipo de abastecimento de energia: 
elétrica. 
 
Empresa responsável: ESCELSA Espírito 

Santo Centrais Elétricas  
Número de domicílios atendidos:  

1. Residencial: 963 
2. Comercial: 115 
3. Industrial: 12 
4. Rural: 762 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. ESCELSA - Espírito Santo Centrais 
Elétricas. 
2. http://www.sebraees.com.br/municip
ios/tel_mos_mun_5.asp?codigo=824&cod
igo_categoria= 

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

 coletado � 57,2 %; 
 jogado em rio lago ou mar � 1,5%; 
 jogado terreno baldio ou logradouro � 
11,5%; 
 queimado ou enterrado � 27,6% e  
 tem outro destino � 2,2%. 

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

 IPES. Disponível em: 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
icipios/30/Habitacao/tab09.pdf. Acesso 
em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 
Microdados do Censo 2000. 

 

http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
http://www.sebraees.com.br/municip
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
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6.1.6.5 -Equipamentos, Instalações  

e Serviços Públicos:  
 
Telefones Públicos: 320 (Abr/2003)  
 
Terminais Telefônicos Existentes: 385 
(Abr/2003).   
 
Referências/Documentos consultados: 

1.http://www.sebraees.com.br/municipio
s/tel_mos_mun_5.asp?codigo=802&codig
o_categoria=784 

 
 
6.1.8. - Outras Informações 
 
 
Distância da Sede à Capital do Estado: 
171Km. 
 
Taxa de urbanização: 55,2. 
 
Densidade demográfica: 80 hab/ Km2 
(2002). 
 
População residente: (2000) total de 
19.210, sendo 8.614 na zona rural e 10.596 
na zona urbana. 
 
Eleitores: (2000) � masculino 6.997 e 
feminino (6.518). 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. IBGE (2002) 
2. Prefeitura Municipal de Ibatiba  

3. IPES  
4. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
Turismo. Inventário da Oferta 
Turística. Município de Ibatiba. junho, 
1998. 

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

Rodoviárias e Serviços  
Rodoviários 

 
 
Rodovias: Federal, BR-262 pavimentada, em 
bom estado de conservação com trechos 
regulares. 
 
Equipamentos, serviços e facilidades nos 
equipamentos e vias de acesso: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
serviços de limpeza, locais de embarque e 
desembarque, lojas de conveniências, venda 
de passagens, telefones públicos, caixa 
eletrônico, estacionamento, ponto de táxi e 
guarda volume. 
 
Acesso para capital do estado: o 
município de Ibatiba é cortado pela BR-262. 
 
Acesso para outras capitais: 

� RJ � saídas diárias às 20:15 e segunda-
feira 7h e 20h15. 

� BH � 06 saídas diárias. 
� SP - com 03 saídas semanais 
(domingo, segunda e sexta).  
� Brasília � saídas diárias no horário de 
21h. 
� Porto Velho � saídas diárias no horário 
de 17h. 

 
Acesso para outros municípios: 

� Iúna � 09 saídas diárias. 
� Guaçuí � 02 saídas diárias. 
� Alegre � 02 saídas diárias, fazendo 
conexão em Iúna. 

 
Descrição e observação complementar: 
ponto de apoio Rodoviário e Turismo 
Domingos Lobato, situado à Rua 07 de 
Novembro, s/n, Bairro Floresta. Telefone (28) 
3543-1028, funcionando 24h. 
 
 
6.3 � SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 
 
6.3.1 � Agências Postais 
 
Nome:  
Correios � Ibatiba. 
 
Localização: Rua 07 de Novembro, 80, 
Brasil Novo. 
 
CEP: 29345-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1233. 
 
Funcionamento: segunda a sexta de 8h às 
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16h. 
 Serviços prestados: banco postal e 
serviços postais em geral. 
  
