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Apresentação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

O Inventário da Oferta Turística será 

estruturado a fim de servir como fonte 

para: 

 

·identificar características e fatores que 

determinam as motivações de viagem; 

·dimensionar a oferta de serviços equi-

pamentos e infra-estrutura disponíveis, 

para o processo de ocupação turística 

do território; 

·diagnosticar deficiências e pontos críti-

cos entre a oferta e a demanda turística 

existente; 

·permitir a previsão do comportamento 

do mercado em função da análise de 

tendências; 

·direcionar os programas de ação para o 

planejamento estratégico do desenvol-

vimento do setor; 

·analisar o efeito multiplicador do turis-

mo no cenário econômico do município; 

·organizar o setor de turismo na estru-

tura administrativa do setor público; 

·hierarquizar e priorizar os atrativos e 

conjuntos existentes para sua utilização 

otimizada e ordenada; 

·servir como fonte de pesquisa e consul-

ta aos empresários, aos estudantes e à 

comunidade em geral, interessados na 

atividade turística do município. 
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2 � Metodologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 

1. Sede; 
2. Santa Marta e 
3. Pedra Roxa. 
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3 � Introdução ao Município. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ibitirama está numa região onde a natureza 
foi prodigiosa, desde a formação do solo, a 
composição da fauna e especialmente da 
flora, além da abundância dos recursos hí-
dricos, o que garante a Agricultura e revela 
a beleza inigualável do local. 
 
O principal ícone desta região, onde Ibitira-
ma está graciosamente localizado,  é sem 
dúvida, a montanha sagrada, a �Serra do 
Caparaó�. 
 
O município vive num contesto tipicamente 
rural, com a economia baseada na agrope-
cuária ou nas pequenas atividades caseiras 
como, agroindústrias ou produção de arte-
sanato, tendo como referencial a criação de 
�trutas�. 
 
Esse quotidiano agrega valores ao imenso 
poder de atratividade turística da  
�Serra do Caparão�, que oferece além do 
esplendor da cadeira rochosa e várias ca-
choeiras, tendo os melhores acessos de a-
ventura para o �Parque Nacional do Capa-
rão�. 
 
Em meio a essa ruralidade encontramos 
serviços de acordo com o sistema de vida 
adotado, sem requintes, mas de qualidade 
indiscutível, o município oferece hospeda-
gem, alimentação, lazer e entretenimento e 
outros serviços e equipamentos que possam 
ser necessários a turistas, visitantes e à 
comunidade local. 
 

O Agroturismo, o Ecoturismo e o Turismo de 
Aventura, desenvolvidos de forma planejada 
e sustentável garantem uma melhor quali-
dade de vida à comunidade, uma melhor 
utilização do patrimônio natural e aos turis-
tas, um destino turístico inesquecível. 
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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 - Picos / Cumes 
 
Nome do atrativo:  
Pico da Bandeira 
 
Localização: Parque Nacional do Caparaó, 
com acesso pela Fazenda Pico da Bandeira, 
na Empresa Tecnotruta. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Santa Marta. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
06km. 
 
Distância da sede do município: 17km. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não adap-
tado, rodoviário, não pavimentado, em esta-
do precário de conservação.  
 
Descrição do acesso utilizado: está locali-
zado no território do município de Ibitirama, 
com acesso através de trilhas. 
 
Transporte para o atrativo: a pé, acesso 
com dificuldades. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: De-
creto Federal 50.646 de 24/05/61. 
 
Estado de conservação: bom. 

Entrada do atrativo: posto de informações, 
parcialmente adaptado. 
 
Visitação: de acordo com agendamento 
prévio, com visitas guiadas, ingresso pago e 
com autorização prévia.  
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: 01 dia ou mais, de acordo com roteiro 
escolhido. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
sinalização não adaptada, limpeza, instala-
ções sanitárias não adaptadas, segurança e 
acampamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: cami-
nhadas, trilhas e contemplação da paisagem. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
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Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. 
 
Descrição do atrativo: com altitude de 
2.890 m, o Pico da Bandeira é o ponto mais 
alto do Parque Nacional do Caparaó -  locali-
zado entre os estados de Minas Gerais e 
Espírito Santo - e o segundo ponto culmi-
nante do Brasil. O IBAMA é o órgão respon-
sável pela administração da área. 
O Ecossistema é composto por Mata Atlânti-
ca, Campos de Altitude e Floresta Ombrófila 
Densa.  
 
Informações/observações complemen-
tares: recomendado com boas condições 
climáticas. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. In loco, 
2. IPES, 
3. IBAMA e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2 � Hidrografia 
 
41.2.1 - Rios 
 
Nome do atrativo:  
Rios do Município de Ibitirama 
 
Localização: sede e distritos. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmen-
te pavimentado, em estado regular e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: por todo 
município. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário 
intermunicipal regular, em estado regular e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 

 

Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente , sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia . 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, instalações sanitárias não adapta-
das, locais para alimentação não adaptado e 
hospedagem não adaptada.. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação da paisagem e banho. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: o município é muito rico 
em recursos hídricos, tendo dois grandes rios, o 
Braço Norte Direito e o Santa Marta, que desá-
guam em Alegre. Existem ainda quatro grandes 
ribeirões, entre eles o Pedra Roxa. São 800 pe-
quenas nascentes e corredeiras que chegam aos 
pequenos córregos e seguem até os grandes rios. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
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4.1.3 - Quedas D´Água 
 
4.1.3.1 - Cachoeiras 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira do Poço Limpo 
 
Localização: sede, sítio de Wandeir Lobato, 
área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
05km. 
 
Distância da sede do município: 05km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, parcialmente pavimen-
tado, em regular estado de conservação com 
trechos precários. 
 

 

Descrição do acesso utilizado: seguir da sede 
em direção a São José do Caparaó, passando pelo 
loteamento Santa Bárbara, até o local onde há 
uma grande ponte de madeira ao lado esquerdo. 
Atravessar esta ponte, virar à esquerda, seguir 
por cerca de 900m e estacionar na residência do 
Sr. Lulu. Daí seguir a pé entre cafezais e bananei-
ras por um pequeno trecho até o atrativo. 
 
Transporte regular para o atrativo: ro-
doviário, contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: residência particular. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro todos os 
dias, sem visitas guiadas, ingresso gratuito 
com autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de cachoeira. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 

entorno regional, com maior fluxo de visita-
ção no verão e nos dias quentes. 
 
Descrição do atrativo: as águas escorrem 
sobre pedras e formam duas quedas princi-
pais. Tonalidade turva e temperatura fria. 
Gera um poço bom para banho. 
O entorno apresenta morros com cafezais de 
um lado e mata nativa do outro, com pastos 
de gado nas proximidades. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira do Chiquito. 
 
Localização: sede, Bairro Santa Bárbara, 
área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
1,5km. 
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Distância da sede do município: 1,5km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, não pavimentado e em 
regular estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir à 
esquerda ao lado do Posto Texaco, onde há 
uma placa indicando São José, prosseguir 
por 1,5km até o atrativo, que localiza-se ao 
lado esquerdo da estrada. Este caminho 
passa pelo Bairro Santa Bárbara. 
 
Transporte regular para o atrativo: ro-
doviário, contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: estrada vicinal. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro todos os 
dias, sem visitas guiadas, ingresso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de cachoeira. 

Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional, com maior fluxo de visita-
ção no verão e nos dias quentes. 
 
Descrição do atrativo: trecho de rio com 
uma corredeira sobre pedras, formando uma 
imensa piscina. Há muitas pedras nas mar-
gens, por onde é possível caminhar subindo 
o curso do rio. Do local avista-se uma gran-
de paredão natural ao lado esquerdo.Há 
bastante área com sombra. Águas turvas e 
frias. 
 
 
Observações complementares: no local 
há uma área livre e plana que pode ser utili-
zada como estacionamento, piqueniques ou 
para acampamentos. 
O trecho de descida da estrada de acesso 
para o atrativo, é curto, está em boas condi-
ções, permitindo o acesso de veículos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome do atrativo:  
Cachoeira do Firmino. 
 
Localização: sede, propriedade de Geraldo 
Valadão, área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 12km. 
 
Distância da sede do município: 12km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, parcialmente pavimen-
tado e em bom estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: partir da sede 
pela rodovia ES 185, sentido Alegre, por 12km, 
até a porteira de acesso ao lado esquerdo. Daí 
segue-se a pé descendo por menos de 01km. 
Este trecho é acessível para veículos. 
 

 



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

17

Transporte regular para o atrativo: ro-
doviário, contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: estrada vicinal. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, todos os 
dias, sem visitas guiadas, ingresso gratuito e 
com autorização prévia no local. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de cachoeira. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional, com maior fluxo de visita-
ção no verão e nos dias quentes. 
 
Descrição do atrativo: o atrativo pode ser 
visualizado já da rodovia. A queda divide-se 
em duas partes, unindo-se na formação de 
um belo poço, que continua seguindo em 
corredeira mansa até um segundo poço, 

ainda maior que o primeiro. Forma-se uma 
pequena praia fluvial. 
Há grande área de pasto e algumas árvores 
nas proximidades. Bem próximo do atrativo 
vê-se um chalé pertencente ao proprietário 
da área. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira da Ponte do Baiano 
 
Localização: sede, Ponte do Baiano, área 
não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
14km. 
 

 

Distância da sede do município: 14km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, não-pavimentado, não 
adaptado e em regular estado de conserva-
ção com trechos precários. 
 
Acesso mais utilizado: rodoviário, não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partir da 
sede pela Rodovia ES 185, sentido Alegre, 
por 14km, até uma entrada não-
pavimentada ao lado esquerdo. Entrar com 
muita cautela, pois o trecho oferece perigo. 
Seguir por mais 1,3km. 
 
Transporte regular para o atrativo: ro-
doviário contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: lei 
estadual 9.605/98 (lei contra crimes ambi-
entais). 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: estrada vicinal. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, todos os 
dias, sem visitas guiadas, ingresso gratuito e 
com autorização prévia no local. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 



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

18

Equipamentos e serviços no atrativo: 
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de cachoeira. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional, com maior fluxo de visita-
ção no verão e nos dias quentes. 
 
Descrição do atrativo: é um local quase 
intocado, com imensa mata nativa no entor-
no e nos morros. As águas passam sob a 
ponte, são frias e de tonalidade amarelada, 
descendo entre rochas e formando poços. 
Bem ao lado do maior poço, há uma grande 
área com sombra ideal para piqueniques ou 
acampamentos. 
Compõe zona de amortecimento do Parque 
Estadual da Cachoeira da Fumaça, sendo 
proibida a pesca e a caça de acordo com a 
lei de crimes ambientais citada acima. 
 
