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Apresentação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

O Inventário da Oferta Turística será 

estruturado a fim de servir como fonte 

para: 

 

·identificar características e fatores que 

determinam as motivações de viagem; 

·dimensionar a oferta de serviços 

equipamentos e infra-estrutura 

disponíveis, para o processo de 

ocupação turística do território; 

·diagnosticar deficiências e pontos 

críticos entre a oferta e a demanda 

turística existente; 

·permitir a previsão do comportamento 

do mercado em função da análise de 

tendências; 

·direcionar os programas de ação para o 

planejamento estratégico do 

desenvolvimento do setor; 

·analisar o efeito multiplicador do 

turismo no cenário econômico do 

município; 

·organizar o setor de turismo na 

estrutura administrativa do setor 

público; 

·hierarquizar e priorizar os atrativos e 

conjuntos existentes para sua utilização 

otimizada e ordenada; 

·servir como fonte de pesquisa e 

consulta aos empresários, aos 

estudantes e à comunidade em geral, 

interessados na atividade turística do 

município. 
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2 � Metodologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

redação e elaboração do documento final 
foram realizadas por pesquisadores e 
coordenação técnica da Flex Consult e 
validadas pelo SEBRAE/ES. Os formulários 
de pesquisa, utilizados para o levantamento 
das informações seguem o conteúdo do 
�Inventário da Oferta Turística � Metodologia 
� Brasília: ministério do Turismo, 2003� de 
autoria do próprio Ministério do Turismo. 
O inventário classifica a pesquisa em três 
grupos: Atrativos Turísticos, Serviços e 
Equipamentos Turísticos e Infra-estrutura de 
Apoio ao Turismo. Cada grupo subdivide-se 
em: Tipos e Subtipos. 
 
As áreas inventariadas em cada município 
serão as áreas de interesse turístico, desta 
forma, foi realizado junto à Secretaria 
Municipal de Turismo, um zoneamento para 
definição destas áreas, conforme a seguir: 

 
1. Sede e 
2. Bom Destino. 
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3 � Introdução ao Município. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Localizado às margens da Rodovia BR 101 

na região sul do Estado do Espírito Santo, o 

município tem sua colonização embasada 

pelos italianos, que iniciaram sua vinda no 

final do século XIX.  

 

Muito conhecida pela Festa do Caminhoneiro 

e pela produção de banana, o município de 

Iconha possui grandes empresas de 

transporte de cargas que atuam com uma 

grande gama de itens atendendo a diversas 

localidades brasileiras. 

 

Mesmo com a perca de territórios por 

emancipações, ainda existem atrativos tais 

como a arquitetura colonial italiana em 

Campinho, Duas Barras e Inhaúma que 

despertam grande interesse dos visitantes. 

Outra atração é a Cachoeira de Salto 

Grande, na estrada para o município de 

Vargem Alta. 

 

Outro destaque é o trabalho gestado pelo 

SEBRAE/ES por meio de seu Núcleo de 

Artesanato, que utiliza a grande oferta de 

banana para a confecção de itens artesanais 

com o uso de sua fibra, bem como o 

processamento desta matéria-prima na 

agroindústria local, agregando valor ao 

cultivo da banana.  
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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 - Serras 
 
Nome do atrativo:  
Serra de Crubixá. 
 
Localização: Crubixá, não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Bom Destino. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
2km. 
 
Distância da Sede do município: 8km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em estado 
regular e não sinalizado. 
 

 

Descrição do acesso utilizado: a partir do 
Centro da cidade, seguir pela Rodovia BR-
101, sentido Vitória, por 4km, e entrar à 
esquerda sentido Bom Destino. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: estrada vicinal. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: o local oferece 
possibilidade de contemplação da paisagem 
local e do entorno, onde o relevo é 
acidentado e com diferentes formações 
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rochosas. Percebe-se, ainda, vegetação de 
Mata Atlântica. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Serra de Solidão. 
 
Localização: Solidão, não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: 12km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado e 
não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: pela 
Rodovia BR-101, sentido Vitória, entrar à 
esquerda 5km após a Sede, em trecho não 
pavimentado, passando por Solidão. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: estrada vicinal. 
 

Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
rampa de vôo livre. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação e vôo livre. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: a altitude média da 
Serra, no local onde há a rampa de vôo livre, 
é de cerca de 500m. Dali percebe-se parte da 
vegetação de Mata Atlântica e das localidades 
próximas. 
Durante a Festa da Polenta de Solidão 
acontecem saltos de vôo livre em maior 
número, quando o local é visitado por grupos 
organizados desta modalidade. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 

 
Nome do atrativo:  
Serra de Venezuela. 
 
Localização: Venezuela, não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Palmital. 
 
Distância da localidade mais próxima: 2km. 
 
Distância da Sede do município: 7km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em estado 
regular e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: na Rodovia 
BR-101, sentido Rio de Janeiro, entrar em 
trecho não pavimentado em direção a 
Venezuela. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: estrada vicinal. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
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Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  
contemplação. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: a Serra de 
Venezuela é ideal para contemplação da 
paisagem, entre montanhas e aspectos da 
flora local. Próximo dali está a Cachoeira de 
Venezuela. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 

 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Serra de Tocaia. 
 
Localização: Baixo Tocaia, não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 9km. 
 
Distância da Sede do município: 9km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em estado 
regular e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: a partir do 
Centro da cidade, seguir por 2km pela BR-
101, sentido Rio de Janeiro, entrar à 
esquerda para Baixo Tocaia. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: estrada vicinal. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
e contemplação. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados?  não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: a região de Baixo Tocaia, 
onde se localiza a Serra de Tocaia, é um local 
com belas paisagens proporcionadas pelo relevo 
desuniforme, complementado pelos 
remanescentes da Mata Atlântica. 
A Serra é visualizada de vários pontos da estrada 
de acesso, e apresenta propriedades particulares 
no entorno, que concentram grande parte do seu 
cultivo nas plantações de café. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome do atrativo:  
Serra de São Caetano. 
 
Localização: São Caetano, não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Duas Barras. 
 
Distância da localidade mais próxima: 3km. 
 
Distância da Sede do município: 17km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em estado 
regular e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: pela Rodovia BR-
101, sentido Rio de Janeiro, entrar sentido 
localidade de São Caetano, em trecho não 
pavimentado. 

 
 
Transporte regular para o atrativo: 
contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: estrada vicinal. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação. 
 

Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: o atrativo permite 
visualização de toda a região do entorno, 
onde percebe-se remanescentes da Mata 
Atlântica com áreas ainda intocadas, 
montanhas e pedras. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
4.1.2 � Hidrografia 
 
4.1.2.1 � Rios 
 
Nome do atrativo: 
Bacia Hidrográfica de Iconha. 
 
Localização: todo o município, área urbana 
e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação. 
 
Detalhamento do acesso mais utilizado: 
atravessa todo o município, passando pela 
Sede urbana. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, em 
regular estado e não-adaptado. 
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Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: indefinida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
com ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. Com fluxo de visitação 
constante. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: no 
entorno há instalações sanitárias não 
adaptadas, locais para alimentação não 
adaptados, serviço de limpeza, telefone 
público e outros. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 

contemplação da paisagem. 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: o município de Iconha faz 
parte de duas Bacias Hidrográficas. Uma delas é a 
Bacia do Rio Benevente, com área de drenagem de 
aproximadamente 1260 km², da qual também fazem 
parte os municípios de Anchieta, Alfredo Chaves, 
Guarapari e Piúma. A outra é a Bacia do Rio Novo, 
com área de drenagem de aproximadamente 722km², 
da qual também fazem parte os municípios de 
Itapemirim, Piúma, Rio Novo do Sul e Vargem Alta.  
 
Referências/Documentos consultados: 

http://www.seama.es.gov.br. Acesso em 
jun.2004. 
 
 
 

4.1.3 � Quedas D�água 
 
4.1.3.1 � Cachoeira 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira do Meio. 
 
Localização: Sede, não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 3km. 
 