 
6.3.2 - Postos Telefônicos/  

Telefonia Celular 
 
 
Nome:  
Operadora Vivo. 
 
Localização: cobertura na sede e em parte 
da zona rural. 
 
Web site: www.vivo.com.br 
 
Funcionamento: cobertura 24 horas. 
 
Equipamentos: torres de transmissão. 
 
Serviços prestados: telefonia celular móvel 
com tecnologia TDMA. 
 
Observações complementares: na data de 
realização desta pesquisa, a Operadora Claro 
encontrava-se em fase de instalação da sua 
torre de transmissão. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.3.3 � Rádios Amadores 
 
Nome: 
Liberdade F.M. 
 
Localização: Rua Marechal Rodon, Centro.  
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1550. 
 
Serviços prestados: rádio gospel 
comunitária. Funciona na freqüência 89,7 
MHZ. 
  
 
6.3.4 - Emissoras de Rádio / Tv 
 
Nome:  
Mania FM. 
 
Localização: Avenida Salomão Fadlalah, 
Centro. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone:(28) 3543-0099 e (28) 3543-1723. 
  
Serviços prestados: programação musical e 
comercial. Freqüência 95,5 MHZ. 
 
 
 
 
 

 
6.3.5 �Internet 
 
Nome:  
Micronline. 
 
Localização: Avenida Salomão Fadilalah, 
227, Centro. 
 
CEP: 29345-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1629. 
  
Web site: www.microline.psi.br. 
 
Endereço eletrônico: 
micron@microline.psi.br 
 
Funcionamento: segunda a sexta de 8h às 
18h e sábado de 8h às 12h.  
 
Serviços prestados: provedor de internet, 
manutenção de computadores e venda de 
equipamentos de informática. 
  
 
6.4 � SISTEMA DE SEGURANÇA 
 
6.4.1 � Delegacias e Postos de Polícia 
 
Nome:  
Policia Militar de Ibatiba. 
 
Localização: Avenida Mário Andreazza, s/n, 
Centro. 
 

http://www.vivo.com.br
http://www.microline.psi.br.
mailto:micron@microline.psi.br
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CEP: 29395-000. 
Telefone: (28)190 
 
Funcionamento: todos os dias da semana 
por 24h. 
 
Equipamentos: 02 viaturas. 
 
Serviços prestados: atendimento 24h de 
segurança pública e rondas pela cidade. 
 
 
Nome:  
Policia Militar do Estado  
do Espírito Santo. 
 
Localização: Avenida Sérvulo Rodrigues 
Trindade, Centro.  
 
CEP: 29395-000 
 
Telefone: (28) 3543-1410 ou 190. 
 
Funcionamento: todos os dias da semana 
por 24h. 
 
Serviços prestados: segurança pública, 
atendimento ao público, denúncias e 
ocorrências. 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.4.2 � Postos de Polícia Rodoviária 
 
 
Nome:  
Posto da Policia Rodoviária Federal. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km159, Novo 
Horizonte. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1173. 
 
Funcionamento: todos os dias da semana 
por 24h. 
 
Equipamentos: 01 viatura que faz ronda 
pela BR 262. 
 
Serviços prestados: segurança pública. 
 
Número de domicílios atendidos: toda a 
comunidade. 
  
 
 
6.5 � SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR 
 
6.5.1 - Hospitais 
 
Nome:  
Hospital Maternidade e Pronto Socorro 
Nossa Senhora da Penha. 
  
Localização: Rua David Gomes de Oliveira, 

120, Associação. 
Telefone: (28) 3543-1286 e (28) 3543-
1308. 
 
Funcionamento: 24h.  
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
maternidade, pronto socorro, quartos para 
internação, consultórios, sala de espera, e 
outros necessários aos serviços prestados. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
consultas, procedimentos cirúrgicos, 
internações e atendimento emergencial. 
 