Observações complementares: existe um 
espaço para estacionar cerca de 06 veículos 
próximo da ponte. 
 
Local perigoso para banho. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 

Nome do atrativo:  
Cachoeira da Usina. 
 
Localização: sede, São José do Caparaó, 
área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
São José do Caparaó. 
 
Distância da localidade mais próxima: 02km. 
 
Distância da sede do município: 19km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, não pavimentado e em 
bom estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: estrada 
Ibitirama x São José do Caparaó. Atravessar 
a rua principal desta localidade e continuar 
por mais 02km até o atrativo. 
 
Transporte regular para o atrativo: ro-
doviário contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro todos os 
dias, sem visitas guiadas, ingresso gratuito e 
sem autorização prévia. 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de cachoeira. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional, com maior fluxo de visita-
ção no verão e nos dias quentes. 
 
Descrição do atrativo: as águas partem de 
um límpido poço em sua parte mais alta, 
seguindo em queda através das barragens 
de cimento de uma usina de energia desati-
vada e abandonada. Em uma parte, a água 
jorra com força passando por dentro de uma 
tubulação. As águas são transparentes e 
frias. Ao lado direito desce um córrego sob 
uma pequena ponte. Há uma residência 
habitada bem às margens da cachoeira, e a 
paisagem vista do local demonstra todo o 
belo entorno do Pico da Bandeira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
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Nome do atrativo:  
Cachoeira dos Velhos  
 
Localização: sede, estrada Ibitirama x São 
José do Caparaó, área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 09km. 
 
Distância da sede do município: 09km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, não pavimentado e em 
regular estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir por 
09km pela estrada Ibitirama x São José do 
Caparaó, de onde avista-se o atrativo ao lado 
esquerdo. Não foi localizado acesso ou trilha 
delimitados que leve até as margens do local. 
 

 

Transporte regular para o atrativo: ro-
doviário contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: residência particular. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, todos os 
dias, sem visitas guiadas, ingresso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de cachoeira. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional, com maior fluxo de visita-
ção no verão e nos dias quentes. 
 
Descrição do atrativo: águas turvas e 
frias, com altos morros no entorno tomados 
por vegetação e mata nativa. As quedas 
iniciam na parte alta e vão formando várias 
piscinas até chegar ao grande poço.  
 

Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira do Lilino. 
 
Localização sede, estrada Ibitirama x São 
José do Caparaó, área 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: não sinalizado, não adap-
tado, rodoviário, não-pavimentado não adapta-
do e em regular estado de conservação. 
 
Acesso mais utilizado: rodoviário, não 
adaptado. 
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Descrição do acesso utilizado: seguir por 
7,5km pela estrada Ibitirama x São José do 
Caparaó, de onde avista-se o atrativo ao 
lado esquerdo. Há uma trilha a pé que parte 
da estrada até o atrativo.  
 
Transporte regular para o atrativo: ro-
doviário contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: pela residência do 
proprietário, onde será construído um res-
taurante. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, todos os 
dias, sem visitas guiadas, ingresso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de cachoeira. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 

entorno regional, com maior fluxo de visita-
ção no verão e nos dias quentes. 
 
Descrição do atrativo: extensa queda so-
bre pedras, seguindo o curso principal do rio 
Braço Norte Direito, facilmente visualizada 
da estrada. Entorno com pastos e árvores 
isoladas. Águas turvas e frias, formando um 
poço. Próximo à queda há uma estreita pon-
te suspensa de madeira, que atravessa de 
uma margem à outra.  
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira da Água Limpa. 
 
Localização: sede, Rodovia Cel. Leoncio V. 
de Rezende, propriedade de José Candó, 
área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 08km. 
 
Distância da sede do município: 08km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, parcialmente pavimen-
tado e em regular estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: a partir da 
sede, pela Rodovia ES 185 sentido Alegre, à 

esquerda da estrada, podendo ser vista da 
Rodovia. Daí segue-se a pé por 150m. 
 
Transporte regular para o atrativo: não 
há 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: estrada vicinal. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, todos os 
dias, sem visitas guiadas, ingresso gratuito e 
sem  autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
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Equipamentos e serviços no atrativo: 
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de cachoeira. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional, com maior fluxo de visita-
ção no verão e nos dias quentes. 
 
Descrição do atrativo: uma extensa queda 
d�água com água muito fria e límpida, ao 
final da queda há uma grande pedra que, de 
longe, dá a impressão do formato de um 
lagarto.  Local cercado por vegetação. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira das 4 Quedas - Prainha. 
 
Localização: Santa Marta, área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
08km. 
 
Distância da sede do município: 08km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 

adaptado, rodoviário, não pavimentado, em 
regular estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: estrada 
que sai de Ibitirama sentido Santa Marta. 
 
Transporte regular para o atrativo: não 
há 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: Posto do SAAE. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, todos os 
dias, sem visitas guiadas, ingresso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 

 

Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de cachoeira. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional, com maior fluxo de visita-
ção no verão e nos dias quentes. 
 
Descrição do atrativo: são quatro peque-
nas quedas de águas límpidas, com muita 
vegetação intocada, formando um poço com 
areia no seu leito. É possível caminhar em 
partes secas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira das Trevas. 
 
Localização: próximo a Empresa Tecnotru-
ta, área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Santa Marta. 
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Distância da localidade mais próxima: 
06km. 
 
Distância da sede do município: 16km. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não adap-
tado, rodoviário, não pavimentado e em 
regular estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
estrada Ibitirama x Santa Marta x Pedra 
Roxa por cerca de 13km, a atrativo está ao 
lado esquerdo da estrada, 02km, na propri-
edade do Sr. Tião Cabeludo. 
 
Transporte regular para o atrativo: não 
há 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: propriedade do Sr. 
Tião Cabeludo. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, todos os 
dias, sem visitas guiadas, ingresso gratuito e 
sem  autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
não há. 

Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de cachoeira. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional, com maior fluxo de visita-
ção no verão e nos dias quentes. 
 
Descrição do atrativo: extensa e límpida 
queda d�água, podendo ser visualizada da 
estrada de acesso ao Tecnotruta. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
 

 
 

4.1.3.2 - Corredeiras 
 
Nome do atrativo:  
Corredeira do Lolô. 
 
Localização: sede, estrada Ibitirama x San-
ta Marta (córrego São Pedro), área não ur-
bana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
05km. 
 
Distância da sede do município: 05km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, não pavimentado e em 
bom estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
estrada Ibitirama Santa x Marta por cerca de 
04km, o atrativo está ao lado direito da es-
trada. 
 
Transporte regular para o atrativo: ro-
doviário contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada defi-
nida. 
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Visitação: de janeiro a dezembro todos os 
dias, sem visitas guiadas, ingresso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de cachoeira. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional, com maior fluxo de visita-
ção no verão e nos dias quentes. 
 
Descrição do atrativo: as águas escorrem 
por uma extensa pedra, formando várias 
quedas como um escorregador natural até 
formar um grande poço na parte mais baixa. 
No local onde iniciam as quedas há uma 
estreita passarela de cimento que liga uma 
margem à outra, por onde segue uma trilha 
mata adentro. Águas límpidas e frias. O en-
torno é de extensa vegetação, com matas 
fechadas e sombras. 
È possível caminhar em partes secas entre 
as corredeiras ou simplesmente sentar-se 
para apreciar o local. 
 

Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Corredeira do Encontro. 
 
Localização: Alto Pedra Roxa, área não 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Pedra Roxa. 
 
Distância da localidade mais próxima: 03km. 
 
Distância da sede do município: 21km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, não pavimentado e em 
bom estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
estrada Ibitirama Santa x Marta x Pedra 
Roxa por cerca de 18km, o atrativo está ao 
lado esquerdo da estrada. 
 
Transporte regular para o atrativo: não há. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: Sítio do Guto. 
 

Visitação: de janeiro a dezembro, todos os 
dias, sem visitas guiadas, ingresso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional, com maior fluxo de visita-
ção no verão e nos dias quentes. 
 
Descrição do atrativo: encontro de dois 
rios, com águas límpidas que escorrem por 
uma laje de pedra. De um lado forma vários 
degraus com piscinas naturais e do outro 
lado uma extensa queda d�água. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
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Nome do atrativo:  
Corredeira Bico da Ilha. 
 
Localização: sede, estrada São José x Pe-
dra Roxa, área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
São José do Caparaó. 
 
Distância da localidade mais próxima: 04km. 
 
Distância da sede do município: 25km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, não pavimentado e em 
bom estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado:seguir pela es-
trada Ibitirama x São José x Ponte Queimada por 
cerca de 25km, o atrativo está ao lado esquerdo 
da estrada, na propriedade do Sr. Luiz Passaboni. 
 
Transporte regular para o atrativo: não há. 
 

 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: propriedade do Sr. 
Luiz Passaboni. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, todos os 
dias, sem visitas guiadas, ingresso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional, com maior fluxo de visita-
ção no verão e nos dias quentes. 
 
Descrição do atrativo: as águas límpidas 
escorrem por uma extensa laje de pedra, 
que forma várias quedas como um escorre-
gador natural e uma ilha. É possível atraves-
sar as águas visualizando a areia no fundo. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 

Nome do atrativo:  
Corredeira do Araçá. 
 
Localização: sede, às margens da Rodovia 
ES 185 (Ponte do Araçá), área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
4,5km. 
 
Distância da sede do município: 4,5km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, não pavimentado e em 
bom estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
ES 185 até a Ponte do Araçá. 
 
Transporte regular para o atrativo: ro-
doviário, intermunicipal, regular, em bom 
estado e não adaptado. 
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Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: Ponte do Araçá. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, todos os 
dias, sem visitas guiadas, ingresso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
não se aplica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de cachoeira. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional, com maior fluxo de visita-
ção no verão e nos dias quentes. 
 
Descrição do atrativo: corredeiras mansas 
em área extensa, passando sob a Ponte José 
Gonçalves Ferreira (Ponte do Araçá), visuali-
zada por quem passa pela rodovia ES 185. 
Forma algumas piscinas pequenas e um 
poço maior.  
Apresenta pasto de gado bem à margem direi-
ta. Há muitas pedras onde pode-se caminhar 

em áreas secas. Na margem esquerda há resi-
dências habitadas, uma pequena igreja e um 
Casarão antigo com a inscrição �Fazenda São 
João�. Apresenta sinais de poluição e lixo. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
4.1.4 - Unidades de Conservação 
 
4.1.4.1 - Nacional. 
 
Nome do atrativo:  
Parque Nacional do Caparaó 
 
Localização: entre os estados do Espírito 
Santo e Minas, abrangendo diversos municí-
pios capixabas. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Santa Marta. 
 