 

 
 
Distância da Sede do município: 3km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em estado 
regular e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: BR-101 sentido 
sul, entrar em acesso não pavimentado a direita 
2km após a Sede, onde está o atrativo. 
 
Transporte regular 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: porteira, não adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 

http://www.seama.es.gov.br
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ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
local para alimentação e estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
e contemplação. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: cachoeira com 3 quedas, 
rodeada por plantações de banana e café, 
formando um poço para banho entre grandes 
pedras. Oferece áreas com sombra nas 
proximidades. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
Nome do atrativo:  
Cachoeira de Venezuela. 
 
Localização: Venezuela, não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Palmital.  
 
Distância da localidade mais próxima: 4km. 
 

Distância da Sede do município: 9km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em estado 
regular e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: na Rodovia BR-
101, sentido Rio de Janeiro, entrar em trecho não 
pavimentado em direção a Venezuela. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
contratado. 
 

 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: estrada vicinal. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
e contemplação. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: localizada na região 
da Serra de Venezuela, oferece possibilidade 
para banho e apresenta águas límpidas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira de Salto Grande. 
 
Localização: Salto Grande, não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Bom Destino. 
 
Distância da localidade mais próxima: 2km. 
 
Distância da Sede do município: 8km. 
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Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em estado 
regular e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: a partir da 
BR-101, sentido Rio de Janeiro, entrar 
sentido Bom Destino. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
contratado. 
 

 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: estrada vicinal. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
e contemplação. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: local com 
remanescentes da Mata Atlântica nas 
proximidades, de águas límpidas e com 
trechos que escorrem lentos. Oferece uma 
bela paisagem. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira de São Caetano. 
 
Localização: São Caetano, não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Duas Barras. 
 
Distância da localidade mais próxima: 

3km. 
 
Distância da Sede do município: 17km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em estado 
regular e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: pela 
Rodovia BR-101, sentido Rio de Janeiro, 
entrar sentido localidade de São Caetano, em 
trecho não pavimentado. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: estrada vicinal. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
e contemplação. 
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Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: o atrativo está 
localizado na região da Serra de São 
Caetano, com áreas de vegetação intocada e 
águas propícias para banho. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 
4.1.4 - Flora 
 
Nome do atrativo:  
Flora do Município de Iconha. 
 
Localização: em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente 
pavimentado, em estado regular e não sinalizado. 
 
Transporte regular 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: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 1 dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis na localidade visitada. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação e pesquisa. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional.  
 
Descrição do atrativo: a vegetação 
primitiva era representada principalmente 

pela Floresta dos Tabuleiros, parte integrante 
da Floresta Atlântica de planície e encosta. 
 
Esta cobertura natural sofreu intensa 
degradação, devido à implantação das 
pastagens para a criação extensiva de 
bovinos e de lavouras de café e banana.  
 
Referências/Documentos consultados: 
In Loco. 
 
 
 
 
4.1.5 - Fauna 
 
Nome do atrativo:  
Fauna do Município de Iconha. 
 
Localização: em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em estado 
regular e não sinalizado. 
 
Transporte regular 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: diariamente, sem visitas guiadas, 
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ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 

 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 1 dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis na localidade visitada. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação e pesquisa. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional.  
 
Descrição do atrativo: podemos destacar 
aves como corujas, gavião, sabiá, pardal, 
quero-quero e canário da terra e mamíferos 
como pequenos roedores, paca, gato do mato 

e gambá. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
 
4.2 - ATRATIVOS CULTURAIS 
 
4.2.1 - Instituições Culturais 
 
4.2.1.1 - Centros Culturais/ Casa da 
Cultura. 
 
Nome do atrativo:  
Espaço Cultural Zoé Rodrigues Misságea. 
 
Localização: Sede, Avenida Coronel Antônio 
Duarte, s/n, urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não 
adaptado. Rodoviário, bom. A pé, bom. 
Outros, bom. 
 
Descrição do acesso utilrizado: principal 

avenida da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, de 
boa qualidade e não adaptado.  
 
Legislação de proteção ao atrativo: 
tombamento estadual decreto 9.105, de 
13/02/38. 
 
Estado de conservação: bom. 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: segunda-feira a sexta-feira, de 7h 
às 18h. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
visitação e pesquisa. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional.  
 
Descrição do atrativo: o espaço cultural 
Zoé Rodrigues Misságea abriga em suas 
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dependências o Museu Histórico Municipal e 
Museu Fotográfico de Iconha. Possui 113 
valiosas peças portuguesas, italianas e 
fotografias históricas. 
Está localizado próximo à Praça Municipal e 
foi inaugurado no ano de 2000. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
4.2.2 � Gastronomia Típica 
 
4.2.2.1 �Pratos Típicos 
 
Nome do atrativo:  
Macarrão Caseiro. 
 
Origem cultural: italiana. 
 
Composição básica: 500g de farinha de 
trigo, 2 ovos, sal a gosto e água o 
necessário.  
 
Modo de preparo: juntar os ingredientes 
fazendo uma massa bem dura. Abrir e cortar 
em tiras. Se a massa não estiver bem seca, 
pode-se colocar ao sol para secar mais e 
guardar por alguns dias. 
 
Observações complementares: o 
macarrão caseiro também é conhecido como 
paparela. 
 

Referências/Documentos consultados:  
http://gazetaonline.globo.com. Acesso 
em jun.2004. 

 
 
Nome do atrativo:  
Polenta. 
 
Origem cultural: italiana. 
 
Composição básica: fubá de moinho de 
pedra, sal, água e molho, se desejar. 
 
Modo de preparo: coloque meio litro de 
água em uma panela de pressão com uma 
colher de sal e leve ao fogo. Quando ferver, 
acrescente três xícaras de fubá. Mexa com 
colher de pau até desencarossar bem (ficará 
uma massa dura). Ferva em separado mas 
meio litro de água e adicione aos poucos 
sobre a polenta, mexendo sem parar até que 
toda a água seja adicionada. Cubra a panela 
e deixe cozinhar por mais 30 minutos em 
fogo baixo. Pode ser servida com molho ou 
pura. Se desejar polenta frita, despeje a 
polenta quente em forma e deixe esfriar. 
Corte em cubinhos ou fatias e frite em 
gordura quente. 
 
Observações complementares: a polenta  
pode ser acompanhada de galinha frita ou 
ensopada,  lingüiça de porco e queijo. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 

 

 
 
Nome do atrativo:  
Sanduíche de Pernil de Porco. 
 
Origem cultural: multiracial. 
 
Composição básica: pão francês e pernil de 
porco assado. 
 
Modo de preparo: o pernil é marinado com 
temperos (noz moscada, vinagre, sal, 
pimenta do reino, alho e azeite) e depois 
levado ao forno. Após assado, é fatiado e 
servido como recheio no pão francês. 
 
Observações complementares: é 
encontrado em alguns bares do município. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 In Loco. 
 
 
 

http://gazetaonline.globo.com
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4.2.3 � Artesanato 
 
4.2.3.1 � Outros 
 
Nome do atrativo:  
Artesanato do Município de Iconha. 
 
Localização: Sede, Distrito e localidades. 
Área urbana e não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não 
adaptado. Rodoviário, totalmente 
pavimentado ou não pavimentado, bom. A 
pé, bom.  
 
Descrição do acesso utilizado: principal 
avenida da cidade e estradas vicinais. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, de 
boa qualidade, diariamente.  
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 

 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: durante todo o ano, visitas não 
guiadas, ingresso gratuito e sem autorização 
prévia.  
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
produção e venda de artesanato. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 

 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional.  
 
Descrição do atrativo o artesanato em 
Iconha é produzido com materiais diversos, a 
maior parte utiliza matéria-prima de fácil 
localização no município.  
 
Principais utilizadas: 
Fibra de Bananeira � objetos utilitários e/ou 
decorativos. 
Bucha Vegetal - produção de peças 
decorativas. 
Trabalhos manuais � bordados, tricô, crochê 
e retalho. 
Biscuí � ímãs de geladeira, enfeites e outros 
objetos utilitários. 
 
