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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 Ibiraçu.  Outros 47 municípios 
capixabas também foram contemplados com 
estudos desta natureza, produzidos ao longo 
do ano de 2004. 
 
O Inventário da Oferta Turística será a 
metodologia usada para registrar o conjunto 
de atrativos equipamentos, serviços e infra-
estrutura disponíveis em cada núcleo, a fim 
de otimizar os atrativos naturais e culturais 
como produto turístico, obedecendo às 
características originais e a capacidade de 
ocupação destes núcleos. A pesquisa deste 
trabalho foi realizada pelo Instituto de 
Pesquisa Flex Consult e teve o auxílio das 
prefeituras dos municípios pesquisados, 
buscando com isto fornecer uma radiografia 
de sua infra-estrutura turística. 
 
Durante décadas, no Espírito Santo, o 
turismo foi visto meramente como atividade 
de lazer e festa, não sendo enxergado como 

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

O Inventário da Oferta Turística será 

estruturado a fim de servir como fonte 

para: 

 

·identificar características e fatores que 

determinam as motivações de viagem; 

·dimensionar a oferta de serviços 

equipamentos e infra-estrutura 

disponíveis, para o processo de 

ocupação turística do território; 

·diagnosticar deficiências e pontos 

críticos entre a oferta e a demanda 

turística existente; 

·permitir a previsão do comportamento 

do mercado em função da análise de 

tendências; 

·direcionar os programas de ação para o 

planejamento estratégico do 

desenvolvimento do setor; 

·analisar o efeito multiplicador do 

turismo no cenário econômico do 

município; 

·organizar o setor de turismo na 

estrutura administrativa do setor 

público; 

·hierarquizar e priorizar os atrativos e 

conjuntos existentes para sua utilização 

otimizada e ordenada; 

·servir como fonte de pesquisa e 

consulta aos empresários, aos 

estudantes e à comunidade em geral, 

interessados na atividade turística do 

município. 
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2 � Metodologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

1. Sede; 
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3 � Introdução ao Município. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Localizada as margens da Rodovia BR 101, o 

município de Ibiraçu possui sua cultura 

influenciada pelos descendentes italianos. 

Conhecida também como �Cidade das 

Orquídeas�, a mesma dispõe de orquidários 

com espécies diversificadas deste delicada 

espécie da flora local, atraindo 

pesquisadores e admiradores que usufruem 

de sua infra-estrutura de serviços para 

apreciar e estudar os exemplares cultivados. 

 

O charme de suas construções e da antiga 

estação ferroviária localizada no centro, 

trazem um ar de bucolismo e de interior, 

onde o Rio Jucu Braço Sul serpenteia, junto 

a rodovia, uma bela corredeira, favorecendo 

um registro fotográfico deste espetáculo da 

natureza. 

 

Cercado por vegetação característica da 

Mata Atlântica, é possível de se admirar 

exemplares de fauna e flora de grande 

beleza. 

 

Visitar Marechal Floriano é ter a opção de 

apreciar a natureza, a gastronomia, as 

expressões culturais e folclóricas de um 

povo hospitaleiro e conhecedor de suas 

tradições.  

 

Utilizando seu potencial turístico e 

organizando sua oferta de forma planejada, 

Marechal Floriano poderá atender sua 

demanda turística de modo a propiciar ao 

seu turista e visitante uma experiência 

inesquecível. 
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ATRATIVOS TURÍSTICOS 
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4 � Atrativos Naturais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 - ATRATIVOS NATURAIS 
 
4.1.1 - Hidrografia 
 
4.1.1.1 - Rios 
 
Nome do atrativo:  
Hidrografia de Ibiraçú 
 
Localização: área urbana e não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
passa por várias partes do município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente 
pavimentado, em regular estado de conservação. 
 
Detalhamento do acesso mais utilizado: 
atravessa todo o município, passando pela 
Sede urbana. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
freqüência regular em bom estado e não-
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: indefinida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
com ingresso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 

 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas, com fluxo de visitação 
constante. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: no 
entorno há locais para alimentação e locais 
para hospedagem. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação da paisagem. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: Rio Taquaraçu - 
nasce na Fazenda Modenesi, em Taquaraçu, 
distrito da Sede, e desce, passando pela 
cidade de Ibiraçu, seguindo para o município 
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de Aracruz, onde deságua no Rio Piraqueaçu. 
Este rio tem sido responsável por inundações 
em Ibiraçu na época das chuvas fortes, 
porque corre entre morros altos, sendo 
contido na Barragem; Rio Perobas - nasce no 
Distrito da Sede, há 04km do Centro, passa 
por Perobas, corta a cidade de Ibiraçu e 
deságua no Rio Taquaraçu nas proximidades 
do Estádio de Futebol Marcos José 
Campagnaro.  Rio da Prata - nasce na 
comunidade de Rio da Prata, passa por Pedro 
Palácios e deságua no Rio Taquaraçu, 
próximo à Barragem. Rio Itapira - Nasce no 
distrito de Pendanga e deságua no Rio 
Fundão. 
 
Referências/Documentos consultados: 
Prefeitura Municipal de Ibiraçú. 
 
 
 
 
4.1.2 - Unidades de Conservação 
 
4.1.2.1 - Particular 
 
Nome do atrativo:  
Reserva Particular do Patrimônio  
Natural do Morro da Vargem 
 
Localização: Rodovia BR-101, km 213.  
 
Telefone: (27) 3267-1150. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 

Distância da localidade mais próxima: 10km. 
 
Distancia da Sede do município: 10km. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, 
parcialmente adaptado, rodoviário, 
pavimentado e em bom estado de 
conservação. 
  
Descrição do acesso utilizado: no km 217 
da Rodovia BR-101, no sentido Vitória a 
Ibiraçú, entrar à direita na sinalização do 
mosteiro, pela Rodovia Pedro Cuttin. Daí são 
mais 05km até o atrativo. 
 
Transporte regular para o atrativo: contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: Lei n° 
1.158, criada em 30/04/1985. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: centro de recepção, 
portaria principal. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, há visitas 
guiadas, ingresso gratuito, é necessário 
autorização prévia e agendamento. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, limpeza, locais para alimentação 

parcialmente adaptados, hospedagem 
parcialmente adaptada, sinalização, instalações 
sanitárias não adaptadas e monitor/condutor. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
educação ambiental e preservação de 
espécies nativas da fauna e da flora. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
outros estados e outros países. 
 
Descrição do atrativo: morro com mais de 
600 metros de altitude, na região do Mosteiro 
Zen Morro da Vargem, é um santuário 
ecológico com uma área em torno de 150 
hectares de Mata Atlântica. Um intenso 
trabalho de educação ambiental é realizado 
com crianças da rede escolar, agricultores, 
professores, vereadores, lideranças 
comunitárias, policiais militares e outros 
segmentos da sociedade, sempre enfatizando 
a relação direta entre qualidade de vida e 
meio ambiente. 
 
Referências/Documentos consultados: 

Documentos do Mosteiro Zen Morro da 
Vargem. 

 
 



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

15

 
 
 
4.1.3 - Flora 
 
Nome do atrativo:  
Flora 
 
Localização: em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo: não-sinalizado, não-
adaptado, rodoviário parcialmente 
pavimentado, em estado regular. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, de boa qualidade, não-adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: acesso ao atrativo permanente, 
sem visitas guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente.  

 

 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: o tempo necessário para usufruir o 
atrativo é de algumas horas em cada 
localidade. 
  