 
 

Distância da localidade mais próxima: 
06km. 
 
Distância da sede do município: 17km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavi-
mentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: estrada 
Ibitirama x Santa Marta, seguindo a sinaliza-
ção para a empresa Tecnotruta, de onde 
parte a trilha para o atrativo.  
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: De-
creto Federal número 50.646, de 
24/05/1961.  
 
Estado de conservação: bom.  
 
Entrada do atrativo: entrada da empresa 
Tecnotruta. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defini-
do, com visitas guiadas, acesso gratuito e 
com autorização prévia no IBAMA. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente, 
mas para subir ao Pico da Bandeira e aos 
outros picos do parque a autorização depen-
de das condições do tempo. É aconselhável 
fazer reserva pelo telefone (32) � 3747-
2555 � IBAMA/sede do parque.  
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Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: dependendo do roteiro e do tempo, de 
um a dois dias.  
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
área para acampamento, churrasqueiras, 
vestiários, banheiros, mesas para piqueni-
que, casa de guarda florestal, chuveiros e 
sanitários. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: mon-
tanhismo, escaladas, contemplação da natu-
reza, rapel, trekking, rafting, trilhas, vôo 
livre e banho de cachoeiras. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional, de outros estados e de 
outros países. Maior fluxo de visitação entre 
os meses de junho e setembro. 
 
Descrição do atrativo: a Serra do Capara-
ó, na divisa do Espírito Santo com Minas 
Gerais, constitui-se em um ramo da Serra 
Geral, do Maciço da Serra do Mar, situado 
entre os municípios de Manhumirim (MG) e 
Iúna (ES). Seu ponto culminante é o Pico da 
Bandeira, com 2.890 metros de altitude, o 
terceiro mais elevado do Brasil.  
 
O Parque do Caparaó foi criado em 24 de 
maio de 1961, pelo decreto federal nº 
50.646, assinado pelo então Presidente da 
República Jânio Quadros. Possui uma área 

de 318 Km2 sendo que cerca de 70% deste 
total está em terras capixabas.  
Dez municípios compõem a região do entor-
no do Caparaó no Espírito Santo: Alegre, 
Guaçuí, Dores do Rio Preto, Divino São Lou-
renço, Iúna, Irupi, Muniz Freire, São José do 
Calçado, Ibitirama e Ibatiba, com população 
estimada em 380 mil pessoas. Estes municí-
pios possuem várias atrações, como cacho-
eiras, rios, lagos, vales e trilhas na mata. O 
parque abriga ainda outros picos, menores 
em tamanho, como o Pico do Cristal, com 
2.798 metros de altitude, Pico do Calçado, 
com 2.768 metros de altitude, além dos 
Picos do Cruzeiro e do Camilo, o Parque 
Nacional do Caparaó mantém parte da Mata 
Atlântica preservada. A vegetação é 
composta por Mata Atlântica e Campos de 
Altitude. A Mata Atlântica possui a maior 
biodiversidade encontrada no país, sendo 
um dos ecossistemas mais ameaçados do 
planeta. Destacam-se espécies como angico, 
quaresmeiras, palmeiras, jequitibás e outras 
espécies adaptadas às peculiaridades locais, 
tais como solos pedregosos, frio intenso, 
geadas e formação de crostas de gelo no 
inverno. 
 
O maior atrativo é o Pico da Bandeira, com 
2.890 metros de altura. Este nome surgiu 
depois que, em 1859, D. Pedro II mandou 
que uma bandeira do Império fosse cravada 
no então ponto mais alto do país. Mais tarde 
comprovou-se que o Pico da Bandeira é o 
terceiro maior do Brasil, atrás dos picos 31 
de Março e da Neblina.  

O Portal de acesso ao pico pelo lado capixa-
ba foi inaugurado em 1983, mas ficou desa-
tivado até 22 de setembro de 1998. Locali-
za-se no Distrito de Pedra Menina, em Dores 
do Rio Preto, a 236km de Vitória.  
 
Um fato histórico da região ocorreu em 
1965, quando o Exército realizou uma gran-
de operação militar em Dores do Rio Preto, 
para capturar pessoas refugiadas na Serra 
do Caparaó. Os guerrilheiros passaram cerca 
de 150 dias em treinamento para criar um 
foco de resistência e combater o regime 
militar. 
 
No Parque Nacional do Caparaó é proibido o 
uso de facas, anzóis e espingardas. É reco-
mendável levar água e comidas leves. Não é 
permitido acender fogueiras ou colher frutos, 
sementes e flores. O lema do parque é "Não 
leve nada além de fotos. Não deixe nada 
além de pegadas. Não mate nada além do 
tempo". 
 
No Parque Nacional do Caparaó, o visitante 
tem a possibilidade de fazer vários roteiros e 
visitar vários atrativos naturais, incluindo 
várias cachoeiras. 
 
Observações complementares: o acesso 
pela Empresa Tecnotruta, em Ibitirama, na 
Fazenda Pico da Bandeira, é constituido por 
trilhas de alto grau de dificuldade, recomen-
dado apenas para pessoas que tenham mai-
or preparo físico e experiência neste tipo de 
caminhada. Além disso, é indispensável a 
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contratação de guias credenciados e capaci-
tados pelo IBAMA, pois eles conhecem todo 
o caminho a ser percorrido. 
Apesar do maior grau de dificuldade para 
atingir o topo do Pico da Bandeira, essa tri-
lha oferece paisagens e caminhos com bele-
zas inigualáveis. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. IBAMA �ES;  
2. in loco e  
3. Folhetos do Parque Nacional do 
Caparaó, disponibilizados na Portaria 
de Pedra   Menina. 

 
 
 
4.1.4.2 - Estadual 
 
Nome do atrativo:  
Parque Estadual da Cachoeira  
da Fumaça. 
 
Localização: divisa dos municípios de Ale-
gre e Ibitirama, localidade de Araraí. Área 
não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede, Ibitirama. 
 
Distância da localidade mais próxima: 20Km. 
 
Distância da sede do município: 20Km. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não adap-
tado, rodoviário, parcialmente pavimentado 

e em regular estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
ES 185, partindo de Ibitirama sentido Celina 
(Alegre). Entrar no portal à esquerda onde 
há uma placa de sinalização para o Parque. 
 
Transporte regular para o atrativo: exis-
te somente até o trecho pavimentado (linha 
Ibitirama x Alegre). Depois há um pequeno 
trecho não pavimentado, onde não há trans-
porte regular 
 
Legislação de proteção ao atrativo: De-
creto Estadual número 2.791-E, de 24 de 
agosto de 1984. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptado. 
 

 

Visitação: o atrativo encontra-se fechado 
para visitação enquanto não houver libera-
ção dos órgãos responsáveis pela área. 
Quando liberado, as visitas ocorrem de ja-
neiro a dezembro, dias e horários indetermi-
nados, há visitas guiadas, ingresso pago, 
não é necessário autorização prévia.  
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, de 
acordo com horários pré-estabelecidos. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
encontra-se em obras a construção da sede 
administrativa, instalações sanitárias, me-
lhoria da área para camping, área para esta-
cionamento e locais para alimentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ba-
nho, caminhadas ecológicas, acampamento 
e pic nics. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional, outros estados. 
 
Descrição do atrativo: O Parque Estadual 
da Cachoeira da Fumaça foi criado quando 
então o Governo do Estado, atendendo uma 
demanda dos moradores dos municípios de 
Alegre, Guaçuí e Castelo e de outros Estados 
da Federação, desapropriou uma área de 



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

28

27ha, coberta basicamente de pastagem, 
mas que continha em seu interior a cachoei-
ra do rio Braço Norte Direito ou Cachoeira da 
Fumaça, que atraía milhares de visitantes 
devido à sua grande beleza cênica. 
A sua cobertura original é do tipo Floresta Es-
tacional Semidecidual, que, ao longo dos anos, 
foi sendo recomposta, com plantios de essên-
cias nativas/frutíferas. Apesar de suas dimen-
sões implicarem em uma fauna reduzida, ob-
servou-se, com o replantio, o retorno de aves e 
pássaros como siriema, beija-flor, rolinha, 
bem-te-vi, gavião, jurutí, dentre outros. 
O rio Braço Norte Direito além de contribuir 
com a beleza cênica do local, através da 
Cachoeira da Fumaça com seus 140 metros 
de queda, é um afluente do rio Itapemirim, 
abastecendo vários centros urbanos. 
O seu entorno caracteriza-se pela cafeicultu-
ra e pecuária leiteira e de corte, em peque-
nos módulos rurais inferiores a 25 ha. A 
região vem sofrendo com desmatamentos 
clandestinos para expansão da fronteira 
agrícola e fonte alternativa de energia e com 
o uso indiscriminado do fogo e de agrotóxi-
cos, apesar de toda fiscalização no local. 
 
Observações complementares: apresenta 
grande proximidade à rodovia que leva ao 
Parque Nacional do Caparaó. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. http://www.cachoeiradafumaca.cjb.net/; 
2. In loco e  
3. Gaúcho (Pousada Gaúcha em Alegre). 

 

4.1.5 - Cavernas/Grutas/Furnas 
 
Nome do atrativo:  
Toca de São Jorge. 
 
Localização: sede, fazenda Pico da Bandei-
ra (Tecnotruta), área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Santa Marta. 
 
Distância da localidade mais próxima: 06km. 
 
Distância da sede do município: 17km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, não pavimentado e em 
bom estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: estrada 
Ibitirama x Santa Marta, seguindo a sinaliza-
ção para a empresa Tecnotruta, de onde 
parte a trilha para o atrativo. 
  
Transporte regular para o atrativo: ro-
doviário contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: trilha na mata. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, todos os 
dias, com visitas guiadas, ingresso pago e 
com autorização prévia, na Secretaria Muni-

cipal de Turismo. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: cami-
nhadas na mata e visualização do atrativo. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional, com maior fluxo de visita-
ção nos feriados e finais de semana entre 
abril e outubro. 
 
Descrição do atrativo: é uma gruta natural 
encravada na pedra, onde foi improvisado 
um pequeno santuário para a imagem de 
São Jorge. 
 
Informações/Observações complemen-
tares: O acesso somente é permitido com 
guias cadastrados pelo Ministério do Turismo 
- MTUR, pois se localiza em uma trilha que 
dá acesso ao Pico da Bandeira, em mata 
fechada. O caminho parte da sede da em-
presa Tecnotruta, e a Toca de São Jorge é o 
último ponto da trilha de fácil acesso, alcan-
çado em cerca de 30 minutos. A partir deste 
ponto, subindo para o pico, são cerca de oito 
horas de caminhada íngreme e acelerada. 

http://www.cachoeiradafumaca.cjb.net/
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Não é aconselhado para pessoas de pouco 
preparo físico.  
 