Descrição e observações 
complementares: atende pelo SUS e 
particulares. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco e 
 
 
 
6.5.2 - Pronto-Socorros 
 
Nome:  
Pronto Socorro de Ibatiba. 
 
Localização: Avenida Mário Andreazza, s/n, 
Centro. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1326. 
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Funcionamento: todos os dias 24h. 
Equipamentos: todos os necessários à 
prestação dos serviços. 
 
Serviços prestados: pronto socorro, 
cirurgia geral e cardiologia. 
 
  
6.5.3 - Clínicas Médicas 
 
 
Nome:  
Consultório de Psicologia. 
 
Localização: Rua Euzébio Florindo de 
Freitas, Centro. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1572 e 9975-9212 
 
Funcionamento: segunda a sexta de 8h às 
18h. 
 
Equipamentos: todos os necessários à 
prestação dos serviços. 
 
Serviços prestados: psicologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.5.4 - Farmácias 
 
 
Nome:  
Drogaria Avenida. 
 
Localização: Avenida Afonso Cláudio, 42, 
Centro. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1164. 
 
Fax: (28) 3543-1185. 
 
Funcionamento: segunda a sábado de 7h às 20h. 
 
Equipamentos: todos os necessários à 
prestação dos serviços. 
 
Serviços prestados: venda de cosméticos e 
medicamentos. 
 
 
 
Nome:  
Drogaria Boas Vindas. 
 
Localização: Rua Mikeil Chequer, Centro. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1290 e 3543-1916 à noite. 
 
Funcionamento: segunda a sábado de 07h 

às 20h. 
Equipamentos: todos os necessários à 
prestação dos serviços. 
 
Serviços prestados: comercialização de 
medicamentos e cosméticos. 
 
 
Nome:  
Drogaria Santiago. 
 
Localização: Avenida Rubens Rangel, 
Centro. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1168. 
 
Funcionamento: segunda a sábado de 8h às 20h.  
 
Equipamentos: todos os necessários à 
prestação dos serviços. 
 
Serviços prestados: venda de 
medicamentos e cosméticos. 
  
 
Nome:  
Drogaria Ibafarma. 
 
Localização: Avenida Mário Andreazza, 356, 
Centro. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1295, 3543-1357 e 
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9986-6182. 
Endereço eletrônico: 
www.redefarmes.com.br. 
 
Funcionamento: todos os dias 7h às 22h. 
 
Equipamentos: todos os necessários à 
prestação dos serviços. 
 
Serviços prestados: venda de 
medicamentos e cosméticos. 
 
 
Nome:  
Farmácia Aleixo. 
 
Localização: Avenida Mário Andreazza, 404, 
Centro. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1850; 
 
Funcionamento: segunda a sábado de 6h às 
22h.  
 
Equipamentos: todos os necessários à 
prestação dos serviços. 
 
Serviços prestados: venda de 
medicamentos e cosméticos. 
 
 
 
 
 

 
6.5.5 - Clínicas Odontológicas 
 
 
Nome:  
Consultório Odontológico. 
 
Localização: Avenida Elias Alcure, Centro. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1187. 
 
Funcionamento: segunda a sexta de 8h às 
17h.  
 
Equipamentos: todos os necessários à 
prestação dos serviços. 
 
Serviços prestados: clínica odontológica. 
  
 
Nome:  
Clínica Fisiodonto. 
 
Localização: Rua Mikeil Chequer, Centro. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-0118 e 9986-0014. 
  
Funcionamento: segunda a sexta no horário 
de 7h às 18h.  
 
Equipamentos: todos os necessários à 
prestação dos serviços. 

 
Serviços prestados: fisioterapia e 
odontologia. 
 
 
Nome:  
Consultório Odontológico. 
 
Localização: Avenida Salomão Fadlalah, 
138, Centro. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1637. 
 
Funcionamento: segunda e sexta de 7h às 
18h, ou 24h para atendimentos de urgência. 
 
Equipamentos: todos os necessários à 
prestação dos serviços. 
 