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis em cada localidade específica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação e pesquisa. 
 
Integra roteiro turístico comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: a Mata Atlântica 
representa uma grande riqueza de patrimônio 
genético e paisagístico, demonstrada por índices 
verdadeiramente impressionantes: 55% das 
espécies arbóreas e 40% para espécies não 
arbóreas são endêmicas (ou seja: uma, entre 
cada duas espécies ocorre exclusivamente 

naquele local). Os números não param por aí, 
70% no caso de espécies como as bromélias e 
orquídeas. As espécies em questão, constituintes 
da flora de Ibiraçú, são encontradas na sua maior 
parte na Reserva Particular do Patrimônio Natural 
do Morro da Vargem. 
São espécies da Mata Atlântica: Guapuruvu, 
Caixeta, Pinheiro-do-Paraná, Quaresmeira e 
Manacá, Cássia, Orquídeas, Araucária, Urucum, 
Jequitibá-rosa, Embaúba, Pau-brasil, Orelha-de-
pau, Sibipiruna, Cedro, Ipê-amarelo, Jacarandá, 
Manacá-da-serra, Palmito-juçara e Pau-ferro. 
 
Referências/Documentos consultados: 

http://www.sosmatatlantica.org.br 
4.1.4 - Fauna 
 
Nome do atrativo:  
Fauna 
 
Localização: em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo: não-sinalizado, não-
adaptado, rodoviário, parcialmente 
pavimentado, em estado regular. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, de boa qualidade, não-adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: acesso ao atrativo permanente, 
sem visitas guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 

http://www.sosmatatlantica.org.br
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Acessibilidade do atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: o tempo necessário para usufruir o 
atrativo é de algumas horas em cada 
localidade. 
  
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis em cada localidade específica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação e pesquisa. 
 
Integra roteiro turístico 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: no caso da fauna da 
Mata Altântica, 39% dos mamíferos que 
vivem na floresta são endêmicos. Mais de 
15% dos primatas existentes no Brasil 

habitam a floresta e a grande maioria dessas 
espécies são endêmicas. Assim como na 
flora, as espécies da Mata Atlântica, 
constituintes da fauna de Ibiraçú, são 
encontradas na sua maior parte, na Reserva 
Particular do Patrimônio Natural do Morro da 
Vargem. São espécies da fauna: Garça-
branca-pequena, Mico-leão-de-cara-dourada, 
Bicho-preguiça, Gato-do-mato, Tié-sangue, 
Borboleta, Tamanduá-bandeira, Sagui-da-
serra, Tatu-peludo, Mono-carvoeiro, 
Jaguatirica, Tucano e Cobras. 
 
Referências/Documentos consultados:   

http://www.sosmatatlantica.org.br 
 
 
 
 
 
 
4.2 - ATRATIVOS CULTURAIS 
 
4.2.1 - Edificações 
 
4.2.1.1 - Arquitetura Religiosa 
 
Nome do atrativo:  
Mosteiro Zen Morro da Vargem 
 
Localização: Rodovia BR-101 km 217.  
 
Telefone: (27) 3267-1150. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 

 
 
Distância da localidade mais próxima: 
10km. 
 
Distancia da Sede do município: 10km. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado e adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: no km 217 
da Rodovia BR-101, no sentido Vitória a 
Ibiraçú, entrar à direita na sinalização do 
mosteiro, pela Rodovia Pedro Cuttin. Daí são 
mais 05km até o atrativo. 
 
Transporte regular para o atrativo: regular. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: Lei nº 
1.158, criada em 30/04/1985. 
 
Estado de conservação: bom. 
Entrada do atrativo: centro de recepção e 
portaria principal. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, há visitas 

http://www.sosmatatlantica.org.br
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guiadas, ingresso gratuito, somente com 
autorização prévia e agendamento. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, limpeza, locais para 
alimentação parcialmente adaptados, 
hospedagem parcialmente adaptada, 
sinalização, instalações sanitárias não 
adaptadas, monitor/condutor. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
educação ambiental, preservação de espécies 
nativas da fauna e da flora e  retiro espiritual 
na prática do budismo. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
outros estados e outros países. 
 
Descrição do atrativo: o Mosteiro 
desenvolve várias atividades na área do meio 
ambiente. Este pólo de Educação Ambiental 
da Mata Atlântica possui uma área total em 
torno de 150 hectares, destinada a 
conservação e recuperação da cobertura 
vegetal. O pólo coordenou projetos de 
reflorestamento e paisagismo em regiões 
vizinhas e vem recebendo visitantes de 
diferentes escolas.  

 
O Mosteiro é um dos locais mais visitados da 
região. Cerca de 30 mil pessoas passam por 
ele todos os anos. Artistas, intelectuais, 
políticos e religiosos são presença constante 
no local. A estação cultural funciona como 
ateliê-residência de artistas de todo o Brasil.  
 
O Mosteiro fica aberto aos domingos, quando 
o público pode conhecer toda a filosofia, 
estrutura e paisagens com a companhia de 
guias. No Mosteiro acontece também a Festa 
do Meio Ambiente, com ênfase na 
preservação ecológica, servindo de exemplo 
para o desenvolvimento sustentável de 
diversas regiões do país. Pelo seu trabalho, a 
instituição recebeu da Unesco - Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura - o título de Posto 
Avançado da Reserva da Biosfera. Em 1997, 
foi reconhecido pelo Ministério do Meio 
Ambiente como uma das experiências 
brasileiras mais bem sucedidas em 
desenvolvimento sustentável. 
 
Fundado em 1974 pelo mestre Ryohan 
Shingu, o mosteiro edificou-se sobre um pilar 
principal de sustentação: a formação de 
monges segundo as tradições do Oriente. 
Toques de sinos, cantos de sutras e a 
rigorosa disciplina são semelhantes aos de 
qualquer centro monástico na Ásia. Primeiro 
mosteiro Zen da América Latina, procurou 
adaptar-se, contudo, à realidade brasileira, 
abrindo-se para o treinamento de leigos. 
 

Referências/Documentos consultados:  
Documentos do Mosteiro Zen Morro da 
Vargem. 

 
 
 
 
 
4.2.2 � Gastronomia Típica 
 
4.2.2.1 � Pratos Típicos 
 
Nome:  
Pão com Linguiça 
 
Origem cultural: multiracial. 
 
Composição básica: pão francês e lingüiça 
de porco. 
 
Modo de preparo: cortar o pão francês e 
rechear com a lingüiça frita inteira ou em 
pedaços. Pode-se acrescentar, ainda, queijo 
ou ovo ao recheio. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Ibiraçu. 
 
 
 
Nome:  
Pastel com Caldo de Cana 
 
Origem cultural: multiracial. 
 
Composição básica: trigo, água, sal e 
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fermento. 
 
Modo de preparo: o pastel é recheado e 
depois frito. O recheio pode ser de vários 
tipos, tanto doce como salgado. 
O caldo de cana é servido em copos e 
acompanha o pastel. 
 
Observações complementares: o 
município de Ibiraçú é muito conhecido em 
função de suas lanchonetes ao longo da BR-
101, que servem os tradicionais produtos 
citados acima. Esses locais são muito 
freqüentados diariamente, absorvendo parte 
do fluxo de veículos que trafegam pela BR-
101 Norte. 
 
Também são comercializados doces e 
biscoitos caseiros, bebidas e aperitivos da 
região. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Ibiraçu. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Polenta 
 
Origem cultural: italiana. 
 