O destaque do artesanato de Iconha é a 
produção com fibra de bananeira. Os 
produtos feitos com a fibra de bananeira são: 
luminárias, fruteiras, pratos de parede, 
cestas, revisteiras, porta objetos, porta 
canetas, almofadas de fibra, bolsas, jogos 
americanos, descansos de prato e panelas, 
suplás e fios. 
 
Observações complementares: no 
SEBRAE/ES há banco de dados com nome, 
endereço e tipo de trabalho de todos os 
artesãos do município. 
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4.3 - ATIVIDADES ECONÔMICAS 
 
4.3.1 � Agropecuária 
 
4.3.1.1 � Agricultura 
 
Nome do atrativo:  
Agricultura. 
 
Localização: em todo o município, Sede e 
Distritos, área urbana e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em estado 
regular e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular intermunicipal ou contratado, em 
bom estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porteira não adaptada, 
em cada propriedade. 
 
Visitação: diariamente, com visitas guiadas, 
ingresso gratuito e com autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 3 dias. 

 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
produção e comercialização de café, banana e 
outros produtos. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados?  não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior 
fluxo de visitação no período da colheita. 
 
Descrição do atrativo: com 23% de 
participação no PIB total, a agricultura tem 
como principal cultura o café. O cultivo do 
café ocupa uma área de 2.990ha, alcançando 
uma produção anual de 3.000 toneladas, que 
corresponde a um total de R$ 1,6 milhões.  
A bananicultura, segunda atividade em 
importância econômica para o município, 
teve seu início na década de 60 e auge nas 
décadas de 70 e 80, desempenhando 
importante papel no desenvolvimento 
econômico municipal. No período de auge, a 
cultura chegou a ser a principal fonte de 
renda dos agricultores, ocupando uma área 
de 5.000ha, que hoje está reduzida a 
2.550ha, ainda assim, próxima da cultura do 
café. 
A agropecuária local desenvolve-se com base 
na pequena propriedade familiar. A maioria 
dos estabelecimentos (92%) tem até 50ha de 

área.  
Dentre as culturas agrícolas presentes no 
município, aparecem ainda o milho, o feijão, 
o arroz e a mandioca, que, não possuem 
significativo destaque na economia local 
A expressiva produção de banana faz com 
que a agroindústria seja apontada como a 
grande potencialidade agrícola do município, 
onde são produzidos doces a base de banana 
em diferentes versões, como a mariola, a 
banana passa e o doce de banana 
cristalizado. 
 
Referências/Documentos consultados:  

http://www.sebraees.com.br. Acesso em 
jun.2004. 

 
 
 
 
 
4.4 - EVENTOS PROGRAMADOS 
 
4.4.1 - Realizações Diversas 
 
4.4.1.1 � Artísticas / Culturais 
 
Nome do atrativo:  
Festa da Polenta de Solidão. 
 
Localização: Solidão, não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 

http://www.sebraees.com.br
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Sede. 
 
Distância da Sede do município: 7km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado e 
não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: pela BR-
101, sentido Vitória, entrar à esquerda 5km 
após a Sede, em trecho não pavimentado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida, parcialmente adaptada. 
 
Visitação: maio, sem visitas guiadas, acesso 
gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 2 dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
serviços de limpeza, instalações sanitárias e 
locais para alimentação não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 

 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
na data do evento. 
 
Descrição do atrativo: são realizadas 
missas em latim e italiano, música regional e 
almoço típico no segundo dia de festa. Junto 
com este evento são realizados vôos livres na 
rampa próximo de Solidão. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Festa Agropecuária e de Agronegócios. 
 
Localização: Avenida Coronel Antônio 
Duarte, Centro, urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: no Centro 
da cidade. 

 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, 
parcialmente adaptada. 
 
Visitação: data móvel, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 3 dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: há 
serviços de limpeza, instalações sanitárias e 
locais para alimentação não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
na data do evento. 
 
Descrição do atrativo: realiza shows 
musicais, exposição agropecuária, exposição 
e venda de equipamentos agrícolas e outros. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome do atrativo:  
Festa dos Caminhoneiros. 
 
Localização: Avenida Coronel Antônio 
Duarte, Centro, urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: no Centro 
da cidade. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, 
parcialmente adaptada. 
 
Visitação: julho, sem visitas guiadas, acesso 
gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: mais de 3 dias. 

 
Equipamentos e serviços no atrativo: há 
serviços de limpeza, instalações sanitárias e 
locais para alimentação não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
na data do evento. 
 
Descrição do atrativo: realiza missas, 
carreatas pela cidade, eleição da Miss 
Caminhoneiro, shows musicais, bingo, 
sorteios e outros. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Festa da Cultura Italiana. 
 
Localização: Praça da Cultura, Sede, urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 

pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: no Centro 
da cidade. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida, 
parcialmente adaptada. 
 
Visitação: setembro, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 2 dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza, instalações sanitárias e 
locais para alimentação não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
na data do evento. 
 
Descrição do atrativo: oferece 
apresentações de dança e música típica, 
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missas, pratos da culinária italiana e outros. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Festa de Emancipação do Município. 
 
Localização: Avenida Coronel Antônio 
Duarte, Centro, urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: no Centro 
da cidade. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, 
parcialmente adaptada. 
 
Visitação: novembro, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 

Acessibilidade do atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 1 dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
serviços de limpeza, instalações sanitárias e 
locais para alimentação não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
na data do evento. 
 
Descrição do atrativo: festa cívica com 
atividades diversas, missas, shows, lazer 
infantil e outros. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
4.4.1.2 � Religiosas / de Fé 
 
Nome do atrativo:  
Festa do Padroeiro Santo Antônio. 
 
Localização: Centro, Sede, Praça da Igreja 
Matriz. 
 

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 Centro 
da cidade. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, 
parcialmente adaptada. 
 
Visitação: 13 de junho, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza, instalações sanitárias e 
locais para alimentação não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
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atividades religiosas. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Maior fluxo de visitação na data do evento. 
 
Descrição do atrativo: realiza procissão, 
almoço comunitário e missa especial. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Festa da Sexta-Feira Santa. 
 
Localização: Avenida Coronel Antônio 
Duarte, Centro, urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: no Centro 
da cidade. 
 
Legislação ou registro/patente da 

realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, 
parcialmente adaptada. 
 
Visitação: abril, sem visitas guiadas, acesso 
gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza, instalações sanitárias e 
locais para alimentação não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
atividades religiosas. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Maior fluxo de visitação na data do evento. 
 
Descrição do atrativo: Encenação da �Vida 
e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo� em 
local público. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 

Nome do atrativo:  
Festa de Corpus Christ. 
 
Localização: Bom Destino e Campinho, não 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: 15km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado e 
não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: estrada 
que leva para Vargem Alta (ES-375). 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida, 
parcialmente adaptada. 
 
Visitação: dia de Corpus Christ, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
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Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza, instalações sanitárias e 
locais para alimentação não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
atividades religiosas. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Maior fluxo de visitação na data do evento. 
 
Descrição do atrativo: a comunidade 
confecciona tapetes de Corpus Christ nas 
principais ruas das localidades, e também há 
missas e procissão. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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5 - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS  
TURÍSTICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 - HOSPEDAGEM 
 
5.1.1 - Meios de Hospedagem  

Oficialmente Cadastrados 
 
5.1.1.1 - Hotel 
 
Nome da empresa:  
Hotel União. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. BR-101, Km 374. Cep: 
29280-000.  
 
Telefone: (28) 3537-2251. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes e 2 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 9 suítes 
com 18 leitos e 4 apartamentos com 8 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
Televisão, ventilador/ e circulador. 
 
Tipo de diária: sem café da manhã. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 

5.2 - ALIMENTAÇÃO 
 
5.2.2 - Restaurantes 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Cicilioti. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombado.  
 