Referências/Documentos consultados: 

1. In loco e 
2. http://www.revistatrilhas.com.br/
materias.asp?Codigo=147 

 
 
 
4.1.6 - Outros 
 
Nome do atrativo:  
Poço do Regino. 
 
Localização: Sede, Pedra Roxa, Área não 
Urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Pedra Roxa. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
menos de 01km. 
 
Distância da sede do município: 19km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, não pavimentado e em 
bom estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: estrada 
Ibitirama x Pedra Roxa, até a ponte que leva 
a São José do Caparaó. Bem rente a esta 
ponte há uma pequena entrada para o atra-
tivo, com percurso de cerca de 100m, onde 
é aconselhável ir a pé devido à dificuldade 

de manobra para veículos. 
 
Transporte regular para o atrativo: ro-
doviário contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: um pequeno caminho 
não pavimentado. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, todos os 
dias, sem visitas guiadas, ingresso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: 
não se aplica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ba-
nho. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional, com maior fluxo de visita-
ção no verão e nos dias quentes. 
 
Descrição do atrativo: poço de águas cris-
talinas e frias, com profundidade de cerca de 
2,5m  na sua parte mais funda. Há uma 
pedra na margem esquerda muito utilizada 
pelos banhistas para pular na água. O curso 
segue lento e manso por entre pequenas 
pedras, passando por baixo da ponte da 
localidade. Essas pedras são todas soltas e 
tem um curioso formato liso e arredondado, 
como se fossem polidas, além de apresentar 
tonalidades diferentes. Pode-se perceber 
mata nativa e cafezais próximo ao local. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.revistatrilhas.com.br/
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Nome do atrativo:  
Poço de Santa Rita. 
 
Localização: estrada Ibitirama x São José, 
área não Urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
comunidade Santa Rita. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
menos de 500m. 
 
Distância da sede do município: 05km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, não pavimentado e em 
bom estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: estrada 
Ibitirama x São José do Caparaó por cerca 
de 05km, até a propriedade do Sr. Gilberto 
Carvalho. 
 
Transporte regular para o atrativo: não 
há. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: propriedade do Sr. 
Gilberto Carvalho. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, todos os 
dias, sem visitas guiadas, ingresso gratuito e 

sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
não se aplica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ba-
nho. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional, com maior fluxo de visita-
ção no verão e nos dias quentes. 
 
Descrição do atrativo: poço natural de 
águas límpidas e frias, com uma passarela 
que liga as duas margens por onde é possí-
vel passar. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.6 - FLORA 
 
Nome do atrativo:  
Flora do Município de Ibitirama. 
 
Localização: em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em bom estado e não 
sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal, 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 defini-
do, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas em cada localidade. 
  
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis em cada localidade específica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação e pesquisa. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
entre os meses de julho e setembro. 
 
Descrição do atrativo: assim como a fau-
na, as espécies florais da região também são 
típicas e remanescentes da Mata Atlântica. 
Apesar do intenso desmatamento promovido 
pela colonização da região e todo o Espírito 
Santo, ainda encontram-se grandes porções 
de mata nativa preservada, onde se pode 
encontrar e apreciar árvores de grande por-
te, como jequitibá, peroba, garapa, canela, 
ipê-amarelo, jatobá, cedro e outras de me-

nor porte, como a carnaúba, aderno, angico, 
roxinho, cambota, paineira, jaborandi, Ma-
ria-mole, arariba, palmitos (que constituem 
um importante alimento para as aves). En-
fim, há quase que infinitas variedades de 
árvores, bem como outro tanto de arbustos 
como calumbi, samambaia, arranha-gato, 
pé-de-vaca, mulula, marmelada, e também 
epífitas (orquídeas e bromélias) de espécie 
que só existe no Parque do Caparaó. 
 
Referências/Documentos consultados:  

SEBRAE. Programa SEBRAE de Turismo. 
Inventário da Oferta Turística. Muni-
cípio de Ibitirama. janeiro, 1997. 
  

 
 
 
4.1.7 - FAUNA 
 
Nome do atrativo:  
Fauna do Município de Ibitirama. 
 
Localização: em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado 
e não 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 defini-
do, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas em cada localidade. 
  
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis em cada localidade específica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação e pesquisa. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
entre os meses de julho e setembro. 
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Descrição do atrativo: toda a fauna existente na 
região é característica da Mata Atlântica, assim 
como toda a fauna remanescente no Estado do 
Espírito Santo. Dentro das pequenas matas que 
ainda existem nas propriedades particulares e nos 
parques (Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça 
e Parque Nacional do Caparaó), e que funcionam 
como ecossistemas resistentes, ainda vivem vá-
rias espécies, inclusive algumas ameaçadas de 
extinção. Dentro da fauna existente, podemos 
citar animais como tatu galinha, tati testa-de-
ferro, paca, gambá, ouriço-caxieiro, quati, cotia, 
veado-mateiro, sagüis. Répteis como surucucu, 
jararaca, anfíbios como sapo-boi e rãs. Aves como 
jacu, jacupemba, pavão do mato, macuco, pomba 
caçaroba ou maritaca, periquitos, tuiú, maracanã, 
curió, sabiá, sabiacica, sabiaca, sabiaunas, beija-
flor (mais de 150 espécies), azulão, chau-preto, 
chau-vermelho, sanhaçu, boiadeiro, trinca-ferro, 
tico-tico, assú mirim, arapongas (2 espécies), 
guacho do rabo amarelo, arma de gato ou rabi-
longa, perdizes, juritis, flamengos, garça-branca. 
Enfim, toda uma grande variedade de animais que 
ainda resistem: macaco mono carvoeiro (muriqui), 
barbado (grande macaco em extinção), macaco 
prego, macaco sauí, macaco da taquara e mais 
três espécies ainda não identificadas. Porco do 
mato (queixada), raposa, irara, mão-pelada, ca-
chorro do mato, tamanduá, anta, capivara, guaxi-
nim, lontra, esquilo, gato do mato, como eventu-
ais onças pintadas, sussuaranas e jaguatiricas. 
 
Referências/Documentos consultados:  

2 SEBRAE. Programa SEBRAE de Turis-
mo. Inventário da Oferta Turística. 
Município de Ibitirama. janeiro, 1997. 

4.2 � ATRATIVOS CULTURAIS 
 
4.2.1 - Gastronomia 
 
Nome do atrativo:  
Pão de nata com recheio de goiabada 
 
Origem cultural: italiana. 
 
Composição básica:  

 02 copos (americanos) de leite morno;  
 50g de fermento para pão;  
 01 copo (americano) de nata de leite; 
 01 copo (americano) de açúcar cristal; 
 02 colheres (sopa) de manteiga; 
 ½ colher (chá) de sal; 
 03 ovos; 
 01kg de farinha de trigo; 
 goiabada. 

 
Modo de preparo: Bater todos os ingredi-
entes acima no liqüidificador (menos a fari-
nha de trigo). Despejar em uma vasilha e 
colocando aos poucos a farinha. Amassar 
bem e deixar crescer por 02 horas. Untar um 
tabuleiro e polvilhar com farinha para colo-
car os pães já enrolados e recheados com a 
goiabada. Deixar crescer por mais 02 horas. 
Pincelar ovo batido antes de colocar no for-
no. Assar em forno pré-aquecido até dourar.  
 
Referências/Documentos consultados:   

1. http://www.chefonline.com.br/receit
as/receitas.php?codigo=461&tipo=busca
&tela=receita 
 

Nome do atrativo:  
Doce de figo cristalizado 
 
Origem cultural: países europeus. 
 
Composição básica:  

 2 kg de figo;  
 açúcar cristal e  
 cravos. 

 
Modo de preparo: corte o talo do figo e 
faça corte em cruz do outro lado. Este corte 
em cruz vai facilitar a retirada da pele. Colo-
que os figos em água fervendo e deixe cozi-
nhar por dez minutos. Escorra a água, deixe 
esfriar, coloque os figos em um saco plástico 
e leve ao congelador. Quando o figo estiver 
congelado, igual a um cubo de gelo, lave o 
figo em água corrente e retire a pele, ela vai 
sair inteira. Reserve o figo sem a pele. 
Em um tacho ou panela funda, despeje duas 
xícaras de chá de açúcar e mexa sempre até 
virar caramelo. Acrescente outra xícara de 
água e misture bem. Em seguida pegue o 
figo reservado e, na panela ou tacho, mistu-
re com a calda de caramelo. Acrescente 
água até cobrir os figos. Espere cozinhar e 
coloque cravos a gosto. Se a calda secar 
muito coloque outra xícara de água e mais 
1/2 xícara de açúcar. Dê mais uma fervura e 
o doce de figo está pronto para ser servido. 
 
Referências/Documentos consultados:    

1. http://eptv.globo.com/terradagente/r
eceitas.asp?cp=154 

 

http://www.chefonline.com.br/receit
http://eptv.globo.com/terradagente/r


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

33

Nome do atrativo:  
Melado de cana  
 
Origem cultural: indígena. 
 
Composição básica: cana de açúcar. 
 
Modo de preparo: O melado de cana em sua 
forma original é um líquido escuro, um produto 
integral natural extraído da cana de açúcar 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. http://www.saudedoser.com.br/culin
aria_natural.html 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nome do atrativo:  
Rapadura 
 
Origem cultural: negros, indígenas. 
 
Composição básica:  

 1 litro de leite; 
 ¾ de quilo de açúcar; 
 1 pitada de bicarbonato de sódio 

 
Modo de preparo: Leve todos os ingredien-
tes ao fogo brando, mexendo sem parar até 
soltar bem do fundo da panela. 
Tire do fogo, bata durante alguns minutos e 
despeje em mármore untado. Corte as rapa-
durinhas ainda mornas. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. http://www.novasociedade.com.br/c
ozinha/receitas/docinhos.html#rapa 

Nome do atrativo:  
Biscoito de polvilho tradicional 
 
Origem cultural: indígena. 
 
Composição básica:  

 água, óleo,  
 sal ,  
 ovos e  
 polvilho. 

 
Modo de preparo: frito em óleo ou assado 
em forno. 
 
Observações complementares: grande 
parte da gastronomia do município é repre-

sentada pela produção da Srª. Marilene, em 
Cabeceira de Santa Bárbara, a cerca de 
02km do centro da cidade.  
 
Produz pães doces, especialmente pão de nata 
com recheio de goiabada; biscoito língua de so-
gra; biscoito de polvilho tradicional, doce de figo 
cristalizado; doce de leite, doce de amendoim, 
melado de cana, rapadura e açúcar batido, (mas-
cavo). Utiliza quase toda a matéria-prima da pró-
pria propriedade. A comercialização é realizada 2 
vezes por semana em uma charrete, que realiza 
uma feira ambulante pelas ruas da cidade, co-
mandada pela irmã da Sr. Marilene. Contatos: 
(28) 3569-1351 (Raquel) (28) 3569-1126 (Mi-
guel). Não foi constatado qualquer prato típico no 
município além dos quitutes listados. 
 