Composição básica: fubá de moinho de 
pedra, sal, água e molho, se preferir.  
 
Modo de preparo: coloque meio litro de 
água em uma panela de pressão com uma 

colher de sal e leve ao fogo. Quando ferver, 
acrescente três xícaras de fubá. Mexa com 
colher de pau até desencarossar bem (ficará 
uma massa dura). Ferva em separado mais 
meio litro de água e adicione aos poucos 
sobre a polenta, mexendo sem parar até que 
toda a água seja adicionada. Cubra a panela 
e deixe cozinhar por mais 30 minutos em 
fogo baixo. Pode ser servida com molho ou 
pura. Se desejar polenta frita, despeje a 
polenta quente em forma e deixe esfriar. 
Corte em cubinhos ou fatias e frite em 
gordura quente. 
 
A polenta pode vir acompanhada de galinha 
frita ou ensopada e queijo. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Ibiraçu. 
 
 
 
Nome:  
Cappelleti 
 
Origem cultural: italiana. 
 
Composição básica: massa, frango e 
queijo. 
 
Modo de preparo: a massa lembra uma 
rosquinha. Tem recheio de frango ou queijo e 
pode ser preparada em forma de caldo, com 
carne de frango desfiada, ou com molho tipo 
macarronada. 
 

 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Ibiraçu. 
 
 
 
 
 
 
4.2.3 � Artesanato 
 
4.2.3.1 - Outros 
 
Nome do atrativo:  
Artesanato de Ibiraçú 
 
Localização: Sede e Distritos. Área urbana e 
não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, em bom estado e não adaptado. 
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Visitação: durante todo o ano, visitas não 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: todos os 
disponíveis nas localidades de cada artesão. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
comercialização de artesanato. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: o artesanato em 
Ibiraçu é produzido com materiais diversos, 
utilizando, em sua maior parte, matéria-
prima disponível na natureza. 
 
Fibras naturais utilizadas: 
Madeira � são feitos móveis artesanais, 
esculturas e objetos decorativos. 
Cipó � usada na produção de cestos. 
 
Além das fibras, o artesanato local utiliza 
conchas, mosaicos de pastilhas de cerâmica, 
objetos de cerâmica, pinturas em tecidos e 
objetos, material para bordados, escultura 
em cimento e bijuterias. 
 

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:  
Prefeitura Municipal de Ibiraçu. 
 

 
 
 
 
4.2.4 � Música e Dança 
 
4.2.4.1 � Folguedos 
 
Nome do atrativo:  
Banda de Congo. 
 
Localização: Alto Piabas. Área não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Alto Piabas, 

a 25km da Sede. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porta. 
 
Visitação: no mês de dezembro, por ocasião 
dos festejos de São Benedito e em eventos 
previamente programados, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: disponíveis no local da �Congada�. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
manifestação folclórica. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: os congos ou 
bandas de congos são grupos compostos de 
homens e mulheres em número variável que 
tocam e cantam em dias de festa de São 
Benedito, nas puxadas de mastro ou em 
festas eventuais. 
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A puxada, o levantamento e a fincada do 
mastro atraem muitos devotos. Porém, a fase 
inicial, processada dias antes da festa, com a 
presença da banda de congo, é a derrubada 
da árvore escolhida como mastro.  
 
No dia do santo, o mastro, adornado com 
bandeirinhas, flores e fitas, com o quadro do 
orago no topo, é transportado pelos fiéis. O 
levantamento e a fincada se processam ao 
som dos cantos da banda de congo e 
estourar de foguetes. 
 
De modo geral, a indumentária é simples, 
composta por calça e camiseta para os 
homens e vestidos rodados para as mulheres. 
Na maioria dos grupos aparecem mulheres 
representando a Rainha e conduzindo a 
bandeira do orago: São Benedito, São 
Sebastião ou Nossa Senhora do Rosário. 
Apresentam-se no período de 25 de dezembro 
a 20 de janeiro.  
 
As cantigas sobre temas variados, guardados 
de memória ou improvisados, são entoadas 
de forma alegre e irreverente. 
 
Os instrumentos são também em número 
variável, determinados de acordo com os 
elementos do grupo: chocalhos, cuícas, 
congos, casacas, tambores, caixa, triângulos, 
pandeiros e ganzás. Entre eles merecem 
destaque a casaca, estudada por Guilherme 
Santos Neves, 1978, que a considera única 
em todo o país e fartamente indicada em 

registros do século passado.  
 
Grupo reconhecido e em atividade: 
 
Banda de Congo de Alto Piabas  
Mestre Jacir Vicente 
Central dos Correios Comunidade de São 
Pedro.  
 
Localização: Rua Ibiraçú, s/n, Alto Piabas. 
CEP: 29.970-000. 
 
Contato: (27) 9979-5593 (Elza). . 
 
Referências/Documentos consultados:  

Fundação Nacional de Arte-Instituto 
Nacional do Folclore. Atlas Folclórico do 
Brasil-Artesanato, danças e 
folguedos: Espírito Santo. Rio de 
Janeiro, FUNARTE, 1982. 

 
 
 
 
4.3 - ATIVIDADES ECONÔMICAS 
 
4.3.1 � Agropecuária 
 
4.3.1.1 � Agricultura 
 
Nome do atrativo:  
Agricultura 
 
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: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, com visitas guiadas 
pelos proprietários, ingresso gratuito e com 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 03 (três) dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
produção e comercialização de culturas 
agrícolas. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados?  Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
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entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: o destaque especial 
é para a cultura do café. A cafeicultura local 
teve uma área colhida em 2001 de 2.245 
hectares e uma produção de 5.315 toneladas, 
o que representou naquele ano um valor de 
R$ 2,6 milhões. As culturas do arroz, feijão, 
milho, cana-de-açúcar, mandioca, banana, 
seringueira e coco anão ocorrem em escala 
bem menor. Milho, feijão e arroz são 
atividades tipicamente de subsistência e vêm 
sendo conduzidas com baixo nível 
tecnológico. 
 
Referências/Documentos consultados 
www.sebraees.com.br 
 
 
 
4.3.1.2� Pecuária 
 
Nome do atrativo:  
Pecuária 
 
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: não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, com visitas guiadas 
pelos proprietários, ingresso gratuito e com 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 03 (três) dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
exploração pecuária. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados?  Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: a produção 
agropecuária está assentada na estrutura da 
pequena propriedade familiar, com 70% dos 
estabelecimentos rurais com área inferior a 
50 ha. Dentre as explorações pecuárias o 
município de Ibiraçu, em 2001, contava com 
6.564 cabeças, e segundo o IBGE a pecuária 

leiteira contava com 920 cabeças. 
Existem ainda no município cerca de 50 
apicultores organizados em associação 
(Apisa), que engloba também os três 
municípios vizinhos (João Neiva, Fundão e 
Aracruz). A produção dos quatro municípios 
representa 10% da produção estadual. 
A indisponibilidade de estrutura eficiente para 
o processamento da produção não permite a 
inclusão do produto nas normas da Inspeção 
Federal para certificação de qualidade. Isto 
tem-se constituído em entrave sério para a 
comercialização e, conseqüentemente, ao 
desenvolvimento da atividade no âmbito 
municipal. 
 