Localização: urbana. Avenida Coronel 
Antônio Duarte, Centro.  
 
CEP: 29280-000.  
 
Telefone: (28) 3537-1090. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 11h às 15h 
 
Capacidade do empreendimento: 10 
mesas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento self-service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Descrição e observações 
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complementares: localizado ao lado do 
Banco Banestes. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Mama Dida. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombado.  
 
Localização: urbana. Avenida Coronel 
Antônio Duarte, n.º 200, Centro.  
 
CEP: 29280-000.  
 
Telefone: (28) 3537-1394. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 11h às 
15h e 18h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 
mesas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 

ambiente, estacionamento para 50 carros, 
atendimento a la carte e self-service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Descrição e observações 
complementares: durante o dia funciona 
como self-service. A noite serve lanches, 
pizzas e porções. Possui serviço de entrega a 
noite. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Doce Sabor. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombado.  
 
Localização: urbana. Avenida Coronel 
Antônio Duarte, n.º 300.  
 
CEP: 29280-000.  
 
Telefone: (28) 3537-1681. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 11h às 16h. 
 

Capacidade do empreendimento: 10 
mesas e 40 cadeiras. 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente. Não possui local para eventos. 
Atendimento a la carte e self-service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante e Lanchonete Esplanada. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombado.  
 
Localização: urbana. Rodovia BR-101, Km 
374, Centro.  
 
Telefone: (28) 3537-1394.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, a partir das 17h. 
 
Capacidade do empreendimento: 03 
mesas e 12 cadeiras. 
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Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente, atendimento a la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira, regional. 
 
Descrição e observações 
complementares: comercializa bebidas em 
geral e porções. A principal iguaria da casa é 
o churrasquinho. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco 
 
 
 
5.2.3 - Bares/ Cafés/ Lanchonetes 
 
Nome da empresa:  
Bar Almeida. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombado.  
 
Localização: urbana. BR-101, Km 374, 
Centro.  
 
CEP: 29280-000.  
 
Telefone: (28) 3537-1906.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 

permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 7h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 6 mesas 
e 25 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente, atendimento a la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Descrição e observações 
complementares: a principal atração do bar 
é o sanduíche de pernil, também comercializa 
bebidas, doces e salgados em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Bar e Lanchonete Kamare. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Localização: Avenida Cel Antônio Duarte, nº 
131, BR-101, Km 374, Centro.  
 
Telefone: (28) 3537-1457.  
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 

Funcionamento: segunda a sábado, de 7h 
às 0h e domingo, de 16h às 0h. 
Capacidade do empreendimento: 15 
mesas e 60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque, dinheiro 
ou cartão. 
 
Descrição e observações 
complementares: porções, pizza, salgados 
e lanches em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Lanchonete Beira Rio. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombado.  
 
Localização: urbana. Rua Muniz Freire, Centro.  
 
CEP: 29280-000.  
 
Telefone: (28) 3537-1811.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 17h às 23h; 
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Capacidade do empreendimento: 8 mesas 
e 35 cadeiras. 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente, não possui local para eventos e 
atendimento a la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Descrição e observações 
complementares: serve lanches e porções 
variadas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
AKI AGORA Bar e Lanchonete. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombado.  
 
Localização: urbana. Rodovia BR-101, Km 
374, Centro.  
 
CEP: 29280-000.  
 
Telefone: (28) 3537-1145. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 

 
Funcionamento: permanente, de 7h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 4 mesas 
e 16 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento a la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Descrição e observações 
complementares: vende pão com lingüiça, 
bombons de jaca, coco gelado, queijos, 
requeijão da roça e salgados em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Maroni�s Bar. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombado.  
 
Localização: urbana. Avenida Danilo 
Monteiro da Costa, s/n, Centro.  
 
CEP: 29280-000.  
 
Telefone: (28) 35372484.  
 

Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 8h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 6 mesas 
e 25 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente, não possui local para eventos, 
atendimento a la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Descrição e observações 
complementares: porções, salgados 
variados e bebidas em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
5.2.4 - Casas de Chá / Confeitarias 
 
Nome da empresa:  
Padaria 2000. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombado.  
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Localização: urbana. Rua Muniz Freire, 
Centro.  
 
CEP: 29280-000.  
 
Telefone: (28) 3537-1694. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de segunda a 
sábado de 6h às 20h e Domingo, de 6h às 12h. 
 
Capacidade do empreendimento: 2 mesas 
e 8 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: padaria em geral. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Descrição e observações complementares: 
comercializa pães, doces, bolos 
confeitados e laticínios. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nome da empresa:  
SP Massas � Super Pão. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombado.  
 
Localização: urbana. Rua Muniz Freire, 
Centro.  
 
CEP: 29280-000.  
 
Telefone: (28) 3537-1694. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 6 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, diariamente, 
de 4h30 às 19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 02 
mesas, 8 cadeiras e 1 balcão de atendimento. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: padaria em geral 
e buffet para festas. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 

Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
Nome da empresa:  
Padaria e Confeitaria Logui. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombado.  
 
Localização: urbana, Avenida Coronel 
Antônio Duarte, 137, Centro.  
 
CEP: 29280-000.  
 
Telefone: (28) 3537-1455. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 7 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de segunda a 
sábado, de 5h às 19h e domingo, de 5h às 
11h. 
 
Capacidade do empreendimento: 3 mesas 
e 6 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: padaria em geral. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos consultados: 
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 in loco. 
 
 
5.2.5 - Outros 
 
Nome da empresa:  
Churrascaria União. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombado.  
 
Localização: urbana. Rodovia BR-101, Km 
374, Centro.  
 
CEP: 29280-000. 
 
Telefone: (28) 3537-2251.  
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 7h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 
mesas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente, não possui local de eventos, 
estacionamento e atendimento a la carte. 
 
Tipos de cozinha: regional e  brasileira. 

 
Descrição e observações complementares: 
churrascaria em anexo ao Hotel e Posto União.  
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
5.3 - AGENCIAMENTO 
 
5.3.1 - Agências de Viagens e Turismo 
 
Nome da empresa:  
Ramos Tour 
 
Localização: Rua Arthur Carlos Coelho, Centro.  
 
CEP: 29280-000.  
 
Telefone: (28) 3537-1309. 
 
Gerencias: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
de segunda-feira a sexta-feira, de 9h às 17h. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Serviços especializados: turismo emissivo, 
excursões aéreas e terrestres e passagens 
aéreas e terrestres.  
 
Segmentos atendidos: turismo de lazer. 

 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
5.4 - TRANSPORTES 
 
5.4.1 - Táxis 
 
Nome da empresa:  
Ponto de Táxi Auto Posto Central. 
 
Integra rede de transportes: regional e local. 
 
Endereço: Rua Muniz Freire, s/n, Centro.  
 
CEP: 29280-000.  
 
Telefone: (28) 3537-1666. 
 
Gerencias: geral, número de 
funcionários: 6 funcionários permanentes. 
 
Período de atendimento: 24h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: cheque 
ou dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: frota 
própria de 6 veículos semi-novos. 
 
Abrangência do atendimento: local e regional. 
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Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: música ambiente. 
 
Descrição e observações 
complementares:  vários taxistas fazem 
escala no ponto. Atendimento 24h. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
5.5 - EVENTOS 
 
5.5.1 - Auditórios / Salões / Salas 
 
Nome:  
Cerimonial Vêneto. 
 
Localização: Avenida Danilo Monteiro de 
Castro, 279, Centro, Comercial Vêneto. 
 
CEP: 29280-000 
 
Telefone: (28) 3537-1333. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente. 
 
Formas de pagamento do uso de 
equipamentos/serviços: pago. 
 
Características gerais: funciona todos os 

dias da semana, mediante agendamento. 
 
Espaço físico: capacidade para 150 pessoas.  
 
Área pára feiras e exposições: coberta. 
 
Equipamentos e serviços de apoio: 
instalações sanitárias, serviço de limpeza, 
cozinha e equipamentos de sonorização. 
 
