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BPM � Batalhão da Policia Militar. 

CEC � Conselho Estadual de Cultura. 

CESAN � Companhia Espírito Santense de 
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Micro e Pequena Empresa. 

SEDETUR - Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico e Turismo do 

Espírito Santo. 

SEDU � Secretaria do Estado de Educação. 
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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 Itapemirim.  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 Itapemirim foi selecionado 
pelo SEBRAE/ES para ser inventariado 
turisticamente de acordo com uma 
metodologia de classificação da EMBRATUR,  
que caracteriza os municípios brasileiros que 
apresentam uma oferta turística, ou ainda, 
um potencial turístico.  
 
Toda a parte operacional da pesquisa, desde 
o levantamento das informações à 
elaboração do documento final, foi 
executada pelo Instituto de Pesquisa Flex 
Consult e validadas pelo SEBRAE/ES. 
 
As informações do município foram 
coletadas em diversos órgãos competentes, 
de acordo com cada assunto, IBGE, DEE, 
IPES, IDAF, IBAMA, IEMA, Prefeitura e 
outros órgãos do município. Foram 
solicitadas ainda algumas informações em 
empresas concessionárias de serviço público, 
como CESAN, ESCELSA e TELEMAR, com o 
intuito de levantar dados da infra-estrutura 
do município. 
 
O levantamento das informações sobre os 
atrativos, equipamentos e infra-estrutura 
turísticas do município foram pesquisados 
�in loco�. 
 

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

 
1. Sede; 
2. Itaoca e 
3. Itaipava. 
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3 � Introdução ao Município. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Localizado no litoral sul do Estado do Espírito 

Santo, o município de Itapemirim dispõe de 

praias famosas como Itaoca e Itaipava. Em 

seu território está à foz do Rio Itapemirim, 

do qual propiciou o desenvolvimento do 

transporte de produtos diversificados. Com 

isto, o comércio em seu apogeu propiciou a 

instalação de um forte comércio. 

 

Hoje em dia, o município destaca-se 

economicamente com a produção de açúcar 

por meio de uma grande usina açucareira 

instalada em seu território, o que propicia a 

geração de postos de trabalho temporários 

na região.  

 

Além do destaque econômico, a natureza foi 

pródiga, estando em seus limites políticos, 

acidentes geográficos de grande beleza, tais 

como o Monte Aghá e as pedras do Frade e 

da Freira. Utilizando seu potencial turístico e 

organizando sua oferta de forma planejada, 

Itapemirim poderá atender sua demanda 

turística de modo a propiciar ao seu turista e 

visitante uma experiência inesquecível.  
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ATRATIVOS TURÍSTICOS 
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4 � Atrativos Naturais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 � ATRATIVOS NATURAIS 
 
4.1.1 � Planaltos e Planícies 
 
4.1.1.1 - Rochedos 
 
Nome do atrativo:  
Frade e a Freira 
 
Localização: área não urbana. Divisa entre 
os municípios de Itapemirim, Rio Novo do 
Sul, Vargem Alta e Cachoeiro do Itapemirim. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Rio 
Muqui. 
 
Distância da localidade mais próxima: 32km. 
  
Distância da Sede do município: 50km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado e não 
adaptado. Rodoviário parcialmente 
pavimentado em bom estado de conservação. 
 

 

Acesso mais utilizado: rodoviário não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: não 
informado. 
 
Transporte para o atrativo: coletivo 
Intermunicipal, com freqüência regular de 
boa qualidade não adaptado. Até a cidade de 
Rio Novo do Sul. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: 
Estadual � Resolução 07/86 CEC. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida. 
 
Visitação: Permanente, com horários 
indeterminados. Possui visitas guiadas, os 
ingressos são gratuitos e não é necessária 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
guia de turismo. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: escalada, 
rapel, trekking, contemplação da natureza. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Rota dos Vales e do 
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Café. 
Origem dos visitantes: nos finais de 
semana recebe visitantes locais, municipais, 
do entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: maciço granítico 
símbolo do Espírito Santo, segundo a lenda 
trata-se da eternizarão do amor proibido 
entre um frade e uma freira. 
 