Referências/Documentos consultados 
www.sebraees.com.br 

 
 

4.4 � EVENTOS PROGRAMADOS 
 
4.4.1 - Realizações Diversas 
 
4.4.1.1 - Artísticas/ Culturais 
 
Nome do atrativo:  
Rodeio de Ibiraçú 
 
Localização: Centro de Eventos César 
Rosalém. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 

http://www.sebraees.com.br
http://www.sebraees.com.br
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Distancia da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado. Meio rodoviário, totalmente 
pavimentado e bom. A pé bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: bairro 
Professora Ericina. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular. Tipo intermunicipal, freqüência 
regular, boa qualidade e não-adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, 
parcialmente adaptado. 
Visitação: no final do mês de abril ou início 
de maio, visitas não-guiadas, ingressos pagos 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, no 
final do mês de abril ou início de maio. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 03 (três) dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, segurança, lazer e entretenimento 
parcialmente adaptado, locais para 
alimentação parcialmente adaptados e locais 
para estacionamento. 
 

Atividades ocorrentes no atrativo: shows 
de repercussão regional e nacional, rodeios, 
exposição de animais e outros. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional. Maior visitação durante o 
evento. 
 
Descrição do atrativo: evento realizado 
pela Sociedade de Assistência Social, Cultural 
e Recreativa de Ibiraçú- SACRI. Conta com 
grande estrutura de arena para rodeio, 
arquibancadas, camarotes, praça de 
alimentação e palco para shows musicais, 
que se dividem entre artistas regionais e 
vários artistas nacionais. 
A apresentação do rodeio é dividida em 
categorias, inclusive com provas infantis. 
  
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Ibiraçú. 
 
 
Nome do atrativo: 
Festa de Emancipação Política 
 
Localização: rua Maria Adelaide Jardim, 
Centro. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 

Distancia da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não-
adaptado. Meio rodoviário, totalmente 
pavimentado e em bom estado. A pé, bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: ruas do 
Centro. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular. Tipo intermunicipal, freqüência 
regular de boa qualidade e não-adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida, 
não-adaptado. 
Visitação: em setembro, visitas não-
guiadas, ingressos gratuitos e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, em 
setembro. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 03 dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, segurança, lazer e entretenimento 
parcialmente adaptados, locais para 
alimentação parcialmente adaptados e locais 
para estacionamento. 
 



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

23

Atividades ocorrentes no atrativo: shows 
musicais, barracas de alimentos e bebidas, 
lazer, programação religiosa e outros. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação durante o 
evento. 
 
Descrição do atrativo: realizada no final de 
semana em torno de 11 de setembro, feriado 
municipal, em comemoração ao aniversário 
do município. A programação é variada. 
  
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Ibiraçú. 
 
 
 
 
4.4.1.2 - Religiosas/de Fé 
 
Nome do atrativo: 
Festa de Nossa Senhora da Saúde 
 
Localização: Santuário Diocesano Nossa 
Senhora da Saúde. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distancia da Sede do município: Sede. 
 

Acesso ao atrativo: não sinalizado, não-
adaptado. Meio rodoviário, totalmente 
pavimentado e em bom estado. A pé, bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: bairro 
Aricanga. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular. Tipo intermunicipal freqüência 
regular boa qualidade e não-adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida, 
não-adaptado. 
 
Visitação: em novembro, visitas não-
guiadas, ingressos gratuitos e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, em 
novembro. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, segurança, lazer e entretenimento 
parcialmente adaptado, locais para 
alimentação parcialmente adaptado e locais 
para estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 

programação religiosa. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, entorno 
regional. Maior visitação durante o evento. 
 
Descrição do atrativo: comemora-se no dia 21 
de novembro (feriado municipal) e tem sua 
tradição desde a época dos colonizadores 
italianos, quando chegaram e foram acometidos 
por diversas doenças. Eles rezavam aos pés da 
imagem de Nossa Senhora da Saúde, pedindo 
proteção. Mais tarde construíram uma pequena 
igreja no alto do morro próximo a Aricanga. 
Nossa Senhora da Saúde é padroeira do 
município. Hoje, no Centro de Formação Nossa 
Senhora da Saúde (antigo Seminário), também 
encontramos uma imagem de Nossa Senhora da 
Saúde. 
  
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Ibiraçú. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Festa de São Marcos 
 
Localização: Igreja Matriz São Marcos, 
Centro. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
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Distancia da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não-
adaptado. Meio rodoviário totalmente 
pavimentado e em bom estado. A pé, bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: principais 
ruas do Centro.  
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular. Tipo intermunicipal, freqüência 
regular, boa qualidade e não-adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida, 
não-adaptado. 
 
Visitação: em abril, visitas não-guiadas, 
ingressos gratuitos e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, em 
abril. 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, segurança, lazer e entretenimento 
parcialmente adaptado, locais para 
alimentação parcialmente adaptado e locais 
para estacionamento. 
 

Atividades ocorrentes no atrativo: 
programação religiosa. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação durante o 
evento. 
 
Descrição do atrativo: Realiza-se no dia 25 
de abril. São Marcos é o Padroeiro da 
Paróquia de Ibiraçu. Na época em que os 
imigrantes italianos chegaram na região, 
trouxeram uma imagem do Santo, para 
perpetuar a lembrança da cidade de Veneza, 
na Itália, local de onde veio a maioria dos 
colonizadores. Essa imagem foi colocada 
numa pequena capela onde nasceu a cidade 
centenária de Ibiraçu. 
  
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Ibiraçú. 
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5 - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS  
TURÍSTICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 - HOSPEDAGEM 
 
5.1.1 � Meios de Hospedagem  

Oficialmente Cadastrados 
 
5.1.1.1 � Hotel 
 
Nome da empresa:  
Hotel Califórnia 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: rua Ernesto Maioli, s/n, Centro. 
Cep: 29670-000. 
 
Telefone (27) 3257-1411.  
 
Fax: (27) 3257-1477. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 29 
apartamentos, sendo 07 quartos sem 
banheiro privativo 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão e ventilador. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 

Área social: garagem, bar/lanchonete e sala 
de TV/vídeo. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
5.1.1.2 - Hotel de Lazer 
 
Nome da empresa: Agro Estância 
Lombardi 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-101, km 110, 
Estrada Valada do Maffei. CEP: 29670-000.  
 
Telefone: (27) 3257-2852 e (27) 9974-
3035. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente 
(finais de semana). 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 06 
apartamentos. 
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Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ventilador e frigobar. 
 
Tipo de diária: pensão completa.  
Área social: estacionamento, bar/lanchonete, 
restaurante e sala de TV/vídeo. 
 
Recreação e Lazer: possui piscina, 
playground, sala de jogos, pedalinhos, trilha 
ecológica, pista para motocross e pesque-
pague. 
 
Instalações para Eventos: capacidade para 
80 pessoas sentadas, oferece instalações 
sanitárias não adaptadas e equipamento de 
sonorização. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
5.2 - ALIMENTAÇÃO 
 
5.2.1 � Restaurantes 
 
Nome da empresa:  
Restaurante e Churrascaria Via Expressa 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada, 

área urbana. 
 
Localização: Avenida João Alves da Mota 
Junior, 831, São Cristóvão.   
 
Telefone: (27) 9956-8949. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, diariamente, 
das 7h às 15h. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 
mesas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheques ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento a la 
carte, servindo almoço e lanches. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante e Lanchonete Califórnia 
 
Natureza da entidade: privada. 
 

Edificação: contemporânea, não tombada, 
área urbana. 
 
Localização: rua Ernesto Maioli, Centro. 
 
Telefone: (27) 3257-1411. 
 