Outras instalações: não se aplica. 
 
Descrição e observações 
complementares: o local é muito utilizado 
para palestras, oficinas e pequenos eventos.  
 
 
 
Nome:  
Tokaia do Valle. 
 
Localização: Rodovia BR-101, Km376,5, 
Baixo Tocaia.  
 
Telefone: (28) 9975-3095 e (28) 99380187. 
 
Gerências:  geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente. 
 
Formas de pagamento do uso de 
equipamentos/serviços: gratuito. 
 
Características gerais: funciona, todos os 
dias, com horário indeterminado (o 

proprietário reside no local). 
 
Espaço físico: capacidade para 80 pessoas, 
utilizando a área interna de um casarão do 
século XIX. 
 
Área pára feiras e exposições: coberta e 
não coberta. 
 
Equipamentos e serviços de apoio: 
instalações sanitárias não adaptadas, locais 
para alimentação parcialmente adaptados 
(casa de chá),  serviço de limpeza e 
estacionamento.  
 
Outras instalações: horta orgânica. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
atividades de lazer e, futuramente, atividades 
pedagógicas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 
 
5.6 - LAZER E ENTRETENIMENTO 
 
5.6.1 - Parques, Jardins e Praças  
 
Nome:  
Praça da Igreja Matriz. 
 
Localização: Centro, Sede. 
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Gerências: Prefeitura Municipal de Iconha. 
 
Funcionamento: segunda a domingo, 24h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
locais de alimentação no entorno, serviço de 
limpeza, bancos, iluminação e jardins. 
 
Principais atividades ocorrentes: passeio. 
 
Descrição e observações 
complementares: principal praça da cidade. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
Nome:  
Praça Gevandir Sabino da Cunha. 
 
Localização: Bairro Jardim Jandira, Sede. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Iconha. 
 
Funcionamento: segunda a domingo, 24h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
serviço de limpeza, bancos, iluminação, 
jardins e outros. 
 
Principais atividades ocorrentes: passeio. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 

 
 
 
5.6.2 - Clubes 
 
Nome:  
Bella Vista Campestre Clube. 
 
Localização: Bairro Morada Vale do Sol, a 
1km do Centro.  
 
Gerências:  geral. Ingresso para associados 
e visitantes. 
Funcionamento: de terça a domingo, de 8h 
às 22h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias não adaptadas, locais 
para alimentação parcialmente adaptados,  
serviço de limpeza, estacionamento, piscinas, 
toboágua, sauna, futebol society, futebol de 
campo, salão para festas e quadras de 
basquete e vôlei. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
atividade de lazer e esportivas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
5.6.3 � Outros Locais 
 
Nome:  
Tokaia do Valle. 

 
Localização: Rodovia BR-101, Km 376,5, 
Baixo Tocaia.  
 
Telefone: (28) 9975-3095 e (28) 9938-0187. 
 
Gerências:  geral. Ingresso gratuito. 
 
Funcionamento: permanente, todos os dias, 
com horário indeterminado (o proprietário 
reside no local). 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias não adaptadas, locais 
para alimentação parcialmente adaptados 
(casa de chá),  serviço de limpeza, 
estacionamento, horta orgânica e casarão do 
século XIX com espaço para eventos. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
atividades de lazer. 
 
Observações complementares: o local 
está em fase de estruturação para oferecer 
hospedagem em bangalôs e desenvolver 
atividades pedagógicas com pesquisa de 
campo em sua área reflorestada. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 
5.7 - OUTROS SERVIÇOS  

E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 
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5.7.1 - Entidades, Associações 

e Prestadores de Serviços  
Turísticos 

 
Nome:  
ASSOARTI � Associação  
de Artesãos de Iconha � ES. 
 
Localização: Avenida Coronel Antônio 
Duarte, s/n, Centro.  
 
Telefone: (28) 3537-1589 e 3537-2003 � 
Beth e Aracele. 
Web site: www.fibradeiconha.hpg.com.br 
 
E-mail: assoarti@bol.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 23 associados. 
 
Período de funcionamento: segunda-feira 
a sábado de 7h às 18h e Domingo, de 12h às 
18h. 
 
Formas de pagamento: gratuito 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
loja de atendimento. 
 
Principais atividades ocorrentes:   
produção e comercialização   de artesanato. 
 
Descrições e observações 
complementares: a Assoarti está localizada 

no mesmo espaço do Espaço Cultural Zoé 
Rodrigues Misságea. 
Também aceitam encomendas de massas 
frescas ou congeladas, como capelletti, 
nhoque, macarrão, rondelli e lasanha. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome:  
ACII � Associação da Cultura  
Italiana de Iconha. 
 
Localização: Avenida Coronel Antônio 
Duarte, s/n, Centro.  
 
Telefone: (28) 3537-1589. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 25 associados. 
 
Período de funcionamento: segunda-feira 
a sábado, de 7h às 18h. 
 
Formas de pagamento: gratuito. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
loja de atendimento. 
 
Principais atividades ocorrentes:  eventos 
e atividades para divulgação e resgate da 
cultura italiana em Iconha. 
 

Descrições e observações 
complementares: a ACII está localizada no 
mesmo espaço do Espaço Cultural Zoé 
Rodrigues Misságea. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome:  
ASCULPI � Associação da Cultura 
Portuguesa de Iconha. 
 
Localização: Avenida Coronel Antônio 
Duarte, s/n, Centro.  
 
Telefone: (28) 3537-1589. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 20 associados. 
 
Período de funcionamento: segunda-feira 
a sábado, de 7h às 18h. 
 
Formas de pagamento: gratuito 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
loja de atendimento. 
 
Principais atividades ocorrentes: eventos 
e atividades para divulgação e resgate da 
cultura portuguesa em Iconha. 
 
Descrições e observações 

http://www.fibradeiconha.hpg.com.br
mailto:assoarti@bol.com.br
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complementares: a ASCULPI está localizada 
no mesmo espaço do Espaço Cultural Zoé 
Rodrigues Misságea. 
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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:  
Iconha. 
 
Endereço da prefeitura: Praça Darcy 
Marchiori, n.º 11, Jardim Jandira.  
 
CEP: 29280-000.  
 
Telefone: (28) 3537-1011.  
 
Fax: (28) 3537-2223. 
 
E-mail: pmiconha@terra.com.br e 
casacultural@bol.com.br 
 
Registro estadual:  
CNPJ: 27.165.646/0001-85 
 
Referências/Documentos consultados:   
Prefeitura Municipal de Iconha. 
 
 
 
6.1.1.2 - Geográficas 
 
Área total do município: 202,92 Km² 
 
Município limítrofes:  
Ao Norte: Alfredo Chaves; 

Ao Sul: Piuma; 
Ao Leste: Anchieta e 
A Oeste: Rio Novo do Sul. 
 
Distritos:  

 Sede; 
 Duas Barras. 

 
Temperatura:  
Média 23ºC 
 
Clima: quente e úmido. A maior ocorrência 
de chuvas se dá no período de outubro a 
janeiro. 
 
Altitude  
Média: Sede 9m. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. Prefeitura Municipal de Iconha.  
2. IPES. 
3. Mapa Rodoviário Espírito Santo do 
Departamento Nacional de Infra-Estrutura 
de Transportes � DNIT. 

 
 
 
6.1.1.3 - ECONÔMICAS 
 
Principais Atividades Econômicas: 
monocultura do café e da banana e setor de 
transporte de cargas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Iconha. 
 

mailto:pmiconha@terra.com.br
mailto:casacultural@bol.com.br
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6.1.2 - Aspectos Históricos 
 
 
O território de Iconha teve sua origem no 
litoral do então povoado de Piúma, de quem 
foi Distrito, e do Vale do Orobó, fundadas 
pelo Padre José de Anchieta, em 1569. 
 
O primeiro desbravador da região foi o 
imigrante alemão Henrique F. Christiano 
Bourguignon e a primeira concessão de terras 
ficou com a firma inglesa Rodacanack, 
sediada em Londres. 
 