Serviços prestados: odontologia. 
 
Observações complementares: convênio 
IPAJM. 
 
 
Nome:  
Ortodontia Brizatto. 
 
Localização: Rua Orli Barros, 49, Novo 
Horizonte. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Funcionamento: segunda e sexta de 8h às 

http://www.redefarmes.com.br.
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17h30. 
Equipamentos: todos os necessários à 
prestação dos serviços. 
 
Serviços Prestados: aparelhos ortodônticos, 
fixos e ortopédicos. Clareamento dental e 
estética dentária. 
 
 
6.6 � SISTEMA EDUCACIONAL 
 
Taxa bruta de freqüência escolar: 21,35% 
(0-6 anos); 103,26% (7-14 anos) e 36,05% 
(15-17 anos). 
 
População de 10 a 14 anos alfabetizadas: 
1.989 em 2000. 
 
População de 10 a 14 anos não 
alfabetizadas: 93 em 2000. 
 
Número de matrículas realizadas: 

 Ensino Fundamental � 4.035 
 Ensino Médio � 660 (2004) 

 
Número de estabelecimentos de ensino: 

 Rede Pública Federal � não há; 
 Rede Pública Estadual � 02 escolas; 
 Rede Pública Municipal � 19 escolas; 
 Rede Privada � 03 escolas. 

 
Referências/Documentos consultados: 

1. ES em Dados. Governo do Estado do 
Espírito Santo. 2003/2006 
2. In loco.  
3. SEDU/2004. 

 
6.7 � OUTROS SERVIÇOS  

E EQUIPAMENTOS DE APOIO 
 
6.7.1 � Comércio 
 
6.7.1.1 � Lojas de Artesanato  

e Suvenires 
 
Nome:  
Loja de Artesanato de Ibatiba. 
 
Localização: Avenida Mário Andreazza, 
Centro. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Funcionamento: segunda a sexta de 8h às 
17h e sábado das 8h às 12h. 
 
Serviços prestados: comércio de objetos 
artesanais, bordados e objetos decorativos. 
 
Observações complementares: a edificação 
da sede é toda em madeira, às margens da 
rodovia BR 262.  
 
 
6.7.1.2 � Fotografias 
 
 
Nome:  
Flash Color. 
 
Localização: Avenida Salomão Fadlalah, Centro. 
 

CEP: 29395-000. 
Telefone: (28) 3543-0377. 
 
Funcionamento: segunda a sexta de 8h às 
19h e sábado de 8h às 15h. 
 
Equipamentos: todos os necessários à 
prestação dos serviços. 
 
Serviços prestados: revelação fotográfica 
em uma hora, revelação digital, fotografias 
em eventos e material fotográfico.  
 
 
6.7.2 � Agências Bancárias e de Câmbio 
 
 
Nome:  
Banestes. 
 
Localização: Avenida Mário Andreazza, 480, 
Centro. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1212. 
 
Web site: www.banestes.com.br. 
 
Funcionamento: segunda a sexta de 11h às 16h. 
 
Equipamentos: caixas eletrônicos e balcão 
de atendimento. 
 
Serviços prestados: serviços bancários em 
geral. 

http://www.banestes.com.br.
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Observações complementares: caixa 
eletrônico funcionando diariamente das 6h às 
22h. 
 
 
Nome:  
Banco do Brasil. 
 
Localização: Rua Salomão Fadlalah, 145 � 
Centro. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1255. 
 
Web site: www.bb.com.br. 
 
Funcionamento: segunda a sexta no horário 
de 11h às 16h ou auto atendimento das 6h 
às 22h. 
 
Equipamentos: caixas eletrônicos e balcão 
de atendimento, 
 
Serviços prestados: atividade bancária em 
geral. 
 
 
Nome:  
SICOOB. 
 
Localização: Rua Salomão Fadlalah, 202, 
Centro. 
 