Gerências: geral 
 
Número de funcionários: 10 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, de 6h às 22h. 
Capacidade do empreendimento: 20 
mesas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
self-service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações 
complementares: anexo ao hotel califórnia. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
 
5.2.2 � Bares / Cafés / Lanchonetes 
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Nome da empresa:  
Pastelaria Avenida 101 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada, 
área urbana. 
 
Localização: Avenida João Alves da Mota 
Junior, s/n, São Cristóvão. Cep: 29670-000.  
 
Telefone: (27) 3257-2047.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, 24h. 
 
Capacidade do empreendimento: 02 
mesas e 08 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: estacionamento e 
instalações sanitárias parcialmente adaptadas. 
 
Tipos de cozinha: outros (lanches). 
 
Descrição e observações 
complementares: comercializa produtos 
caseiros. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 

 
 
Nome da empresa:  
Lanchonete Sfalsin 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada, 
área urbana. 
 
Localização: Rodovia BR-101, km 211. 
 
Telefone: (27) 3257-1239. 
 
E-mail: sfalsin@ig.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 30 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, durante 24h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 
mesas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de credito, 
cheques ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: estacionamento 
e instalações sanitárias parcialmente 
adaptadas. 
 
Tipos de cozinha: outros (lanches). 
 
Descrição e observações 

complementares: serve o tradicional pão 
com lingüiça. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Lanchonete Parada Ibiraçu 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada, 
área urbana. 
 
Localização: Rodovia BR-101 km 213.  
Perobas. Cep: 29670-000.   
 
Telefone: (27) 3257-1779 e (27) 3257-
1737. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 35 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 24 horas. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 
mesas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartões de credito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento a la 

mailto:sfalsin@ig.com.br
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carte (lanchonete) e possui TV, 
estacionamento e instalações sanitárias 
parcialmente adaptadas. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Descrição e observações 
complementares: lanches, pastelaria, 
artesanatos em geral, loja country e queijos 
da culinária italiana. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Bar do Dárcio Grippa 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada, 
área urbana. 
 
Localização: Rua Maria Adelaide Jardim, 56, 
Centro. 
 
Telefone: (27) 3257-1707. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, de 8h às 21h. 
 

Capacidade do empreendimento: 10 
mesas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento a la 
carte, (serviço de bar, lanchonete e 
restaurante). 
 
Tipos de cozinha: outros (lanches em geral).  
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
 
5.2.3 � Casas de Chá / Confeitarias 
 
Nome da empresa:  
Padaria e Confeitaria São Marcos 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada, 
área urbana. 
 
Localização: rua Maria Adelaide Jardim, 
110, Centro. 
 
Telefone: (27) 3257-1365. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 06 funcionários 

permanentes. 
 
Funcionamento: 6h ás 2h. 
 
Capacidade do empreendimento: 02 
mesas e 08 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento a la 
carte (padaria). 
 
Tipos de cozinha: outros (lanches em 
geral). 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Padaria Pão e Cia 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada, 
área urbana. 
 
Localização: Avenida Conde D�Eu, 444, Centro. 
 
Telefone: (27) 3257-2289. 
 
Gerências: geral 
 
Número de funcionários: 11 funcionários 
permanentes. 
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Funcionamento: 6h ás 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 03 
mesas e 12 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento a 
lacarte (padaria). 
 
Tipos de cozinha: brasileira (padaria). 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
 
5.3 � AGENCIAMENTO 
 
5.3.1 � Agências de Viagens e Turismo 
 
Nome da empresa:  
J & L Agência de Viagens e Turismo 
 
Localização: rua Ernesto Maioli, Centro.   
 
Telefone: (27) 3257-2897. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 

Período de funcionamento: diariamente, 
das 7h às 19h. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Serviços especializados: venda de 
passagens. 
 
Descrição e observações 
complementares: venda de passagens da 
Águia Branca para todo o estado do Espírito 
Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
 
5.4 - TRANSPORTES 
 
5.4.1 - Transportadoras Turísticas 
 
 
Nome da empresa:  
Viação Águia Branca 
 
Integra rede de transportes: regional e 
nacional. 
 
Endereço: rua Ernesto Maioli, Centro (na J & 
L Agência de Viagens e Turismo). 
 
Telefone: (27) 3257-2897. 

 
Gerencias: geral. 
 
Período de atendimento: diariamente, das 
7h às 19h. 
 
Formas de ingresso/ pagamento: dinheiro 
ou cartão. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: frota 
própria. 
 
Abrangência do atendimento: regional e 
nacional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado e 
instalações sanitárias (obs: os itens não se 
aplicam para toda a frota). 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
 
5.4.2 - Táxis 
 
Nome da empresa:  
Ponto de Táxi 
 
Integra rede de transportes: local, e 
regional. 
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Endereço: não há ponto fixo, os motoristas 
costumam concentrar o atendimento em 
torno da Praça Aristides Guaraná, no Centro. 
 
Gerencias: cada motorista administra o seu 
serviço. 
 
Período de atendimento: todos os dias, 24 
horas. 
 
Formas de ingresso/pagamento: dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: frota 
própria, cerca de 08 veículos. 
 
Abrangência do atendimento: local e 
regional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado, 
música ambiente (obs: os itens não se 
aplicam para toda a frota). 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
5.5 - EVENTOS 
 
5.5.1 - Parques, Pavilhões e Exposições 
 

Nome:  
Centro de Eventos César Rosalém 
 
Localização: Sede, bairro Professora Ericina. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal. 
 
Número de funcionários: 01 funcionário 
permanente e outros temporários, de acordo 
com a necessidade. 
 
Formas de pagamento do uso de 
equipamentos/ serviços: gratuito ou pago, 
depende do evento. 
 
Características gerais: atendimento todos 
os dias da semana, de acordo com 
agendamento.  
 
Espaço físico: capacidade para mais de 
6.000 pessoas. 
 
Observações complementares: o local 
recebe estruturas de apoio e montagem de 
equipamentos de acordo com a necessidade 
de cada evento. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
 
5.5.2 - Auditório/ Salões/ Salas 
 

Nome:  
Salão Paroquial 
 
Localização: Praça São Marcos, 64, Centro. 
 
Telefone: (27) 3257-1381. 
 
Gerências: Paróquia São Marcos. 
 
Número de funcionários: 01  funcionário 
permanente. 
 
Formas de pagamento do uso de 
equipamento/serviços: pago. 
 
Características gerais: todos os dias, 
mediante agendamento prévio. Há instalações 
sanitárias não adaptadas e serviço de limpeza. 
 
Espaço físico: capacidade para 250 pessoas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
 
5.6 - LAZER E ENTRETENIMENTO 
 
5.6.1 - Clubes 
 
Nome:  
Ibiraçú Futebol Clube 
 
Localização: rua Guilherme Modenezi, s/n, 
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Centro. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: de acordo com as 
atividades esportivas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias e telefone público.  
 
Principais atividades ocorrentes: jogos de 
futebol. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
5.6.2 � Outros Locais 
 
Nome do atrativo:  
Agro Estância Lombardi 
 
Localização: Rodovia BR-101, km 110, 
Estrada Valada do Maffei.  
 
Telefone: (27) 3257-2852 e (27) 9974-3035. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: de sexta a domingo, 
durante todo o dia. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
informações, limpeza, segurança, locais para 

alimentação (restaurante e lanchonete), 
pesque-pague, locais para hospedagem 
(chalés), pedalinhos, piscina, playground, 
sala de jogos, trilha ecológica, pista para 
motocross e amplo estacionamento. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
entretenimento. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Agro Estância Vale Verde 
 
Localização: Rodovia Pedro Cutini, km 2,5, 
Pedro Palácios (Sítio Scopel).  
 