Referências/documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Monte Aghá 
 
Localização: Rodovia do Sol � Itaipava � 
área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Itaipava. 
 
Distância da localidade mais próxima: 06km. 
  
Distância da Sede do município: 18km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado e não 
adaptado. Rodoviário parcialmente 
pavimentado em bom estado de conservação. 
 
Acesso mais utilizado: rodoviário não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo da 
Vila de Itapemirim siga em direção a Barra, 

pegue a rodovia do Sol passando por Itaóca e 
Itaipava até o monte Aghá. 
 
Transporte para o atrativo: coletivo 
intermunicipal, com freqüência regular de 
boa qualidade não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: 
Estadual � Resolução 06/85 � CEC. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida. 
 
Visitação: permanente, com horários 
indeterminados, não possui visitas guiadas, 
os ingressos são gratuitos e não é necessária 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
trekking e contemplação da paisagem. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Rota dos Vales e do 
Café. 
 

 
 
 
Origem dos visitantes: no verão recebe 
visitantes locais, municipais, do entorno 
regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: o monte Aghá, está 
localizado entre Itapemirim e Piúma, 
balneário do sul do Espírito Santo, distante 
85km de Vitória. Constitui um dos pontos 
paisagísticos mais significativos da região, 
uma vez que este está presente em quase 
todos os postais representativos do 
município. O Aghá (nome que não se sabe ao 
certo a origem e significado) serve de marco 
divisório entre os municípios de Piúma e 
Itapemirim e funciona como ponto de 
referência marítima para os pescadores e 
navegantes de uma vasta região. Visto do 
município de Itapemirim a pedra adquire uma 
conformação inteiramente diversa daquela 
apresentada em Piúma, lembrando um 
elefante deitado. 
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Em 1984, o monte passou a ser alvo de 
atividades de extração de calcário, pela 
implantação de uma pedreira. Isso provocou 
manifestação contrária da população, bem 
como ações do CEC, visando o seu 
tombamento, assegurando, assim, a 
preservação deste verdadeiro patrimônio 
natural. 
A elevação possui, aproximadamente duzentos 
metros, localizada a pouco mais de cem metros 
da praia. Como única elevação numa região 
toda plana é possível obter uma visão 
panorâmica de grande beleza. A escalada é um 
pouco difícil, muito embora não ofereça riscos. 
 
Referências/documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
4.1.2 � Costas ou Litoral 
 
4.1.2.1 - Praias 
 
Nome do atrativo:  
Praia das Conchas 
 
Localização: Itaipava � Rodovia do Sol � 
área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Itaipava. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
07km. 
  

Distância da Sede do município: 19km. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado e não 
adaptado. Rodoviário parcialmente 
pavimentado em bom estado de conservação. 
 
Acesso mais utilizado: rodoviário não 
adaptado. 
Descrição do acesso utilizado: seguir da 
Vila de Itapemirim em direção à Barra, daí 
pela Rodovia do Sol, passando por Itaoca e 
Itaipava até o Monte Aghá, na divisa com o 
município de Piúma. 
 
Transporte para o atrativo: coletivo 
intermunicipal, com freqüência regular de 
boa qualidade não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida. 
 
Visitação: permanente com horários 
indeterminados, não possui visitas guiadas, 
os ingressos são gratuitos e não é necessária 
autorização prévia. 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
lazer e entretenimento, locais para 

alimentação e hospedagem. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho de 
mar, caminhadas nas montanhas rochosas. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: no verão recebe 
visitantes locais, municipais, do entorno 
regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: localizada ao final da 
praia de Piúma, já no continente a praia ainda 
com pouca infra-estrutura possui grande beleza 
cênica. Suas águas mornas rasas e tranqüilas são 
propícias a famílias com crianças. 
Desta praia são retiradas grande parte das 
conchas que são utilizadas no tradicional 
artesanato da região. 
 