CEP: 29395-000. 

 
Telefone: (28) 3543-1542. 
 
Web site: www.sicoobes.com.br. 
 
Funcionamento: segunda a sexta no horário 
de 11h as 16h. 
 
Equipamentos: caixas eletrônicos e balcão 
de atendimento. 
 
Serviços prestados: atividade bancária em 
geral. 
 
 
6.7.3� Serviços Mecânicos 
 
 
Nome:  
Russo Motos. 
 
Localização: Rua 07 de Novembro, 846, 
Centro. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1175. 
 
Funcionamento: segunda a sexta de 8h às 
18h, sábado de 8h às 15h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: peças, acessórios, 
assistência técnica para motor. 

 
Nome:  
Oficina Alencar. 
 
Localização: Rua 07 de Novembro, 642, 
Floresta. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Funcionamento: segunda a sexta de 8h às 
18h, sábado de 8h às 15h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: lanternagem, pinturas 
e soldas em geral. 
 
 
Nome:  
Auto Elétrica Dias. 
 
Localização: Rua 07 de Novembro, Floresta. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Funcionamento: segunda a sexta de 8h às 
18h, sábado de 8h às 15h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: serviços elétricos e 
mecânicos. 
 
 

http://www.bb.com.br.
http://www.sicoobes.com.br.
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Nome:  
Frederico Pneus. 
 
Localização: Rua 07 de Novembro, Floresta. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1647. 
 
Funcionamento: segunda a sexta de 8h às 
18h, sábado de 8h às 15h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: borracharia, alinhamento e 
balanceamento computadorizado. 
 
 
Nome:  
Mecânica Zé Eugênio. 
 
Localização: Rua 07 de Novembro, 190, 
Brasil Novo. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-0152 � telefone público. 
 
Funcionamento: segunda a sexta de 8h às 
18h, sábados de 8h às 15h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 

Serviços prestados: mecânica em geral. 
Nome: 
Auto Elétrica JF. 
 
Localização: Rua 07 de Novembro, 100, 
Novo Brasil. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-0223. 
 
Funcionamento: segunda a sexta de 8h às 
18h, sábados de 8h às 15h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: peças acessórios, 
serviços (arranque, ventoinha, alternados e 
outros). 
  
 
Nome:  
JR Mecânica. 
 
Localização: Rua 07 de Novembro, 04, Novo 
Brasil. 
 
CEP: 29395-00. 
 
Telefone: (28) 3543-0000. 
 
Funcionamento: segunda a sexta de 8h às 
18h, sábados de 8h às 15h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 

serviços prestados. 
Serviços prestados: carburadores, injeção 
eletrônica e outros serviços. 
 
 
Nome:  
Auto Mecânica Injecar. 
 
Localização: Rua 29 de Maio, s/n, Centro. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-0294. 
 
Funcionamento: segunda a sexta de 8h às 
18h, sábado de 8h às 15h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: revisão e suspensão 
eletrônica em geral. 
 
 
 
Nome:  
J.P.Pneus. 
 
Localização: Rua 29 de Março, Centro. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1164. 
 
Funcionamento: segunda a sexta de 8h às 
18h, sábado de 8h às 15h. 
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Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: alinhamento, 
balanceamento, injeção eletrônica e auto center. 
 
 
Nome:  
Auto Elétrica Borracharia e Mecânica. 
 
Localização: Avenida Mário Andreazza, s/n , 
Centro. 
 
Funcionamento: segunda a sexta de 8h às 
18h, sábado de 8h às 13h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: serviços de mecânica. 
 
 
Nome: 
Elétrica Ferreira. 
 
Localização: Avenida Afonso Cláudio, Centro. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1276. 
 
Funcionamento: segunda a sexta de 8h às 
18h, sábado de 8h às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 

serviços prestados. 
Serviços prestados: serviços de oficina 
mecânica e conserto de eletrodomésticos. 
  