Telefone: (27) 3257-1363 e (27) 3257-
1064. 
 
Gerências: geral 
 
Funcionamento: de sexta a domingo, 
durante todo o dia. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
informações, limpeza, segurança, locais para 
alimentação (restaurante e bar em ambiente 
rural), churrasqueiras, praça de alimentação 
para 180 pessoas, cozinha completa e área 
para estacionamento. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
entretenimento. 

 
Observações complementares: localizado 
a 7,5km da Sede do município, fabrica 
produtos da agroindústria artesanal como 
rapadura, doces, licores, fubá de milho, 
farinha de mandioca, cachaça e outros. Serve 
pratos da culinária regional. 
 
No local há um riacho de águas límpidas com 
leito de pedras, cuja nascente está localizada 
na Área de Preservação Ambiental do 
Mosteiro Zen Morro da Vargem.  
 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
 
5.7 � OUTROS SERVIÇOS  

E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 
  
5.7.1 � Entidades, Associações  

e Prestadores de  
Serviços Turísticos 

 
 
Nome:  
CDL- Clube de Diretores  
Lojistas de Ibiraçú 
 
Localização: rua Daniel Comboni, 21, sala 
01, bairro Erecina. 
 



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

32

Telefone: (27) 3257-1703. 
 
Gerências: associados com diretor presidente. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta, das 8h às 17h30. 
 
Formas de pagamento: pago. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias e serviço de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
elaboração de promoções e ações voltadas ao 
comércio local e aos lojistas associados. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome: SACRI - Sociedade de Assistência 
Social, Cultural e Recreativa de Ibiraçu 
 
Localização: não há endereço fixo.  
 
Telefone: (27) 3257-1635 (falar com 
Mosquete) e (27) 9977-6908 (falar com 
Detinha). 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 01 funcionário 
permanente (voluntário). 

 
Período de funcionamento: não há 
funcionamento determinado, funciona sempre 
quando é realizado o Rodeio de Ibiraçú e 
outros eventos relacionados. 
 
Formas de pagamento: pago. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias e serviço de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: criada 
em 2002, é a entidade responsável pela 
realização do Rodeio de Ibiraçu. Todos os 
anos, a Sacri reúne mais de mil voluntários, 
que organizados em comissões, trabalham 
para que o Rodeio seja um grande espetáculo 
de solidariedade.  
 
Observações complementares: a Sacri é 
uma entidade sem fins lucrativos que se 
mantém através de doações e da realização 
de eventos como o Rodeio de Ibiraçú. Com os 
recursos adquiridos, desenvolve projetos na 
área social que atendem a sociedades 
carentes de Ibiraçú e região. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
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6 - INFRA-ESTRUTURA  
DE APOIO TURÍSTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS  
DO MUNICÍPIO 

 
6.1.1 - Características Gerais 
 
6.1.1.1 - Políticas 
 
Nome do Município:  
Ibiraçu 
 
Endereço da Prefeitura: Avenida Conde 
D�Eu, 486, Centro. Cep: 29670-000. 
 
Telefone: (27) 3257-1788.  
 
Fax: (27) 3257-2737. 
 
Web site: www.ibiracu.es.gov.br 
 
E-mail: (gabinete) 
prefeituraibiracu@yahoo.com.br 
 
Registro estadual: 
CNPJ 27.165.208/0001-17. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de 
Ibiraçú; 
2. IPES. 

 
 
6.1.1.2 - Geográficas 
 
Localização:  
latitude (s) 19o 49� 52��.  
longitude (w) 40º 22� 09��(IPES). 

 
Área total do município: 200 km2 (IBGE). 
 
Municípios limítrofes:  
Ao norte � João Neiva. 
Ao sul � Fundão. 
A leste � Aracruz. 
A oeste � Santa Tereza. 
 
Distritos:  
Sede e Pendanga. 
Povoados: Pedro Palácios, Caboclo Bernardo 
e Mata Quatro. 
 
Temperatura: média anual entre 20°C e 39°C. 
 
Clima: tropical megatérmico e semi-úmido. 
 
Altitude média: altitude de 50 m (Sede). 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES; 
2. IBGE. 

 
 
 
6.1.1.3 � Econômicas 
 
Principais atividades econômicas: 
agropecuária. 
 
Referências/Documentos consultados: 
Prefeitura Municipal de Ibiraçú. 
 
 
 

http://www.ibiracu.es.gov.br
mailto:prefeituraibiracu@yahoo.com.br
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6.1.2 � Aspectos Históricos 
 
 
Em 10 de julho de 1877, partia de Gênova o 
vapor Colúmbia, com 54 famílias a bordo, 
para colonizar o atual município de Ibiraçú. A 
viagem durou 35 dias até Vitória, onde 
permaneceram em quarentena.  
 
Após a quarentena, as famílias seguiram no 
vapor Presidente até Santa Cruz e de lá 
subiram o rio Piraqueaçu em canoas, até 
chegarem ao Porto de Santana, no Córrego 
Fundo, onde, sob os comandos do veterano 
da Guerra do Paraguai, o General Aristides 
Armínio Guaraná, iniciaram a construção da 
estrada do núcleo, denominado Núcleo 
Colonial Santa Cruz. A Sede do Núcleo 
Colonial Santa Cruz, da Colônia Santa 
Leopoldina, foi logo denominada Conde D�Eu. 
Em 1890, com a Proclamação da República, o 
povoado recebeu o nome de Bocaiúva, em 
homenagem a Quintino Bocaiúva.  
Por ocasião da criação do município de 
Guaraná, o local recebe o nome de Vila 
Guaraná, numa homenagem merecida ao 
fundador de Ibiraçú. Entretanto, políticos 
republicanos, de encontro aos interesses dos 
velhos imigrantes, em 1892, mudaram o 
nome da Vila Guaraná para �Pau Gigante�, 
nome originário de uma gigantesca árvore de 
aproximadamente 60 metros existente entre 
Ibiraçú e João Neiva. Em 1892, foi nomeado 
o Primeiro Oficial do Registro Civil, Sr. 

Epifánio Gasparini. Em 1932 a vila passou a 
cidade e, em 1942, a Comarca. O município e 
a cidade passaram a chamar-se Ibiraçú. 
 
O município de Ibiraçu até 1988 era 
composto dos seguintes distritos: Ibiraçú 
(Sede), Acióli, João Neiva e Pendanga. Pela 
Lei Estadual nº 4076 de 12 de maio de 1988 
foi criado o município de João Neiva e 
instalado a 1º de janeiro de 1989.  
 
O município de Ibiraçu ficou reduzido a dois 
distritos: a Sede Municipal e Pendanga. 
 
Referências/Documentos consultados: 
Prefeitura Municipal de Ibiraçú. 
 
 
 
 
6.1.3 � Administração Municipal 
 
6.1.3.1 � Estrutura Administrativa 
 
Nome do Prefeito: Jauber Dório Pignaton. 
 
Número de secretarias, departamentos e 
outros: 
Secretaria Municipal de Administração; 
Secretaria Municipal de Saúde; 
Secretaria Municipal de Educação; 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente; 
Secretaria Municipal de Obras; 
Secretaria Municipal de Finanças; 
Secretaria Municipal de Ação Social. 