Referências/Documentos consultados:   
In loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.saudedoser.com.br/culin
http://www.novasociedade.com.br/c
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4.2.2 � Artesanato 
 
Nome do atrativo:  
Artesanato do Município de Ibitirama. 
 
Localização: sede e distritos. Área urbana e 
não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em estado regular e 
não sinalizado. 
 
Transporte ao atrativo: rodoviário, regu-
lar, 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 atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis nas localidades de cada artesão. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pro-
dução e comercialização de artesanato. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal 
 
Descrição do atrativo: o artesanato em 
Ibitirama é produzido com materiais diver-
sos. A maior parte utiliza matéria-prima de 
fácil localização no município. 
 
Principais utilizadas: 
Madeira � são feitos móveis artesanais, es-
culturas e objetos decorativos. 
Cipó, bambu e taquara  � produção de ces-
tos, principalmente na zona rural. 
 
Observações complementares: há diver-
sas pessoas que desenvolvem trabalhos 
manuais no município. Se destacando a Srª . 
Maria da Penha Radael Queiroz, que utiliza 
troncos, raízes, sementes e outros materiais 
naturais, obtendo como produtos finais obje-
tos decorativos. Comercializa na própria 
residência, no Córrego dos Pinheiros, a 03 
km do centro da cidade. A técnica utilizada 
foi desenvolvida pela própria artesã, que 
trabalha há 06 anos na atividade. Telefone 

de contato: (28) 9884-8624.  
 
No SEBRAE/ES há banco de dados com no-
me, endereço e tipo de trabalho de todos os 
artesãos do município. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1 in loco. 
2 Prefeitura Municipal de Ibitirama. 

 
 
 
 
4.3 � ATIVIDADES ECONÔMICAS 
 
4.3.1 � Agropecuária 
 
4.3.1.1 � Agricultura 
 
Nome do atrativo:  
Café, milho e feijão. 
 
Localização: em todo o município, sede e 
distritos, área urbana e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmen-
te pavimentado em estado regular e não 
sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal, regular, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
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Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada, em cada propriedade. 
 
Visitação: diariamente, com visitas guiadas, 
acesso gratuito e com autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: 3 (três) dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pro-
dução e comercialização de café, milho, fei-
jão, eucalipto, psicultura e fruticultura, des-
tacando-se o maracujá e o morango. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Fluxo de visitação cons-
tante. 
 
Descrição do atrativo: a economia do mu-
nicípio gira em torno da cultura do café, com 
uma área plantada de 7.400ha, com produ-
ção de 13.320 ton/ano. Em seguida, vêm as 
culturas do milho, feijão e mandioca. O mi-
lho possui 400ha de área plantada, o feijão 
uma área de 440ha e as culturas do arroz e 

mandioca são de subsistência, mas o exce-
dente é comercializado no mercado local. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco. 
2. http://www.sebraees.com.br/municipi-
os/tel_mos_mun_agro.asp?codigo=804&c
odigo_categoria=784 

 
 
 
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, parcial-
mente pavimentado, em estado regular e 
não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal, regular, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada, em cada propriedade. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 

acesso gratuito e com autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pro-
dução e comercialização de leite e derivados. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Fluxo de visitação cons-
tante. 
 
Descrição do atrativo: a pecuária leiteira 
constitui-se em uma atividade de grande 
importância no município. De acordo com o 
IBGE, em 2001 haviam 1.665 cabeças na 
pecuária leiteira.  
A forma de gestão da propriedade é predo-
minantemente familiar. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco. 
1. http://www.sebraees.com.br/municipi-
os/tel_mos_mun_agro.asp?codigo=804&co
digo_categoria=784 

 
 

http://www.sebraees.com.br/municipi-
http://www.sebraees.com.br/municipi-


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

36

6.1.3 - Outras Culturas 
 
Nome do Atrativo:  
Empresa Tecnotruta 
 
Localização: Fazenda Pico da Bandeira, 
Estrada do Ribeirão do Calçado. Área não 
urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavi-
mentado, em bom estado de conservação e 
sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: somente se 
contratado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: diariamente, com visitas guiadas, 
acesso pago e com autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente, 
principalmente feriados e fins de semana. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: 01 dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
alimentação, serviço de limpeza, instalações 
sanitárias não adaptadas e estacionamento. 

Atividades ocorrentes no atrativo: 
psicultura e lazer (pesque pague) 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados..  
 
Descrição do atrativo: a Tecnotruta é pio-
neira na criação de trutas no Estado, está 
entre as maiores truticulturas do país. Com 
capacidade de produção de 120ton/ano, 
abastece os mercados do Espírito Santo, Rio 
de janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Bra-
sília. Seus principais produtos são o peixe in 
natura, eviscerado e os files de peixe pré-
cozidos e embalados à vácuo. 
 
Informações/Observações complemen-
tares: Possuem laboratório próprio onde são 
realizadas triagem e desova, o processo de 
fecundação também ocorre em laboratório 
(é feito no inverno sob temperatura média 
de 15°C e em água direto da fonte com alto 
grau de pureza); gera em torno de 20 mi-
lhões a 500 mil alevinos/ano. Podem ser 
visitados o laboratório de alevinos, alguns 
tanques para crescimento e engorda e os 
tanques de pesque e pague. A truta é abati-
da com o peso médio de 300g a 350g, em-
pacotada abaixo de 0° e logo após é enca-
minhada a uma câmara de congelamento 
com capacidade para 20.000 kg cada; de-
pois é encaminhada em caixas de 10kg para 
os mercados consumidores. 

De acordo com o proprietário da empresa, 
Francisco de Assis Lemos de Faleiro, a idéia 
é exportar filés de truta pré-cozidos no va-
por de caldo de legumes com ervas aromáti-
cas e pulverizado com vinho branco, além de 
filezinhos para pratos de entrada. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco. 
2. http://www.asf.com.br/tecnotruta/ 
3. http://www.agronet.com.br/cgi-
bin/artigos.pl?id=79748 

 
 
 
4.4 � EVENTOS PROGRAMADOS 
 
4.4.1 - Realizações Diversas 
 
Nome:  
Festa do Cavalo. 
 
Localização: sede. Avenida Anísio Ferreira 
da Silva, Centro.  
 
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 sinali-
zado. 

http://www.asf.com.br/tecnotruta/
http://www.agronet.com.br/cgi-
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Descrição do acesso utilizado: no espaço 
público próximo à atual Secretaria Municipal 
de Cultura. 
 
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: no mês de maio, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
estrutura de palco montada na época do 
evento, barracas de alimentos e bebidas, 
serviço de limpeza e de segurança e instala-
ções sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: shows 
musicais e rodeios. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 

Maior fluxo de visitação nos eventos. 
Descrição do atrativo: são 02 dias de fes-
ta com música e diversão, incluindo um par-
que de diversões. A festa tem início de tarde 
e estende-se até a noite.  
 
Referências/Documentos consultados:  

Prefeitura Municipal de Ibitirama. 
 
 
Nome:  
Festa de Santa Bárbara. 
 
Localização: Avenida Anísio Ferreira da 
Silva, Centro. 
 
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: no espaço 
público próximo à atual Secretaria Municipal 
de Cultura. 
 
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: data móvel, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
estrutura de palco montada na época do 
evento, barracas de alimentos e bebidas, 
serviço de limpeza e de segurança e instala-
ções sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: shows 
musicais, rodeios, e outras atividades de lazer. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Maior fluxo de visitação, na data do evento. 
 
Descrição do atrativo: corresponde à Co-
memoração da Emancipação do Município, 
com duração de 02 dias de festa durante 
todo o dia. Há parque de diversões e pro-
gramação musical e cultural variada. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Ibitirama. 
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5 - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS  
TURÍSTICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 � HOSPEDAGEM 
 
5.1.1 � Meios de Hospedagem  

Oficialmente Cadastrados 
 
5.1.1.1 � Pousadas 
 
Nome da empresa:  
Pousada Travessia. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não-tombada. 
 
Localização: urbana, Avenida Anísio Ferrei-
ra da Silva, Centro. CEP. 29540-000. 
 
Telefone: (28) 3569-1406. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 06 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 07 quartos 
com banheiro privativo totalizando 14 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
TV e ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: restaurante, bar/lanchonete e 
lojinha. 

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações complementa-
res: loja com artigos de R$ 1,99, bijuterias e 
itens para presentes. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Gravel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não-tombada. 
 
Localização: não urbana, Avenida Henrique 
Vezula, s/n, Santa Marta. CEP. 29540-000. 
 
Telefone: (28) 3569-3026. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 06 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 04 quar-
tos com banheiro privativo e 02 quartos com 
banheiro coletivo. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
TV e ventilador de teto. 
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Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: restaurante, bar/lanchonete e 
lojinha. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações complementa-
res: o restaurante tem capacidade para 
atender confortavelmente 10 pessoas, ex-
clusivo para os hóspedes. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
5.2 � ALIMENTAÇÃO 
 
5.2.1 � Restaurantes 
 
Nome da empresa:  
Restaurante da Pousada Travessia. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não-tombada. 
 
Localização: Avenida Anísio Ferreira da 
Silva, Centro. CEP. 29540-000. 
 
Telefone: (28) 3569-1406. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 06 funcionários 
permanentes. 

Funcionamento: permanente, todos os dias 
das 6h às 21h  
 
Capacidade do empreendimento: 5 me-
sas e 20 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: self-service no 
jantar e no almoço. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações Complementa-
res: bar com balcão de atendimento com 
três mesas externas e doze cadeiras onde 
são comercializados tira-gosto, salgados e 
bebidas em geral. 
 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante da Linda. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não-tombada. 
 
Localização: Rua Edgar Santana Alves, 
centro. CEP. 29540-00. 
 
Telefone: (28) 3569-1118 e (28) 9974-
0692. 

Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, todos os dias 
das 6h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 06 
mesas e 24 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento a 
la carte no almoço e self-service no jantar. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Toca da Truta 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não-tombada. 
 
Localização: Fazenda Pico da Bandeira, 
área interna da Empresa Tecnotruta.  
 
Telefone: (28) 3569-3036 e (28) 3569-
1119. 
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Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: sábados, domingos e feri-
ados das 9h as 17h. 
 
Capacidade do empreendimento: 48 
cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento a 
la carte  
 
Tipos de cozinha: serve pratos especiais e 
massas utilizando a truta como ingrediente 
principal. 
 