Em 1877, chegaram os primeiros imigrantes 
italianos que se instalaram nas fazendas do 
Cel José G. da C. Beiriz e Antônio Duarte. 
 
A colonização se estendeu ao longo dos rios, 
acentuando-se a medida que atingia as terras 
mais férteis do interior. As principais 
atividades iniciais estavam ligadas à 
exploração de madeira, mais tarde teve 
destaque a instalação de uma olaria, mas a 
importância do povoado cresceu com a 
valorização econômica do café. 
 
O vocabulário Iconha vem do Tupi �I 
CONÝYA�, que significa morada entre duas 
montanhas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Iconha. 
 

 
 
6.1.3 - Administração Municipal 
 
6.1.3.1 - Estrutura Administrativa 
 
Nome do Prefeito:  
Edelson Brandão Paulino. 
 
Número de secretarias, departamentos e 
outros:  

 Secretaria Municipal de Administração;   
 Secretaria Municipal de Finanças;  
 Secretaria Municipal de Educação; 
 Secretaria Municipal de Saúde,  
 Secretaria Municipal de Ação Social; 
 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
 Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Agrícola e 
 Departamentos de tributação, água e 
esgoto, providência. 

 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Iconha. 
 
 
 
 
6.1.3.2 - Gestão do Turismo 
 
Órgão oficial de turismo: Coordenadoria 
Municipal de Cultura. 
 
Titular do órgão: Maria dos Anjos de 
Oliveira Paganotti. 
 

Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Iconha. 
 
 
6.1.4 - Legislação Municipal 
 
Lei Orgânica do Município: Lei nº 001, de 
05/04/1990. 
 
Plano Diretor: em elaboração. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Iconha. 
 
 
 
6.1.5 - Feriados e Datas  

Comemorativas Municipais 
 

 13 de junho � Festa do 
Padroeiro Santo Antônio de Pádua; 
 11 novembro � festa de 
emancipação política. 

 
 
 
 
6.1.6 - Serviços Públicos 
 
6.1.6.1 - Abastecimento de Água 
 
Empresa responsável: SAAE - Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto. 
 
Forma de abastecimento de água dos 
domicílios particulares permanentes e 
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número de domicílios atendidos (%):  
 rede geral � 54,1%; 
 poço ou nascente � 45,7% e 
 outra � 0,2%. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: < 
<http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mu
nicipios/33/Habitacao/tab06.pdf>. Acesso 
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 de domicílios atendidos (%):  

 fossa rudimentar � 15,4%; 
 fossa séptica � 13,7%; 
 outro escoadouro � 0,9%; 
 rede geral de esgoto ou pluvial � 31,5%; 
 rio, lago ou mar � 30,5%; 
 vala � 6,7% e 
 nenhuma � 1,3%. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: < 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
icipios/33/Habitacao/tab07.pdf>. Acesso 
em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 

Microdados do Censo 2000. 
 
Forma de esgotamento sanitário dos 
domicílios particulares permanentes 
urbanos e número de ligações (%):  

 fossa rudimentar � 1,1%; 
 fossa séptica � 20,6%; 
 rede geral de esgoto ou pluvial � 60,9%; 
 rio, lago ou mar � 16,2%; 
 vala � 0,9% e 
 nenhuma � 0,4%. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: < 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
icipios/33/Habitacao/tab08.pdf>. Acesso 
em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 
Microdados do Censo 2000. 

 
 
 
 
6.1.6.3 - Serviços de Energia 
 
Tipo de abastecimento de energia: elétrica. 
 
Empresa responsável: ESCELSA -  Espírito 
Santo Centrais Elétricas. 
 
Número de domicílios atendidos:  

1. Residencial: 1.839 
2. Comercial: 339 
3. Industrial: 38 
4. Rural: 1.525. 

 
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 
domicílios atendidos(%):  

 coletado � 64,7%; 
 jogado em rio, lago ou mar � 1,0%; 
 jogado terreno baldio ou logradouro � 5,4%; 
 queimado ou enterrado � 28,5% e  
 tem outro destino � 0,4%. 

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

1. IPES. Disponível em: 
<http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/m
unicipios/33/Habitacao/tab09.pdf p>. 
Acesso em jan. 2005. Fonte dos dados: 
IBGE. Microdados do Censo 2000. 

 
 
 
 
6.1.6.5 - Serviços de Resíduos Sólidos 
 
Empresa responsável: Consórcio entre as 
Prefeituras de Iconha, Piúma, Anchieta e 
Alfredo Chaves. 
 
Tipo de tratamento: despejado em aterros 

http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
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sanitários (localizado em Anchieta). 
 
Número de domicílios atendidos: 80% 
dos domicílios. 
 
Referências/Documentos consultados:   
Prefeitura Municipal de Iconha. 
 
 
 
 
6.1.6.6- Outros Serviços  
 
Telefones Públicos: 1.642 (Abr/2003). 
Terminais Telefônicos Existentes: 1.738 
(Abr/2003). 
Referências/Documentos consultados:  

1. http://www.sebraees.com.br. 
Acesso em jun.2004. 

 
 
 
 
6.1.7 - Outras Informações 
 
Distância da Sede à Capital do Estado: 
90km. 
 
Taxa de urbanização: 41,7 (2000). 
 
Densidade demográfica: 56,4 habitantes 
por km² (2000) e 59,7 (2004). 
 
População residente: 4.793 urbana, 6.688 
rural e 11.481 total. 
 

Estimativa da população residente para 
2004: 12.153. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. IPES  
2. Prefeitura Municipal de 
Iconha. 

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

Rodoviárias e Serviços  
Rodoviários 

 
Rodovias: 
 
Federal � pavimentada, em bom estado, 
Rodovia BR-101. 
Estadual � em pavimentação, em estado 
regular, Rodovia ES-375. 
Municipal � estradas vicinais. 
 
Equipamentos, serviços e facilidades nos 
equipamentos e vias de acesso: o 
Terminal Rodoviário de Iconha possui 
lanchonete e telefone público. Horário de 
funcionamento: 5h30 às 19h30. Telefone: 
(28) 3537-1233 e 3537-1880. 
 
Acessos para capital do Estado: Rodovia 

BR-101. 
 
Acesso para outras capitais:  
Rio de Janeiro - Rodovia BR-101. 
 
Acesso para outras municípios:  
Rodovia BR-101 e Rodovia ES-375. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
6.3 - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 
 
6.3.1 - Agências Postais 
 
Nome/Entidade:  
Agência dos Correios de Iconha. 
 
Localização: Rua Virgílio Silva, s/n, Centro.  
 
CEP: 29280-000.  
 
Telefone: (28) 3537-1107. 
 
Web site: www.correios.com.br. 
 
Funcionamento: segunda-feira a sexta-
feira, 9h às 17h e Sábado, de 9h às 12h. 
 
Serviços prestados: envio e recebimento de 
cartas e encomendas. 
 
Informações e observações 

http://www.sebraees.com.br
http://www.correios.com.br.
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complementares: funciona como banco 
postal. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 
 
 
6.4 - SISTEMA DE SEGURANÇA 
 
6.4.1 - Delegacias e Postos de Polícia 
 
Nome/entidade: 
Polícia Militar do Espírito Santo. 
 
Endereço: Avenida Coronel Antônio Duarte, 
Centro.  
 
CEP: 29280-000  
 
Telefone: (28) 3537-1455. 
 
Funcionamento: 24h. 
 
Equipamentos: viatura policial e outros 
necessários aos serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: atendimento a 
população e policiamento ostensivo. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 

Nome/entidade:  
Polícia Civil � Delegacia de Iconha. 
 
Endereço: Rua Laureli P. Martins, 41, Centro.  
 
CEP: 29280-000  
 
Telefone: (28) 3537-1610. 
 