 
Referências/Documentos consultados:  
IPES E PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇÚ. 
 
 
 
6.1.3.2 - GESTÃO DO TURISMO 
 
Órgão oficial de turismo: Secretaria 
Municipal de Planejamento. 
 
Titular do órgão: Caroline de Marchi Pignaton. 
 
Referências/Documentos consultados:  
SEDETUR. 
 
 
 
 
6.1.4 � Legislação Municipal 
 
Lei Orgânica do Município: nº 23 de 
11/09/1891. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Ibiraçu. 
 
 
 
 
6.1.5 - Feriados e Datas  

Comemorativas Municipais 
 

 Emancipação Política - 11 de setembro; 
 Nossa Senhora da Saúde - 21 de  
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novembro; 
 São Marcos - 25 de abril. 

 
 
 
 
6.1.6 - Serviços Públicos 
 
Domicílios particulares permanentes: 
2.623. 
 
 
 
 
6.1.6.1 - Abastecimento de Água. 
 
Empresa responsável: SAE � Sistema de 
Abastecimento de Água e Esgoto. 
 
Forma de abastecimento de água dos 
domicílios particulares permanentes e 
número de domicílios dos atendidos (%):  

 rede geral � 80,8 %; 
 poço ou nascente �  18,5 %; 
 outra � 0,8 %. 

 
Referências/Documentos consultados:  

IPES. Disponível em: 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
icipios/31/Habitacao/tab06.pdf. Acesso 
em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 
Microdados do Censo 2000. 

 
 
6.1.6.2 - Serviços de Esgoto 
 

Empresa responsável: SAE � Sistema de 
Abastecimento de Água e Esgoto. 
  
Forma de esgotamento sanitário dos 
domicílios particulares permanentes  e 
número dos atendidos (%):  

 fossa rudimentar � 4,9 %; 
 fossa séptica � 7,2 %; 
 outro escoadouro � 0,8 %; 
 rede geral de esgoto ou pluvial � 70,4 %; 
 rio, lago ou mar � 10,9 %; 
 vala � 2,7 % e 
 nenhuma � 3,2 %. 
 

Referências/Documentos consultados:  
IPES. Disponível em: 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
icipios/31/Habitacao/tab07.pdf. Acesso 
em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 
Microdados do Censo 2000. 

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

 fossa rudimentar � 1,2 %; 
 fossa séptica � 0,2 %; 
 rede geral de esgoto ou pluvial � 91,2 %; 
 rio, lago ou mar � 5,7 %; 
 vala � 1,1 %; 
 nenhuma � 0,7. 

 
Referências/Documentos consultados:  

IPES. Disponível em: 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
icipios/31/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: 2.425 
2. Comercial: 251 
3. Industrial: 42 
4. Rural: 332 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. ESCELSA - Espírito Santo Centrais 
Elétricas; 
2. http://www.sebraees.com.br/municipio
s/tel_mos_mun_5.asp?codigo=803&codig
o_categoria= 

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

 coletado � 78,8 %; 
 jogado em rio, lago ou mar � 0,6 %; 
 jogado terreno baldio ou logradouro � 2,6 %; 
 queimado ou enterrado � 16,6 % e  

http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
http://www.sebraees.com.br/municipio
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 tem outro destino � 1,4 %. 
 
Empresa responsável: Prefeitura Municipal 
de Ibiraçú. 
 
Referências/Documentos consultados:  

IPES. Disponível em: 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
icipios/31/Habitacao/tab09.pdf. Acesso 
em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 
Microdados do Censo 2000. 

 
 
 
 
6.1.7 - Outras Informações 
 
Distância da Sede à Capital do Estado: 
71km. 
 
Taxa de urbanização: 73 (2000). 
 
Densidade demográfica: 50 (2000). 
 
População residente: total 10.143, urbana 
7.404 e rural 2.739 (IBGE 2000). 
 
Atrativos mais visitados: Mosteiro Zen 
Morro da Vargem. 
 
Referências/Documentos consultados: 
IBGE e IPES. 
 
 
 
 

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

Rodoviárias e  
Serviços Rodoviários 

 
Rodovias: 
Federal � sim, BR-101. Pavimentada e em 
bom estado de conservação. 
Estadual � sim, ES-257. Pavimentada e em 
bom estado de conservação. 
Municipal � não se aplica. 
 
Equipamentos, serviços e facilidades nos 
equipamentos e vias de acesso: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
serviço de limpeza, locais de embarque e 
desembarque, vendas de passagens, 
estacionamento, telefone público. 
Acessos para capital do Estado: BR-101. 
 
Acesso para outras capitais: BR-101. 
 
Acesso para outros municípios: BR-101 e 
ES 257 (Aracruz). 
 
Informações e observações 
complementares: a BR-101 passa pela 
Sede do município, oferecendo toda a 
estrutura de apoio aos viajantes. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 

 
6.3 - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 
 
6.3.1 - Agências Postais 
 
Nome: Correios 
 
Localização: Rua Martins Pescador, 26. 
Bairro Erecina. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 9hás 
16h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: serviços de correios, 
recebimento de conta de telefone, carnês de 
plano de saúde e boletos do Bradesco e 
outros bancos.  
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
6.3.2 - Postos Telefônicos/  

Telefonia Celular 
 
Nome/Entidade:  
Operadoras VIVO, CLARO, OI e TIM 
 
Localização: cobertura em toda a Sede do 
município. 
 

http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
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Web site: www.vivo.com.br; 
www.claro.com.br; www.oi.com.br e 
www.tim.com.br 
 
Funcionamento: cobertura 24 horas. 
 
Equipamentos: torres de transmissão. 
 
Serviços prestados: telefonia celular. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
6.4 - SISTEMA DE SEGURANÇA 
 
6.4.1 - Delegacias e Postos de Polícia 
 
 
Nome/entidade:  
Polícia Civil � Delegacia de Polícia  
de Ibiraçú 
 
Localização: Avenida Getúlio Vargas 63, 
centro. CEP: 29670-000.  
 
Telefone: (27) 3257-1379.  
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Equipamentos: viaturas e todos os 
necessários aos serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: ocorrências policiais, 

apreensões, e atendimento ao público. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
6.5 - SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR 
 
6.5.1 � Pronto-Socorros 
 
Nome:  
Pronto Socorro e Maternidade  
Oswaldo Lanschi 
 
Localização: Rua Martins Pescador, bairro 
Ericina.  
 
Telefone: (27) 3257-2734. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: serviço médico, 
consultas, curativos urgência e emergências. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
6.5.2 - Clínicas Médicas 

 
Nome:  
Consultório Médico. 
 
Localização: Rua dos Juritis, 71, bairro 
Ericina.  
 
Telefone: (27) 3257-1249. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, de 7h às 
18h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: clínica geral, 
acupuntura e otorrinolaringologia. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
6.5.3 � Postos De Saúde 
 
Nome:  
Unidade de Saúde de Ibiraçu (SUS)  
Sistema Único de Saúde 
 
Localização: Rua Daniel Comboni, Centro.  
 
Telefone: (27) 3257-2740. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
7h às 17h. 

http://www.vivo.com.br;
http://www.claro.com.br;
http://www.oi.com.br
http://www.tim.com.br
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Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: serviço medico, 
dentista e imunização. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
6.5.4 � Farmácias 
 
Nome:  
Drogaria São Marcos  
   
Localização: Avenida Conde D�Eu, 487, 
Centro.    
 
Telefone: (27) 3257-1335. 
 