 
Nome: Oficina Mecânica. 
 
Localização: área urbana à Av. Afonso 
Cláudio, 959, Floresta. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Funcionamento: segunda a sexta de 7h às 
18h, sábado de 8h às 15h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: serviços de mecânica 
em geral. 
 
 
6.7.4 � Postos de Abastecimento 
 
 
Nome:  
Posto Boa Nova � TA OIL. 
 
Localização: Avenida Afonso Cláudio, 622, 
Centro. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1200. 
 
Funcionamento: atendimento 24h todos os 

dias da semana. 
Equipamentos: bombas de abastecimento e 
calibrador. 
 
Serviços prestados: abastecimento e troca 
de óleo. 
 
Observações complementares: aceita 
Cartão Visa e Mastercard. 
 
 
Nome:  
Posto Alfa Auto Center. 
 
Localização: área urbana à Rua Mário 
Andreazza s/n, Centro. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1156. 
 
Funcionamento: todos os dias da semana 24h. 
 
Equipamentos: bombas de abastecimento e 
calibrador. 
 
Serviços prestados: abastecimento, caixa 
eletrônico do Banco do Brasil, telefone 
público, troca de óleo, lavagem e lubrificação. 
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Nome:  
Posto Floresta. 
 
Localização: Avenida Afonso Cláudio, 
Floresta. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1170 e 3543-1146. 
 
Funcionamento: todos os dias de 6h às 21h. 
 
Equipamentos: bombas de abastecimento, 
calibrador, instalações sanitárias. 
 
Serviços prestados: abastecimento, troca 
de óleo e ducha. 
  
 
6.7.5 � Locais e Templos  

de Manifestação de Fé 
 
 
Nome:  
Igreja Evangélica o Tabernáculo. 
 
Localização: Rua Elias Alcuri, Centro. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Funcionamento: quintas e domingos às 
19h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 

 
Nome:  
Assembléia de Deus. 
 
Localização: Rua 07 de Novembro, 600, 
Floresta. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Funcionamento: terça e quinta às 19h e 
domingos de 8h às 18h. Trabalhos de 
libertação domingos às 13h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
 
 
Nome:  
Igreja Nossa Senhora do Rosário. 
 
Localização: Rua Luiz Crispim, s/n, Centro. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1152. 
 
Funcionamento: Aberto todos os dias de 8h 
às 20h. Missas sexta 6h e domingo às 19h. 
 
Serviços prestados: Atividades religiosas. 
 
 
 
 
 
 

 
Nome:  
Igreja Evangélica Assembléia  
de Deus de Ibatiba. 
 
Localização: Rua 07 de Novembro, 07, Novo 
Horizonte. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Funcionamento: todos os dias de 8h às 20h. 
 
Serviços Prestados: atividades religiosas. 
 
 
 
Nome:  
Igreja Presbiteriana do Brasil. 
 
Localização: Rua 29 de Março, 136, Centro. 
 
CEP: 29395-000 
 
Telefone: (28) 3543-1431. 
 
Funcionamento: todos os dias de 8h às 20h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
 
Nome:  
Salão Reino das Testemunhas de Jeová. 
 
Localização: Avenida Mário Andreazza, 218, 
Centro. 
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CEP: 29395-000. 
Funcionamento: cultos terça, quinta às 19h 
e domingo às 18h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
 
Nome:  
Primeira Igreja Batista em Ibatiba. 
 
Localização: Avenida Mário Andreazza, 410 
- Centro 
 
CEP: 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3543-1499. 
 
Funcionamento: domingos às 9h, 10h e 
19h30 e quarta às 19h30. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
 
Nome: 
Igreja Deus é Amor. 
 
Localização: Avenida Afonso Cláudio, Boa 
Esperança. 
 
CEP: 29395-000. 
 
Funcionamento: todos os dias de 8h às 
20h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
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7 - GLOSSÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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