Referências/documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Praia da Gamboa 
 
Localização: Rodovia do Sol � Itaipava � 
área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Itaoca. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
02km. 
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Distância da Sede do município: 12km. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado e não 
adaptado. Rodoviário parcialmente 
pavimentado em bom estado de conservação. 
 
Acesso mais utilizado: rodoviário não 
adaptado. 
Descrição do acesso utilizado: seguir da 
Vila de Itapemirim em direção à Barra, seguir 
pela rodovia do Sol, passando por Itaoca e 
Itaipava até o Monte Aghá, na divisa com o 
município de Piúma. 
 
Transporte para o atrativo: coletivo 
intermunicipal, com freqüência regular de 
boa qualidade não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida. 
 
Visitação: permanente com horários 
indeterminados, não possui visitas guiadas, 
os ingressos são gratuitos e não é necessária 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 

Equipamentos e serviços no atrativo: 
sinalização, instalações sanitárias, lazer e 
entretenimento, locais para alimentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho de 
mar e caminhadas nas formações rochosas. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
Origem dos visitantes: no verão recebe 
visitantes locais, municipais, do entorno 
regional e de outros estados. 
Descrição do atrativo: praia escondida e 
deserta localizada nas proximidades de 
Itaipava contando apenas com um quiosque 
que só funciona durante os meses de verão. 
 
Referências/documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Praia do Monte Aghá 
 
Localização: Rodovia do Sol � Itaipava. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Itaipava. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
03km. 
  
Distância da Sede do município: 15km. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado e não 
adaptado. Rodoviário parcialmente 

pavimentado em bom estado de conservação. 
 
Acesso mais utilizado: rodoviário não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir da 
Vila de Itapemirim em direção à Barra, seguir 
pela rodovia do Sol, passando por Itaoca e 
Itaipava até o Monte Aghá, na divisa com o 
município de Piúma. 
 
Transporte para o atrativo: coletivo 
intermunicipal, com freqüência regular de 
boa qualidade não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida. 
 
Visitação: permanente com horários 
indeterminados, não possui visitas guiadas, 
os ingressos são gratuitos e não é necessária 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
sinalização, instalações sanitárias, lazer e 
entretenimento e locais de alimentação. 
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Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de mar e caminhada pelas formações 
rochosas. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: no verão recebe 
visitantes locais, municipais, do entorno 
regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: praia de águas 
azuis, apesar da pequena estrutura de 
serviços (poucos quiosques) é muito 
freqüentada, sendo utilizada principalmente 
durante o verão como camping. 
 
Referências/documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Praia de Itaoca 
 
Localização: Rodovia do Sol � área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Itaipava. 
 
Distância da localidade mais próxima: 03Km. 
  
Distância da Sede do município: 10km. 
 
 

 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado e não 
adaptado. Rodoviário parcialmente 
pavimentado em bom estado de conservação. 
Hidroviário acesso marítimo em bom estado. 
 
Acesso mais utilizado: rodoviário não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo da 
Vila de Itapemirim para Barra, pegar a 
Rodovia do Sol até a localidade de Itaóca. 
 
Transporte para o atrativo: coletivo 
urbano, com freqüência regular de boa 
qualidade não adaptado. Intermunicipal com 
freqüência regular de boa qualidade. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida. 
 

Visitação: permanente com horários 
indeterminados, não possui visitas guiadas, 
os ingressos são gratuitos e não é necessária 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização, limpeza, instalações 
sanitárias, segurança, lazer e 
entretenimento, locais para alimentação e 
hospedagem todos não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de mar, passeios de barco, esportes náuticos 
e pesca esportiva. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: no verão recebe 
visitantes locais, municipais, do entorno 
regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: a mais badalada 
praia do município possui boa estrutura 
hoteleira e alimentação. Durante as noites de 
verão e nos finais de semana, no restante do 
ano o point fica na pracinha central onde 
estão localizados a maioria dos bares e 
restaurantes da localidade. 
No verão a praia é animada com trios 
elétricos com atrações regionais e nacionais. 
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Referências/documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Praia de Itaipava 
 
Localização: Itaipava área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Itaóca. 
 