Funcionamento: das 8h às 19h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: comércio de produtos 
farmacêuticos e perfumaria. 
 
 
Nome:  
Drogaria Nossa Senhora da Saúde  
 
Localização: Rua João Alves da Mata Junior, 
05, Centro.  

 
Telefone: (27) 3257-1701. 
 
Funcionamento: segunda a sábado, das 8h 
às 21h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: venda de 
medicamentos e recebimentos de conta de 
luz. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome: Drogaria Drogamar 
 
Localização: Rua Domício Martins da Silva, 
252, Centro.  
 
Telefone: (27) 3257-2599. 
 
Funcionamento: segunda a sábado, das 8h 
às 18h. 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: venda de 
medicamentos e recebimentos de conta de 
luz. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 

 
 
6.5.5 � Clínicas Odontológicas 
 
Nome/entidade:  
Consultório Odontológico 
 
Localização: Avenida João Alves Motta 
Junior, 95, sala 102, Centro. CEP: 29670-
000.  
 
Telefone: (27) 3257-2728. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, de 
acordo com agendamento. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: tratamento 
odontológico em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Consultório Odontológico  
Dr. José Marcos Rosalem 
 
Localização: Rua Guilherme Modenesi, 82, 
Centro. CEP: 29670-000.  
 
Telefone: (27) 3257-2115. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, de 
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acordo com agendamento. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: tratamento 
odontológico em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Consultório Odontológico  
Dr. João Bosco Colodetti 
 
Localização Avenida Conde D�Eu, s/n, sala 
902, Centro. CEP: 29670-000.  
 
Telefone: (27) 3257-1187. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, de 
acordo com agendamento. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
Serviços Prestados: tratamento 
odontológico em geral 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
6.6 � SISTEMA EDUCACIONAL 
 

Taxa de alfabetização de adultos: 86,95 %. 
 
Taxa bruta de freqüência escolar: 44,45 
% (0-6 anos); 97,25 % (7-14 anos); 76,33 
% (15-17 anos). 
 
População de 10 a 14 anos alfabetizada: 
1.021 em 2000. 
 
População de 10 a 14 anos não 
alfabetizada: 23 em 2000. 
 
Número de matrículas realizadas: 

 Ensino Fundamental � 1.831. 
 Ensino médio � 446. 

 
Número de estabelecimentos de ensino: 

 Rede Pública Federal � não há; 
 Rede Pública Estadual � 02 escolas; 
 Rede Pública Municipal � 14 escolas; 
 Rede Privada � 02 escolas.  

 
Referências/Documentos consultados: 

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

 
 
 
 
 
6.7 - OUTROS SERVIÇOS  

E EQUIPAMENTOS DE APOIO 
 
6.7.1 � Comércio 
 

6.7.1.1 � Lojas de Artesanato e Suvenires 
 
Nome da empresa:  
Restaurante e Lanchonete Califórnia 
 
Localização: Rua Ernesto Maioli, Centro, 
 
Telefone: (27) 3257-1411. 
 
Funcionamento: diariamente, de 6h às 22h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento. 
 
Serviços prestados: o local comercializa 
vários produtos da agroindústria regional, 
bebidas e objetos artesanais.  
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Lanchonete Sfalsin 
 
Localização: Rodovia BR-101 km 211. 
  
Telefone: (27) 3257-1239. 
 
E-mail: sfalsin@ig.com.br 
 
Funcionamento: permanente, durante 24h. 
 
Equipamentos: loja de atendimento. 
 
Serviços prestados: o local comercializa 
vários produtos da agroindústria regional, 

mailto:sfalsin@ig.com.br
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bebidas e objetos artesanais.  
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Lanchonete Parada Ibiraçu 
 
Localização: Rodovia BR-101 km 213  
Perobas   Cep 29670-000   
 
Telefone: (27) 3257-1779 e (27) 3257-1737. 
 
Funcionamento: permanente, 24 horas. 
 
Equipamentos: loja de atendimento. 
 
Serviços prestados: o local comercializa 
vários produtos da agroindústria regional, 
bebidas e objetos artesanais.  
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pastelaria Avenida 101 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada, 
área urbana. 
 
Localização: Avenida João Alves da Mota 
Junior, s/n, São Cristóvão. Cep: 29670-000.  

 
Telefone: (27) 3257-2047.  
 
Funcionamento: permanente, 24h. 
 
Equipamentos: estacionamento e 
instalações sanitárias parcialmente 
adaptadas. 
 
Serviços prestados: o local comercializa 
vários produtos da agroindústria regional, 
bebidas e objetos artesanais.  
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
6.7.2 � Agências Bancárias e de Câmbio 
 
Nome:  
Banco do Brasil S/A 
 
Localização: Avenida Conde D�Eu, 467, Centro.  
 
Telefone: (27) 3257-1799. 
 
Web site: www.bb.com.br 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 11h às 16h. 
 
Equipamentos: caixas eletrônicos e balcão 
de atendimento. 
 
Serviços prestados: serviços bancários. 

Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Banestes 
 
Localização: Avenida Conde D�Eu, 541, Centro.  
 
Telefone: (27) 3257-1117. 
 
Web site: www.banestes.com.br 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 11h 
às 16h e auto- atendimento, das 6h às 22h. 
 
Equipamentos: caixas eletrônicos e balcão 
de atendimento. 
 
Serviços prestados: serviços bancários. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Agência Postal Banco Bradesco 
 
Localização: Rua Martins Pescador, 26, 
bairro Professora Ericina. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 9h às 16h. 
 
Equipamentos: caixas eletrônicos e balcão 

http://www.bb.com.br
http://www.banestes.com.br
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de atendimento. 
 
Serviços prestados: serviços bancários. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
6.7.3 - Serviços Mecânicos 
 
Nome:  
J.A Borracharia 
 
Localização: Avenida José Alves da Mota 
Junior, São Cristóvão.   
 
Telefone: (27) 3257-2295 (anexo ao posto 
Padre Eustáquio). 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: mecânica e oficina em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 

6.7.4 - Postos de Abastecimento 
 
Nome:  
Posto de Combustível Padre Eustáquio 
 
Localização: Avenida José Alves da Mota 
Junior, São Cristóvão.   
 
Telefone: (27) 3257-1135 e (27) 3257-1369. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Equipamentos: bombas de abastecimento e 
telefone público. 
 
Serviços prestados: abastecimento, troca 
de óleo e estacionamento para pernoite. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome:  
Posto Parada de Ibiraçu 
 
Localização: Rodovia BR-101 km 213, Perobas. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Equipamentos: bombas de abastecimento, 
telefone público, borracharia, lava-jato, locais 
para alimentação e instalações sanitárias. 
 
Serviços prestados: abastecimento, troca 
de óleo, lavagem e serviços mecânicos. 
 

Descrição e observações 
complementares: Exposições Parque dos 
Aviões. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
6.7.5 � Locais e Templos  

de Manifestação de Fé 
 
Nome/entidade:  
Assembléia de Deus 
 
Localização: Avenida Arlindo Vicente, 246, 
bairro Erecina. CEP: 29670-000.  
 
Telefone: (27) 3257-1031. 
 
Funcionamento: diariamente, de 19h às 22h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Paróquia São Marcos 
 
Localização: Praça São Marcos, 64, Centro. 
CEP: 29670-000.  
 
Telefone: (27) 3257-1381. 
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Funcionamento: segunda a sexta, de 8h às 
11h e de 13h às 16h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
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7 � GLOSSÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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