Observações complementares: também 
comercializa a truta congelada ou defumada. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Vovô Arituim. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não-tombada. 
 
Localização: Rodovia ES 185, trecho Ibiti-
rama x Celina. CEP 29540-00. 

Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, todos os dias 
das 10h às 21h. 
 
Capacidade do empreendimento: 5 me-
sas e 20 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: comida típica, 
feita no fogão à lenha. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
5.2.2 � Bares / Cafés / Lanchonetes 
 
Nome da empresa:  
Bar do Ponto de Ônibus. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombada. 
 
Localização: Rua Anísio Ferreira da Silva, 
Centro. CEP 29540-000. 
 
Gerências: geral. 

Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, todos os dias 
das 7h as 00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 
lugares. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: serve torresmo, 
lingüiça frita e bebidas em geral. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Bar e Mercearia Pico da Bandeira. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombada. 
 
Localização: Rua Lazarino Ricci, Centro. 
CEP 29540-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
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Funcionamento: permanente, todos os dias 
das 7h até o último cliente. 
 
Capacidade do empreendimento: 02 
mesas e 08 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: venda de sal-
gados e bebidas em geral. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Lanchonete Morgado. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombada. 
 
Localização: Avenida Anísio Ferreira da 
Silva, 52, Centro. CEP 29540-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de segunda 
a sábado das 5h30 às 23h e domingo das 6h 
às 21h. 
 

Capacidade do empreendimento: 12 
lugares. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: venda de sal-
gados, produtos de mini-mercearia, lanches 
e bebidas. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Sorveteria Kimel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombada. 
 
Localização: Rua Antônio Lemos Barbosa, 
Centro. CEP 29540-000. 
 
Telefone: (28) 3569-1398 e (28) 9985-3263. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 01 funcionário 
permanente. 
 
Funcionamento: permanente, todos os dias 
das 9h às 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 02 

mesas e 08 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: vende sorvetes 
e picolés. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
5.2.3 � Casas de Chá / Confeitarias 
  
Nome da empresa:  
Casa do Pão. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Otávio Schuartz, Centro. 
CEP 29540-000. 
 
Telefone: (28) 3569-1380. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de segunda 
a sábado das 5h30 às 20h e domingos das 
6h às 12h. 
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Capacidade do empreendimento: não há 
mesas e cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: vende pães, 
bolos confeitados e congelados. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Padaria Nova União. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Edgar Santana Alves, 52, 
Centro. CEP 29540-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, todos os dias 
das 6h às 21h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 01 
mesa e 04 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 

Equipamentos e serviços: vende lanches, 
salgados, bolos confeitados e padaria em 
geral. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
 
Nome da empresa:  
Padaria e Confeitaria Rodrigues. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não-tombada. 
 
Localização: Avenida Anísio Ferreira da 
Silva, 94, Centro. CEP 29540-000. 
 
Telefone: (28) 3569-1221. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, todos os dias 
das 5h às 21h. 
 
Capacidade do empreendimento: não há 
mesas e cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: venda de sal-
gados, lanches, bolos confeitados, padaria 
em geral e mini-mercearia. 
 

Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
5.3 � TRANSPORTES 
 
Nome da empresa:  
Ponto de Táxi de Ibitirama. 
 
Integra rede de transportes: não. 
 
Endereço: Avenida Anísio Ferreira da Silva, 
s/n, Centro. CEP 29540-000. 
 
Telefone: (28) 3569-1187 e (28) 9886-7696. 
 
Gerencias: geral. 
 
Período de atendimento: de segunda a 
domingo, das 7h às 19h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: cheque 
ou dinheiro. 
 
Tipos de transporte:  rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: frota de 
cinco automóveis com cinco motoristas. 
 
Abrangência do atendimento: local e 
regional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
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interior do transporte: ar-condicionado e 
música ambiente. 
 
Descrição e observações complementa-
res: o ponto de táxi possui 5 veículos, en-
tretanto, após as 19h é necessário ligar para 
(28) 9886-7696 para a solicitação de um 
táxi. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
5.4 � EVENTOS 
 
5.4.1 - Parques e Pavilhões  
 de Exposições 
 
Nome:  
Área pública próximo à  
Secretaria Municipal de Cultura. 
 
Localização: sede, Centro. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Ibitira-
ma. 
 
Número de funcionários: não se aplica. 
Contratados somente de acordo com a ne-
cessidade do evento. 
 
Formas de pagamento do uso de equi-
pamento/serviços: gratuito (eventos reali-
zados pela Prefeitura Municipal). 
 

Características gerais: localizado a menos 
de 500m da Pousada do município. Atendi-
mento de acordo com a programação, po-
dendo ser qualquer dia da semana. 
 
Espaço físico: comporta pequenos e mé-
dios eventos. 
 
Área pára feiras e exposições: não coberta. 
 
Outras instalações: área para estaciona-
mento. 
 
Descrição e observações complementa-
res: o espaço é desprovido de qualquer es-
trutura fixa ou de área coberta, todos os 
equipamentos e instalações de apoio preci-
sam ser contratados e montados de acordo 
com a necessidade de cada evento. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
5.5 - LAZER E ENTRETENIMENTO. 
 
5.5.1 - Parques, Jardins e Praças. 
 
Nome:  
Praça Santa Bárbara 
 
Localização: sede, rua Edgar Santana Al-
ves, Centro. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Ibitirama. 

Número de funcionários: serve-se dos 
funcionários da Prefeitura Municipal. 
 
Forma de ingresso: gratuito. 
 
Funcionamento: diariamente, durante todo 
o dia e noite. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
serviço de limpeza, chafariz com uma pe-
quena passarela, luminárias, bancos de ma-
deira, jardins e mesas para jogos em área 
coberta. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
passagem de pedestres. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
5.5.2 - Estádios, Ginásios E Quadras. 
 
Nome:  
Estádio Municipal de Desporto  
�Nilo da Silva Nunes�. 
 
Localização: sede, rua 05 de setembro, 
Centro. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Ibitirama. 
 
Número de funcionários: serve-se dos 
funcionários da Prefeitura Municipal 
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Forma de ingresso: gratuito. 
 
Funcionamento: de acordo com a progra-
mação esportiva. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, vestiários e campo 
gramado. 
 
Principais atividades ocorrentes: ativida-
des esportivas. 
 
Descrição e observações complementa-
res: inaugurado em 06/12/1997. Não dispõe 
de arquibancadas ou de área coberta, há 
somente um campo cercado por alambrado. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
5.5.3 � Outros Locais 
 
Nome:  
Pesque Pague do Tecnotruta. 
 
Localização: Fazenda Pico da Bandeira, 
sede da empresa Tecnotruta, área não-
urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: serve-se dos 
funcionários da empresa Tecnotruta. 
 

Forma de ingresso: gratuito (somente 
paga-se pelos peixes capturado). 
 
Funcionamento: sábados, domingos e feri-
ados das 8h às 18h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimentação 
(restaurante Toca da Truta), serviço de lim-
peza e estacionamento. 
 
Principais atividades ocorrentes: pesca 
de lazer. 
 
Descrição e observações complementa-
res: o local mantém toda a estrutura neces-
sária para a sobrevivência e reprodução da 
espécie truta, com cuidados especiais indis-
pensáveis. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Pesque Pague Tuim. 
 
Localização: Rodovia ES 185, trecho Ibiti-
rama x Celina. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Forma de ingresso: gratuito (somente 

paga-se pelos peixes capturados). 
 
Funcionamento: todos os dias, até às 20h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
serviço de limpeza e estacionamento. 
 
Principais atividades ocorrentes: pesca 
de lazer. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
5.6 � OUTROS SERVIÇOS  
 E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 
 
5.6.1 � Entidades, Associações  
 e Prestadores de Serviços Turísticos 
 
Nome:  
Sindicato dos Trabalhadores  
Rurais de Ibitirama. 
 
Localização: Rua Francisco Soares Siqueira, 
Centro. CEP 29540-000. 
 
Telefone: (28) 3569-1243. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
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Período de funcionamento: de segunda à 
sexta-feira das 8h às 18h. 
 
Formas de pagamento: associados. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
básicos para administração e atendimento 
ao publico.  
 
Principais atividades ocorrentes: defen-
der os interesses dos trabalhadores rurais do 
município. 
 
Descrições e observações complemen-
tares: atende a meeiros e a pequenos pro-
prietários e trabalhadores rurais. 
 
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:  
Ibitirama. 
 
Endereço da prefeitura: Rua Edgard San-
tana Alves, 63 � Centro. 
 
CEP: 29540-000. 
 
Telefone: (28) 3569-1147. 
 
Fax: (28) 3569-1144. 
 
E-mail: gabinete@ibitirama-es.com.br. 
 
Registro estadual: CNPJ 31.726.490/0001-
31. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES e 
2. Prefeitura Municipal de Ibitirama. 

 
 
6.1.1.2 - Geográficas 
 
Localização:  
Latitude � 20°32�27�. 
Longitude � 41°40�03�. 
 
Área total do município: 330Km². 

Município limítrofes:  
Norte Iúna; 
Sul Divino São Lourenço; 
Leste Muniz Freire e Iúna; 
Oeste Dores do Rio Preto e Minas Gerais. 
 
Distritos: Sede e Santa Marta. 
 
Temperatura:  
Média 19° 
Máxima 22° 
 
Clima: tropical de altitude. 
 
Altitude  
Média 500m. 
Máxima 2.897m. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1.http://www.ipes.es.gov.br/follow.asp?urlf
rame=perfil/gerais/gera_tab.asp&-
tipo=1&regiao=32 

 
 
6.1.1.3 - Econômicas 
 
Principais atividades econômicas: 
 

 Cafeicultura; 
 Milho, feijão e mandioca; 
 Psicultura; 
 Pecuária leiteira. 

 
 
Referências/Documentos consultados:  

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

mailto:gabinete@ibitirama-es.com.br.
http://www.sebraees.com.br/municipios/
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tel_mos_mun_ati_eco.asp?codigo=804&
codigo_categoria=784 

 
 
 
6.1.2 - Aspectos Históricos 
 
A aglomeração se desenvolveu a partir do 
núcleo central nascido às margens do rio 
Braço Norte Direito, no entroncamento da 
rodovia estadual ES-185. O município de 
Ibitirama foi criado em 15 de setembro de 
1988, pela Lei nº 4.161, desmembrado de 
Alegre, e instalado em 1º de janeiro de 
1990. 
 
Após chegar a Itapemirim, estabelecendo 
vários entrepostos, que viraram importantes 
cidades e localidades (Alegre, Cachoeiro de 
Itapemirim e seu Distrito de Pacotuba, entre 
outros), na década de 20 do século XIX, o 
capitão-mor Manoel José Esteves estabele-
ceu-se na Serra do Caparaó, próximo ao 
Pico da Bandeira. 
 