Distância da localidade mais próxima: 03m. 
  
Distância da Sede do município: 13km. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado e não 
adaptado. Rodoviário parcialmente 
pavimentado em bom estado de conservação. 
Hidroviário acesso marítimo em bom estado. 
 
Acesso mais utilizado: rodoviário não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo de 
Vila de Itapemirim seguir para Barra pela 
Rodovia do Sol, passando por Itaóca até a 
localidade de Itaipava. 
 
Transporte para o atrativo: Coletivo 
urbano, com freqüência regular de boa 
qualidade não adaptado. Intermunicipal com 
freqüência regular e de boa qualidade. 
 

Legislação de proteção ao atrativo: não 
se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida. 
 
Visitação: permanente, com horários 
indeterminados, não possui visitas guiadas, 
os ingressos são gratuitos e não é necessária 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
Informações, sinalização, limpeza, 
instalações sanitárias, segurança, capacidade 
para receber portadores de necessidades 
especiais, lazer e entretenimento, locais para 
alimentação e hospedagem. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de mar, passeio de barco, lazer e 
entretenimento. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: recebe visitantes 
locais, municipais, do entorno regional e de 
outros estados e outros países. 
 

 
 
 
Descrição do atrativo: um dos principais 
balneários do município concentra boa infra-
estrutura sendo propício para o lazer. Na 
avenida da orla acontece durante o verão 
diversos shows com artistas regionais e 
nacionais. 
 
Observações complementares: no local há 
um terminal pesqueiro. 
 
Referências/documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Praia APA Guanandy 
 
Localização: Rodovia do Sol. Área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Itaoca e Pontal dos Pescadores (Marataízes). 
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Distância da localidade mais próxima: 
01km. 
  
Distância da Sede do município: 09km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado e não 
adaptado. Rodoviário parcialmente 
pavimentado em bom estado de conservação. 
 
Acesso mais utilizado: rodoviário não 
adaptado. 
Descrição do acesso utilizado: partindo da 
Vila de Itapemirim, seguir em direção a Barra 
para a Rodovia do Sol. Após o pontal dos 
Pescadores, tem início a praia. 
 
Transporte para o atrativo: coletivo 
urbano, com freqüência regular de boa 
qualidade não adaptado. Intermunicipal com 
freqüência regular e boa qualidade. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: 
Decreto Estadual nº 3738 de 12/08/94. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida. 
 
Visitação: permanente, com horários 
indeterminados, não possui visitas guiadas, 
os ingressos são gratuitos e não é necessária 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 

atrativo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
sinalização.. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de mar, pesca, passeio nas trilhas da APA 
Guanandy. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
Origem dos visitantes: no verão recebe 
visitantes locais, municipais, do entorno 
regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: maior praia da 
região com mais de 10 Km de extensão faz 
parte da APA Guanandy sendo cortada pela 
Rodovia do Sol. Em função de ser APA, não 
possui infra-estrutura, e em alguns pontos é 
possível ter acesso de carro. 
 
Referências/documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
4.1.3 � Terras Insulares 
 
4.1.3.1 - Ilhas 
 
Nome do atrativo:  
Ilha dos Franceses 
 
Localização: entre as praias de Itaoca e 
Itaipava, área não urbana. 

 
Localidade mais próxima do atrativo: Itaoca. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
menos de 01 km. 
  