Funcionamento: 24h. 
Equipamentos: viatura policial e outros 
necessários aos serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: atendimento a 
população e ocorrências policiais. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 
 
6.5 - SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR 
 
6.5.1 � Hospitais 
 
Nome/entidade:  
Hospital e Maternidade  
Dr. Danilo Monteiro de Castro. 
 
Localização: Rua Alvim Serrão, n.º 40, Centro.  
 
CEP: 29280-000.  
 
Telefone: (28) 3537-1225 e  (28) 3537-1058. 

 
E-mail: hmdc@oi.com.br 
 
Funcionamento: 24h. 
 
Equipamentos: eletrocardiograma, monitor 
cardíaco, equipamentos cirúrgicos, raio-x, 
equipamentos anestésicos e outros. 
 
Serviços Prestados:  

 urgência,  
 internações,  
 clínica médica,  
 ginecologia,  
 obstetrícia,  
 gastroenterologia,  
 radiologia,  
 cauterização,  
 hemoterapia,  
 oxigeneoterapia e  
 desfibrilação. 

 
Informações e observações 
complementares:  convênios: com CAP Saúde, 
Samp, Escelsa, Unimed, Banescaixa, HSBC, 
Funcef e SMS. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 
6.5.2 - Clínicas Médicas 
 
Nome/entidade:  
CMI � Clínica Médica Iconha. 

mailto:hmdc@oi.com.br
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Localização: Rua Virgílio Silva, n.º 566, 
Centro.  
 
CEP: 29280-000.  
 
Telefone: (28) 3537-2584 
 
E-mail: clinicamedica.iconha@bol.com.br. 
 
Funcionamento: segunda-feira a sexta-
feira, de 7h às 17h. 
 
Equipamentos: consultório e outros 
necessários aos serviços prestados. 
 
Serviços Prestados:  

 clínica médica,  
 cirurgia geral,  
 endoscopia digestiva,  
 fisioterapia,  
 fonoaudiologia,  
 gastroentereologia,  
 ginecologia/obstetrícia,  
 ortopedia,  
 otorrinolaringologia,  
 pediatria,  
 psicanálise clínica,  
 psicologia,  
 ultra-sonografia e  
 remoção. 

 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 

 
6.5.3 - Farmácias 
 
Nome/entidade:  
Drogaria + Iconha. 
 
Localização: Rua Muniz Freire, n.º 258, 
Centro. 
 
CEP: 29280-000.  
 
Telefone: (28) 3537-1641. 
 
Funcionamento: segunda-feira a sábado, de 
7h às 22h e Domingo, de 8h às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: venda de 
medicamentos e cosméticos. 
 
Informações e observações 
complementares: faz entrega em domicílio. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Farmácia do Arildo. 
 
Localização: Rodovia BR-101, Km 374, Centro.  
 
CEP: 29280-000.  
 

Telefone: (28) 3537-1130 e 3537-2530. 
 
Funcionamento: segunda-feira a sábado, de 
7h às 22h e Domingo, de 7h às 12h e das 
14h às 22h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: venda de 
medicamentos e cosméticos. 
 
Informações e observações 
complementares: faz entrega em domicílio. 
Recebe contas de energia. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
  
Nome/entidade:  
Farmácia Soares. 
 
Localização: Rua Muniz Freire, n.º 178, 
Centro.  
 
CEP: 29280-000.  
 
Telefone: (28) 3537-1897 e Fax: (28) 3537-
2672. 
 
Funcionamento: segunda a sábado, de 7h 
às 19h e Domingo, de 7h às 11h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
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Serviços Prestados: venda de 
medicamentos e cosméticos, aplicação de 
injeção e outros. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Drogaria Guida. 
 
Localização: Rua Muniz Freire, n.º 326, 
Centro.  
 
CEP: 29280-000.  
 
Telefone: (28) 3545-2064. 
 
Funcionamento: segunda-feira a sábado, de 
7h às 22h e domingo, de 7h às 12h. 
 
Serviços Prestados: venda de 
medicamentos e cosméticos. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Drogaria Iconha. 
 
Localização: Rua Rua Muniz Freire, n.º 258, Centro.  
 
CEP: 29280-000.  
 

Telefone: (28) 3537-1641. 
 
Funcionamento: diariamente, de 7h às 20h. 
 
Serviços Prestados: venda de 
medicamentos e cosméticos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
 
6.5.4 - Clínicas Odontológicas 
 
Nome/entidade:  
DCM. 
 
Localização: Rua Arthur Cardoso Coelho, Centro.  
 
CEP: 29280-000.  
 
Telefone: (28) 3537-1005. 
 
Funcionamento: segunda-feira a sexta-
feira, de 8h às 17h e sábado, de 8h às 12h. 
 
Equipamentos: consultório e outros 
necessários aos serviços prestados. 
 
Serviços Prestados:  

 clínicas dentária,  
 reabilitação oral com estética 
e 
 implante. 

 
Referências/Documentos consultados:   

in loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Clínica Odontológica Ceschim. 
 
Localização: Rua Astério Miranda, n.º14, Centro.  
 
CEP: 29280-000.  
 
Telefone: (28) 3537-1453. 
 
Funcionamento: segunda-feira a sexta-
feira, de 7h às 18h e ábado, de 7h às 10h. 
 
Equipamentos: consultório e outros 
necessários aos serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: clínica odontológica em 
geral, ortodontia e pediatria. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Clínica Odontológica Especializada. 
 
Localização: Avenida Danilo Monteiro de 
Castro, n.º278, salas 206 e 207, Centro 
Comercial Vêneto.  
 
CEP: 29280-000.  
 
E-mail: ipaganotti@terrasulnet.com.br 

mailto:ipaganotti@terrasulnet.com.br
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Telefone: (28) 3537-1179. 
 
Funcionamento: segunda-feira a sexta-
feira, de 7h às 18h. 
 
Equipamentos: consultório e outros 
necessários aos serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: implantes dentários, 
ortondontia e periodontia. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
 
 
6.6 - SISTEMA EDUCACIONAL 
 
Taxa de alfabetização de adultos: 88,30%. 
 
Taxa bruta de freqüência escolar:  
45,13% (0-6 anos), 95,77% (7-14 anos) e 
67,41% (15-17 anos). 
 
População de 10 a 14 anos alfabetizada: 
1.063 pessoas em 2000. 
 
População de 10 a 14 anos não 
alfabetizada: 37 pessoas em 2000. 
 
Número de matrículas realizadas: 

 Ensino Fundamental � 1.762 (2004) 
 Ensino Médio � 485 (2004). 
 

Número de estabelecimentos de ensino: 
 Rede Pública Federal � não há; 
 Rede Pública Estadual � 6 escolas; 
 Rede Pública Municipal � 22 escolas; 
 Rede Privada � 2 escolas. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco.  
2. ES em Dados. Governo do Estado do 
Espírito Santo. 2003/2006. 
3. SEDU/2004. 
4. IBGE, Microdados do Censo, 
1998/2000. 
5. IPES. Disponível em: 
<http://www.ipes.es.gov.br/follow.asp?ur
lframe=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/entidade:  
Foto Céia. 
 
Localização: Avenida Coronel Antônio 
Duarte, Centro.  
 
CEP: 29290-000.  

 
Telefone: (28) 3537-1396. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
8h às 17h. 
 
Equipamentos: loja de atendimento e 
outros necessários aos serviços prestados. 
 
Serviços prestados: revelação, fotos para 
documentos, casamentos e aniversários. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 

 
 
 
6.7.2 - Agências Bancárias e de Câmbio 
 
Nome/entidade:  
Banco Bradesco S/A. 
 
Localização: Rua Muniz Freire, n.º 103, 
Centro.  
 
CEP: 29280-000.  
 
Telefone: (28) 3537-1066. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
10h às 15h. 
 
Serviços prestados: serviços bancários em 
geral. 
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Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Banestes. 
 
Localização: Avenida Coronel Antônio 
Duarte, n.º295, Centro.  
 
CEP: 29280-000.  
 
Telefone: (28) 3537-1332. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
10h às 15h. 
 