Onde hoje se localiza a comunidade de San-
ta Marta ficava a fazenda do nobre desbra-
vador. Lá ele permaneceu até morrer, em 
1856. Alguns quilômetros mais abaixo, onde 
hoje está o centro de Ibitirama, outro povo-
amento se formava paralelamente dentro da 
Fazenda Santa Bárbara, do casal José Perei-
ra e Cândida Maria Assis. 
 
Mais tarde, eles doaram cinco alqueires de 
suas terras, onde formou-se o Patrimônio de 

Santa Bárbara. Logo, outras famílias se ins-
talaram. Na localidade haviam muitos portu-
gueses, suíços e italianos. Os árabes, cha-
mados de turcos à época, começaram a 
chegar após 1917. 
   
Em 31 de dezembro de 1973, após um de-
creto estadual, o Distrito de Santa Bárbara 
do Caparaó passa a denominar-se Ibitirama, 
que em guarani quer dizer "águas das regi-
ões altas". O município se emancipou em 15 
de setembro de 1988 e é um dos mais novos 
do estado do Espírito Santo.  
 
Referências/Documentos consultados: 

1.http://www.ipes.es.gov.br/follow.asp?urlfra-
me=perfil/gerais/gera_tab.asp&tipo=1&regiao
=322.http://www.portaldocaparao.hpg.ig.-
com.br/municipios.html 

 
 
 
6.1.3 - Administração Municipal 
 
6.1.3.1 - Estrutura Administrativa 
 
Nome do Prefeito: Paulo Lemos Barbos.a 
 
Número de secretarias, departamentos 
e outros:  
Secretaria de Ação Social;  
Secretaria de Turismo;  
Secretaria de Educação;  
Secretaria de Administração;  
Secretaria de Finanças;  
Secretaria de Obras;  

Secretaria de Agricultura e  
Secretaria de Saúde. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Ibitirama. 
 
 
6.1.3.2 - Gestão do Turismo 
 
Órgão oficial de turismo: Secretaria Muni-
cipal de Turismo 
 
Titular do órgão: Odineir Borel César. 
 
Conselho municipal de turismo: Lei 298/ 99. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Sedetur e 
2. Prefeitura Municipal de Ibitirama. 

 
 
6.1.4 - Legislação Municipal 
 
Lei Orgânica do Município: Lei 4.161 de 
15/09/1988, com instalação em 
01/01/1990. Município de origem: Alegre.  
 
Legislação de uso e ocupação do solo: 
lei 65/ 91 (Lei de Parcelamento do Solo Ur-
bano). 
 
Legislação de Proteção Ambiental: Códi-
go Florestal nº 4.771/67 (lei federal). 
 
Outras:  

 Inserção no Consórcio Intermunicipal 
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de Desenvolvimento Sustentável da Re-
gião do Caparaó. 
 Inserção no Programa Nacional de 
Municipalização do Turismo (PNMT). 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES 
2. Guia Estrada 2004 � O Melhor do 
Caparaó Capixaba. Editora Viver 
3. Prefeitura Municipal de Ibitirama. 

 
 
 
6.1.5 - Feriados e Datas  

Comemorativas Municipais 
 

 15/09 � Festa do Município e 
 04/12 � Dia da Padroeira Santa Bárbara. 

 
 
6.1.6 - Serviços Públicos 
 
Domicílios particulares permanentes: 
2.288 domicílios. 
 
 
6.1.6.1 - Abastecimento de Água. 
 
Empresa responsável: SAAE � Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto.  
 
Forma de abastecimento de água dos 
domicílios particulares permanetes e 
número de domicílios dos atendidos 
(%):  

 rede geral � 35,2%; 

 poço ou nascente � 64,4% 
 outra � 0,4%. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: < 
<http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/m
unicipios/32/Habitacao/tab06.pdf>. A-
cesso em jan. 2005. Fonte dos dados: 
IBGE. Microdados do Censo 2000. 

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

 fossa rudimentar � 2,1%; 
 fossa séptica � 8,1%; 
 outro escoadouro � 0,2%; 
 rede geral de esgoto ou pluvial �  

26,8%; 
 rio, lago ou mar � 28,5%; 
 vala � 31,0% e 
 nenhuma � 3,3%. 

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

 fossa rudimentar � 4,0%; 
 fossa séptica � 0,9%; 
 rede geral de esgoto ou pluvial � 

 75,3%; 
 rio, lago ou mar �14,0 %; 

 vala � 5,8%. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: < 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mu
nicipios/32/Habitacao/tab08.pdf>. Aces-
so em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 
Microdados do Censo 2000. 

 
 
6.1.6.3 - Serviços de Energia 
 
Tipo de abastecimento de energia: elé-
trica. 
 
Empresa responsável: ESCELSA - Espírito 
Santo Centrais Elétricas.  
 
 
Número de domicílios atendidos:  
 
Referências/Documentos consultados:  

1. ESCELSA - Espírito Santo Centrais 
Elétricas. 

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

 coletado � 35,2%; 
 jogado em rio, lago ou mar � 1,4%; 
 jogado terreno baldio ou logradouro  
� 21,3%; 

 queimado ou enterrado � 41,8% e  
 tem outro destino � 0,2%. 

http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mu
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Empresa responsável: Prefeitura Municipal 
de Ibitirama. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: 
<http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/m
unicipios/32/Habitacao/tab09.pdf p>. 
Acesso em jan. 2005. Fonte dos dados: 
IBGE. Microdados do Censo 2000. 

 
 
Equipamentos, instalações e Serviços 
Públicos:  
 
Telefones Públicos: 320 (abril/2003). 
Terminais Telefônicos Existentes: 385 
(abril/2003). 
 
Referências/Documentos consultados:  

1.http://www.sebraees.com.br/municipio
s/tel_mos_mun_5.asp?codigo=804&codig
o_categoria=784 

 
 
6.1.7 - Outras Informações. 
 
Distância da Sede à Capital do Estado: 
236Km. 
 
Taxa de urbanização: 28,3 hab/km2. 
 
Densidade demográfica: 27,9 (2000) e 
30,3 (2003). 
 
População residente: Urbana 2.610 e Ru-
ral 6.601. Total 9.211(IBGE 2000). 

Estimativa da população residente para 
2003: total 10.009 (IBGE). 
 
 
Atrativos mais visitados: 
Pico da Bandeira, Empresa Tecnotruta e 
cachoeiras do município 
 
Referências/Documentos consultados: 
Prefeitura Municipal de Ibitirama 
 
 
 
6.2 - MEIOS DE ACESSO AO MUNICÍPIO 
 
6.2.1 - Terrestres. 
 
Terminais/Estações Rodoviárias e Ser-
viços Rodoviários. 
 
Rodovias: 
Estadual � ES-387, ES-185, ES-190. 
 
Equipamentos, serviços e facilidades 
nos equipamentos e vias de acesso: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
serviços de limpeza, serviços de segurança, 
locais de embarque e desembarque, lojas de 
conveniências, locais de alimentação, venda 
de passagens, instalações sanitárias e lim-
peza, estacionamento e telefones públicos. 
 
Acessos para capital do Estado: pela 
Rodovia ES-185 (trecho de 40Km) chega-se 
até Ibatiba, onde segue-se pela BR-262 por 
um trecho de 160km até Vitória .  

Acesso para outras capitais: pelas rodo-
vias estaduais ES-185 e ES-387 tem acesso 
às BR-262 e BR-482. 
 
Acesso para outros municípios: pela Ro-
dovia ES-387 tem acesso para Celina, distri-
to de Alegre. Para Divino São Lourenço se-
gue-se pela Rodovia ES-387 por 8Km, de-
pois pega-se a Rodovia ES-498. Para Iúna, 
segue-se pela Rodovia ES-185 Norte. 
 
 
 
6.3 - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 
 
6.3.1 � Agências Postais 
 
Nome: 
Correios - AC Ibitirama. 
 
Localização: Rua Edgar Santana Alves, 57, 
loja 02, Centro. CEP 29540-000. 
 
Telefone: (28) 3551-5150. 
 
Web site: www.correios.com.br. 
 
E-mail: aci.br@correios.com.br 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira das 
8h às 12h e das 13h30 às 16h. 
 
Equipamentos: básicos administrativos e 
para atendimento ao público. 
 
Serviços prestados: banco postal Brades-

http://www.correios.com.br.
mailto:aci.br@correios.com.br
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co, encomenda normal e outros serviços 
postais. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
6.3.2 � Postos Telefônicos  

/ Telefonia Celular 
 
Nome:  
Operadora Vivo.  
 
Localização: não há escritório local.  
 
Web site: www.vivo.com.br. 
 
Funcionamento: cobertura 24h. 
 
Equipamentos: torres de transmissão. 
 
Serviços prestados: telefonia celular móvel 
e celular rural fixo. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
6.4 - SISTEMA DE SEGURANÇA 
 
6.4.1 � Delegacias e Postos de Polícia 
 
Nome/entidade:  
Delegacia de Polícia Civil de Ibitirama. 
 

Localização: Rua Otávio Schuartz, s/n, 
Centro. CEP 29540-000. 
 
Funcionamento: diariamente, 24 horas. 
 
Equipamentos: equipamentos necessários 
aos serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: atendimento ao públi-
co para ocorrências policias e apreensões. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
Polícia Militar 3º Pelotão  
da 7º CIA Independente.  
 
Localização: Avenida Otávio Schuartz, s/n, 
Centro. CEP 29540-000. 
 
Telefone: (28) 3569-1190. 
 
Web site: www.pm.es.gov.br. 
 
Funcionamento: diariamente, 24 horas. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: policiamento ostensi-
vo, programa educacional de resistência às 
drogas e à violência (PROERD), palestras em 
escolas e para o público em geral. 
 

Referências/Documentos consultados: 
Polícia Militar. 
 
 
 
6.5 - SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR 
 
6.5.1 - Pronto-Socorros 
 
Nome/entidade:  
Pronto Socorro Municipal  
João Soares de Azevedo. 
 
Localização: Rua Otávio Schuartz, s/n, 
Centro. CEP 29540-000. 
 
Telefone: (28) 3569-1423. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
7h às 16h ou 24h para atendimentos emer-
genciais. 
 
Equipamentos: farmácia básica, sala de 
curativos, raio-x e outros equipamentos 
necessários aos serviços prestados. 
 
Serviços prestados: consultas, pronto-
socorro e procedimentos básicos. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 
 

http://www.vivo.com.br.
http://www.pm.es.gov.br.
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6.5.3 - Clínicas Médicas  
 
Nome/entidade:  
Labor Clin. 
 
Localização: Praça João Ogione Sobrinho, 
s/n, Centro. CEP 29540-000. 
 