Serviços prestados: serviços bancários em 
geral. 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Caixa Econômica Federal �  
Agência Iconha. 
 
Localização: Avenida Coronel Antônio 
Duarte, s/n, Centro.  
 
CEP: 29280-000.  
 
Telefone: (28) 3537-1144. 
 

Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
10h às 15h. 
 
Serviços prestados: serviços bancários em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 
 
6.7.3 - Serviços Mecânicos 
 
Nome/entidade:  
Mecânica Vitorazzi e Vitorage. 
 
Localização: Rodovia BR-101, Km 374, Centro.  
 
CEP: 29280-000.  
 
Telefone: (28) 3537-1209. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
7h às 17h e sábado, de 7h às 12h. 
 
Serviços prestados: revisão de motores em 
geral com injeção eletrônica. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
France Metal Mecânica. 
 
Localização: Rodovia BR-101, Km 376.  

 
Telefone: (28) 3537-1728. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
7h30 às 17h e sábado, de 7h às 12h. 
 
Serviços prestados: serviços mecânicos em 
geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Mecânica Loureira do Verdiano. 
 
Localização: Rodovia BR-101, Km 374.  
 
Telefone: (28) 3537-1728. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
7h às 17h e sábado de 7h às 12h. 
Serviços prestados: mecânica em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Mecânica Sérgio Adami. 
 
Localização: Rodovia BR-101, Km 374, Centro.  
 
Telefone: (28) 3537-1405. 
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Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
7h às 17h e Sábado, de 7h às 12h. 
 
Serviços prestados: serviços mecânicos em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Oficina do Paulão. 
 
Localização: Rua 13 de Junho, s/n, Centro.  
 
CEP: 29280-000.  
 
Telefone: (28) 3537-1831. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
7h às 17h e sábado, de 7h às 12h. 
 
Serviços prestados: lanternagem e pintura 
em geral. 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Mandi Moto. 
 
Localização: Avenida Danilo Monteiro de 
Castro, s/n, Centro.  
 
CEP: 29280-000.  
 

Telefone: (28) 3537-1678  
 
Fax: (28)3537-4629. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
8h às 17h e Sábado, de 8h às 12h. 
 
Serviços prestados: mecânica geral de 
motos. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Mecânica União. 
 
Localização: Rodovia BR-101, Km 374.  
 
CEP: 29280-000.  
 
Telefone: (28) 3537-1678  
 
Fax: (28)3537-1022. 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
7h às 18h e sábado, de 7h às 12h. 
 
Serviços prestados: mecânica geral. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
MSH Mecânica. 

 
Localização: Rodovia BR-101, Km 378, Tocaia.  
 
Telefone: (28) 3537-1140. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
7h às 18h e sábado, de 7h às 13h. 
 
Serviços prestados: lanternagem, pintura, 
desempeno de chassis, 
Molas e auto-socorro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Borracharia do Jorginho. 
 
Localização: Rua Nossa Senhora da 
Conceição, n.º 208, Centro.  
 
Telefone: (28) 3560-0033. 
 
Funcionamento: 24h. 
Serviços prestados: venda de pneus e 
calibragem de pneus. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Borracharia Silva Pneus. 
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Localização: Rua Lino Ribeiro de Assis, n.º 
205, Centro. 
 
Funcionamento: segunda-feira a sexta-
feira, de 7h às 17h. 
 
Serviços prestados: venda de pneus, 
extintores e baterias. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Borracharia Darden Pneus. 
 
Localização: Rua Manoel Alonso Portela, n.º 18. 
 
Funcionamento: segunda-feira a sexta-
feira, de 7h às 18h e sábado, de 7h às 12h. 
 
Serviços prestados: venda de câmaras de 
ar e protetor de pneus. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 
 
6.7.4 - Postos de Abastecimento 
 
Nome/entidade:  
Posto União. 

 
Localização: Rodovia BR-101, Km 374.  
 
CEP: 29280-000.  
 
Telefone: (28) 3537-1368.  
 
Fax: (28) 3537-1244. 
 
Funcionamento: 24h. 
 
Serviços prestados: abastecimento, lavagem, 
lubrificação, troca de óleo e borracharia. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Auto Posto Central Shell. 
 
Localização: Avenida Coronel Antônio 
Duarte, n.º 36, Centro.  
 
Telefone: (28) 3537-1256. 
 
Funcionamento: 24h. 
 
Serviços prestados: abastecimento, troca 
de óleo, ducha e calibragem. 
 
Informações e observações 
complementares: possui bar anexo ao 
posto.  
 

Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Posto Nossa Senhora Aparecida. 
 
Localização: Avenida Anchieta, n.º 122.  
 
CEP: 29280-000.  
 
Telefone: (28) 3537-1070. 
 
Funcionamento: diariamente, de 6h às 23h. 
 
Serviços prestados: abastecimento,  troca 
de óleo, ducha e calibragem. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Posto Texaco. 
 
Localização: Avenida Coronel Antônio 
Duarte, Centro.  
 
CEP: 29280-000.  
 
Telefone: (28) 3537-1478. 
Funcionamento: diariamente, de 6h às 22h. 
 
Serviços prestados: abastecimento e troca 
de óleo e ducha. 
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Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Posto Petrocente. 
 
Localização: Avenida Coronel Antônio 
Duarte, n.º83, Centro.  
 
CEP: 29280-000.  
 
Telefone: (28) 3537-1325. 
 
Funcionamento: segunda-feira a sábado, de 
8h às 23h e Domingo, de 8h às 22h. 
 
Serviços prestados: abastecimento, troca 
de óleo e ducha. 
 
Informações e observações 
complementares: aceita cartão Visa e 
Mastercard. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 
 
6.7.5 - LOCAIS E TEMPLOS DE  

MANIFESTAÇÕES DE FÉ 
 
 

Nome/entidade:  
Paróquia Santo Antônio de Pádua. 
 
Localização: Praça Matriz, n.º 240, Centro.  
 
CEP: 29280-000. 
 
 Telefone: (28) 3537-1135. 
 
Funcionamento: domingo, de 8h às 19h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja Evangélica Assembléia de Deus. 
 
Localização: Rua Manoel de Pula Serrão, 
Centro.  
 
CEP: 29280-000.  
 
Telefone: (28) 3537-2019. 
 
Funcionamento: quarta, sexta-feira e 
domingo, às 19h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 

 
 
Nome/entidade: 
Igreja Batista de Iconha. 
 
Localização: Rua Manoel R. Mendes, Centro.  
 
CEP: 29280-000.  
 
Telefone: (28) 3537-2309. 
 
Funcionamento: cultos domingo às 9h e às 
19h30 e Quarta, às 19h30. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Grupo Espírita Leon Donis. 
 
Localização: Rua Muniz Freire, n.º 603, 
Centro.  
 
CEP: 29280-000. 
 
Funcionamento: terça-feira, quarta-feira e 
sexta-feira, às 19h e sábado, às 8h e às 
19h30. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
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Nome/entidade:  
Salão do Reino Testemunha de Jeová. 
 
Localização: Avenida Danilo Monteiro de 
Castro, n.º 210.  
 
CEP: 29280-000. 
 
Funcionamento: terça-feira, quinta-feira e 
Domingo, às 19h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Paróquia Divino Espírito Santo. 
 
Localização: Rua Nossa Senhora da 
Conceição, s/n, Centro. 
  
Funcionamento: domingos, de 8h às 09h30 
e 19h às 20h30. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Informações e observações 
complementares: ladeira da Matriz. 
 
A Igreja subdivide-se nos seguintes grupos: 
Pastorais da Família, Catequese e Juventude. 

Possui um grupo da Renovação Carismática, 
realiza batizados e casamentos duas vezes ao 
ano. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja Assembléia de Deus. 
 
Localização: Rua Eugênio Spadetti, Centro.  
 
CEP: 29380-000. 
 
Funcionamento: quarta-feira, às 18h e 
19h30 e domingo, de 8h às 19h30. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
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7 � GLOSSÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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