Telefone: (28) 3569-1135. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
7h às 16h30. 
 
Equipamentos: recepção, consultórios e 
outros equipamentos necessários aos servi-
ços prestados. 
 
Serviços prestados: consultas em clínica 
geral, ginecologia, dermatologia, pediatria, 
atendimento odontológico e ultrassom. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
6.5.4 - Postos de Saúde 
 
Nome/entidade:  
Posto de Saúde de Santa Marta. 
 
Localização: Rua Principal, s/n, Santa Marta. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
7h às 17h. 
Equipamentos: sala de atendimento e ou-

tros equipamentos necessários aos serviços 
prestados. 
 
Serviços prestados: consultas em clínica 
geral. 
 
Observações complementares: funcio-
nando temporariamente neste endereço, 
enquanto finalizam as obras do local definiti-
vo. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
6.5.5 � Farmácias 
 
Nome/entidade:  
Drogaria Vargas. 
 
Localização: Rua Lazarino Ricci, 07, Centro. 
CEP 29540-000. 
 
Telefone: (28) 3569-1136. 
 
Funcionamento: diariament,e 24 horas. 
 
Equipamentos: atendimentos básicos e 
primeiros socorros. 
 
Serviços prestados: venda de medicamen-
tos e artigos de perfumaria. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 

Nome/entidade:  
Farmácia Paraíso. 
 
Localização: Rua Edgar Santana Alves, s/n, 
Centro. CEP 29540-000. 
 
Telefone: (28) 3569-1118. 
 
Funcionamento: segunda a sábado das 7h 
às 20h, com plantão noturno. 
 
Equipamentos: atendimentos básicos e 
primeiros socorros. 
 
Serviços prestados: venda de medicamen-
tos e cosméticos. Oferece disk remédio e 
plantão. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
6.6 � SISTEMA EDUCACIONAL 
 
Taxa de alfabetização de adultos: 74,26%. 
 
Taxa bruta de freqüência escolar:  
13,27% (0-6 anos), 78,40% (7-14 anos) e 
38,35% (15-17 anos). 
 
População de 10 a 14 anos alfabetizada: 
980 pessoas em 2000. 
 
População de 10 a 14 anos não alfabeti-
zada: 98 pessoas em 2000. 
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Número de matrículas realizadas: 
 Ensino Fundamental � 1.843. 
 Ensino Médio � 311. 

 
Número de estabelecimentos de ensino: 

 Rede Pública Federal � não há, 
 Rede Pública Estadual � 03 esco-
las, 
 Rede Pública Municipal � 29 esco-
las e 
 Rede Privada � 01 escola. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco.  
2. ES em Dados. Governo do Estado 
do Espírito Santo. 2003/2006. 
3. SEDU/2004. 
4. IBGE, Microdados do Censo, 
1998/2000. 
5. IPES. Disponível em: 
<http://www.ipes.es.gov.br/follow.a
sp?urlframe=perfil/select_topic.asp&
cls=1&obj=26>.Acesso em: set. 
2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.7 - OUTROS SERVIÇOS  
E EQUIPAMENTOS DE APOIO 

 
6.7.1 � Comércio 
 
6.7.1.1 � Fotografias 
 
Nome:  
Pacheco Foto 
 
Localização: Rua Lazarino Ricci, 19, Centro. 
CEP 29540-000. 
 
Telefone: (28) 3569-1216 e (28) 9946-
0688. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira 
das 7h30 às 18h e sábado das 7h30 às 11h. 
 
Serviços prestados: revelação de fotos, 
venda de material fotográfico, fotos em es-
túdio e em eventos. 
 
Informações e observações complemen-
tares: a revelação não é realizada em 01 
hora. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 
 
 

6.7.2 � Agências Bancárias e de Câmbio 
 
Nome:  
BANESTES 
 
Localização: Rua João Ogione, 35, Centro. 
CEP 29540-000. 
 
Telefone: (28) 3569-1155. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
9h às 14h. 
 
Serviços prestados: serviços bancários em geral. 
 
Informações e observações complemen-
tares: o caixa eletrônico funciona diaria-
mente das 9h as 17h. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
BRADESCO 
 
Localização: Rua Edgar Santana Alves, s/n, 
Centro. CEP 29540-000. 
 
Telefone: (28) 3569-1358. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
9h às 14h. 
 
Serviços prestados: serviços bancários em 
geral. 
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Informações e observações complemen-
tares: o caixa eletrônico funciona diaria-
mente das 9h às 17h. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
6.7.3 - Serviços Mecânicos 
 
Nome:  
Luciano Motos 
 
Localização: Rua Antônio Gomes Barbosa, 
Centro. CEP 29540-000. 
 
Telefone: (28) 3569-1170. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira das 
8h às 17h e sábado das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: serviços mecânicos 
em geral. 
 
Informações e observações complemen-
tares: localizada em prédio de importância 
histórica. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 
 

Nome:  
Borracharia Lava-Jato e Troca de Óleo 
 
Localização: Rua Lazarino Ricci, 14, Centro. 
CEP 29540-000.  
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
7h às 18h e sábado das 7h às 11h. 
 
Serviços prestados: mecânica geral, lim-
peza e lavagem de veículos. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
Itacar Motos e Tuquinho Auto Peças. 
 
Localização: Rua Otávio Schuartz, Centro. 
CEP 29540-000. 
 
Telefone: (28) 3569-1307. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira das 
8h às 18h e sábado das 8h às 12h. 
 
Serviços prestados: venda de peças auto-
motivas e serviço de revisão autorizada 
Honda. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 

Nome:  
Borracharia e Auto-Elétrica 2 Irmãos 
 
Localização: Avenida Anísio Ferreira da 
Silva, 75, Centro. CEP 29540-000. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira das 
7h30 às 18h e sábado das 7h30 às 12h. 
 
Serviços prestados: serviços mecânicos e 
elétricos em geral para automóveis. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Oficina Mecânica 
 
Localização: Rua Otávio Schwartz, Centro. 
CEP 29540-000. 
 
Funcionamento: segunda a sábado das 7h 
às 19h. 
 
Serviços prestados: serviços mecânicos e 
elétricos em geral para automóveis. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
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6.7.4 � Postos de Abastecimento 
 
Nome:  
Posto Fabrício 
 
Localização: Praça Pedro Machado Ribeiro, 
21, Centro. CEP 29540-000. 
 
Telefone: (28) 3569-1114. 
 
Funcionamento: segunda a sábado das 6h 
às 21h. 
 
Serviços prestados: abastecimento, troca 
de óleo e lavagem. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
Posto Morgado. 
 
Localização: Avenida Anísio Ferreira da 
Silva, s/n, Centro. CEP 29540-000. 
 
Telefone: (28) 3569-1124. 
 
Funcionamento: segunda a sábado das 
5h30 às 23h e domingo das 5h30 às 21h. 
 
Serviços prestados: abastecimento, troca 
de óleo e lavagem. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 

6.7.5 � Locais e Templos  
 de Manifestação de Fé 
 
Nome:  
Igreja Presbiteriana 
 
Localização: Rua Otávio Schuartz, Centro. 
CEP 29545-000. 
 
Funcionamento: cultos domingo às 9h e 
19h, terça e quarta-feira às 19h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Igreja Batista em Ibitirama. 
 
Localização: Avenida Anísio Ferreira da 
Silva, 73, Centro. CEP 29540-000. 
 
Telefone: (28) 3569-1133. 
 
Funcionamento: cultos quinta-feira e do-
mingo às 19h e escola dominical das 17h às 
18h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 

Nome:  
Igreja Metodista Fonte de Água Viva. 
 
Localização: Avenida Anísio Ferreira da 
Silva, Centro. CEP 29540-000. 
 
Funcionamento: cultos quarta-feira e do-
mingo às 19h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
Igreja Deus é Amor. 
 
Localização: Avenida Anísio Ferreira da 
Silva, Centro. CEP 29540-000. 
 
Período de funcionamento: diariamente 
às 7h, às 12h e às 19h30. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
Igreja Matriz de Santa Bárbara. 
 
Localização: Rua Antônio Lemos Barbosa, 
Centro.CEP. 29540-000. 
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Funcionamento: domingo às 8h e às 20h.  
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
Igreja Maranata. 
 
Localização: Rua Salustiano de Paula, s/n, 
Centro. CEP 29540-000. 
 
Funcionamento: de segunda à quinta-feira, 
sábados e domingos às 6h e às 19h. 
 
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 origi-
nais, bem conservadas e/ou restauradas, em 
condições de uso. 
 
Regular � Atrativo parcialmente alterado, 
necessitando de pequenas obras de conser-
vação e/ou restauração (pintura etc.) e em 
condições de uso. 
 
Ruim � Atrativo alterado, com a estrutura 
ameaçada, sem condições de descrição de 
suas características originais. 
 
Deteriorado � Atrativo desmoronado que 
não apresenta mais condições de descrição 
de suas características originais. 
 
Acesso ao atrativo: 
 
Bom � pavimentado ou não que, em função 
do seu estado, permita aos visitantes chega-
rem ao atrativo em qualquer época do ano. 
 
Regular � pavimentado ou não que, em 
função do seu estado de conservação, res-
trinja o uso aos visitantes em determinado 

período do ano. 
 
Precário � não pavimentado e que dificulte 
o acesso dos visitantes ao atrativo (exem-
plo: caminhos, atalhos etc.). 
 
Meios de hospedagem: 
 
Bom - Se o grau de satisfação do cliente for 
satisfatório. 
 
Regular � Se o grau de satisfação do cliente 
não for satisfatório. 
 
Ruim � Inviável. 
 
Adaptado e não adaptado � Se é ou não 
adaptado para pessoas com necessidades 
especiais. 
 
Acessibilidade ao atrativo - Refere-se aos 
períodos de visitação ao atrativo, determi-
nando por diversidades climáticas ou outras 
restrições de horários e de leis. No caso de 
ser temporário, utiliza-se o critério de men-
cionar os meses/dias, quando necessário. 
 
Maior fluxo � Maior número de visitantes. 
 
Demanda � Procura turística.  
 
Descrição dos UH´s (unidades habita-
cionais) � Indica o número total de uh�s por 
tipo, a saber: suítes, apartamentos, quartos 
com e sem banheiro privativo, chalés e tam-
bém se há camas extras no estabelecimento. 
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Caso o apartamento, suíte ou chalé não es-
teja descrito, considerar para todos, o se-
guinte critério: nos apartamentos há banhei-
ro privativo e nas suítes e chalés há banhei-
ro privativo e salas de estar.  
 
Origem dos visitantes � Indica a origem 
dos visitantes: se intermunicipal, do entorno 
regional, de outros estados e outros países. 
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