Distância da Sede do município: 11km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado e não 
adaptado. Rodoviário, parcialmente 
pavimentado e em bom estado de 
conservação. 
Acesso mais utilizado: rodoviário não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo da 
Vila de Itapemirim, siga pela rodovia do Sol 
até a Praia de Itaóca onde são alugados 
barcos para a Ilha. 
 
Transporte para o atrativo: marítimo, com 
contrato acordado de boa qualidade não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: 
Estadual resolução 06/89 � CEC. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida. 
 
Visitação: permanente, com horários 
indeterminados, não possui visitas guiadas, 
os ingressos são gratuitos e não é necessária 
autorização prévia. 
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Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: um dia. 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
informado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de mar, visita ao farol, contemplação da 
paisagem. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: no verão recebe 
visitantes locais, municipais, do entorno 
regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: ilha marítima de 
rara beleza, possui uma pequena praia onde 
são feitos os desembarques. Toda a ilha é 
cercada por formações rochosas tendo ao 
centro uma densa área de mata Atlântica. No 

cume da ilha esta implantada um farol de 
sinalização, deste local tem-se a mais bela 
vista do litoral sul capixaba, abrangendo os 
municípios de Anchieta, Piúma, Itapemirim, 
Marataízes e Presidente Kennedy.  
 
Referências/documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
4.1.4 � Hidrografia 
 
4.1.4.1 - Rios 
 
Nome do atrativo:  
Rio Itapemirim 
 
Localização: todo o município em área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
  
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado e não 
adaptado. Rodoviário parcialmente 
pavimentado e em bom estado de 
conservação. 
 
Acesso mais utilizado: rodoviário não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 

rua Amphiloquio de Moreno sentido Rio Novo 
do Sul, no fim da rua está localizado o Rio. 
 
Transporte para o atrativo: coletivo 
urbano, com freqüência regular de boa 
qualidade não adaptado. Intermunicipal com 
freqüência regular de boa qualidade. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida. 
Visitação: permanente, com horários 
indeterminados, não possui visitas guiadas, 
os ingressos são gratuitos e não é necessária 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, instalações sanitárias, segurança, 
lazer e entretenimento, locais de alimentação 
e hospedagem, todos na Sede urbana. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
navegação em pequenas embarcações, pesca 
e contemplação da paisagem. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
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Origem dos visitantes: recebe visitantes 
locais, municipais, do entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: uma das principais 
bacias hidrográficas do Espírito Santo, foi o 
grande responsável pela ocupação territorial 
da região. 
 
Referências/documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
4.1.5 � Unidades de Conservação 
 
4.1.5.1 - Estadual 
 
Nome do atrativo:  
Ilha dos Franceses 
 
Localização: entre as praias de Itaoca e 
Itaipava, área não urbana. 

 
Localidade mais próxima do atrativo: Itaoca. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
menos de 01km. 
  
Distância da Sede do município: 11km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado e não 
adaptado. Rodoviário parcialmente 
pavimentado em bom estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo da 
Vila de Itapemirim, siga pela rodovia do Sol 
até a Praia de Itaóca onde são alugados 
barcos para a Ilha. 
 
Transporte para o atrativo: marítimo, com 
contrato acordado de boa qualidade não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: 
Estadual resolução 06/89 � CEC. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida. 
 
Visitação: permanente, com horários 
indeterminados, não possui visitas guiadas, 
os ingressos são gratuitos e não é necessária 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 

atrativo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
informado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de mar, visita ao farol, contemplação da 
paisagem. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: no verão recebe 
visitantes locais, municipais, do entorno 
regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: ilha marítima de 
rara beleza. Possui uma pequena praia onde 
são feitos os desembarques. Toda a ilha é 
cercada por formações rochosas tendo ao 
centro uma densa área de mata Atlântica. No 
cume da ilha esta implantada um farol de 
sinalização, deste local tem-se a mais bela 
vista do litoral sul capixaba, abrangendo os 
municípios de Anchieta, Piúma, Itapemirim, 
Marataízes e Presidente Kennedy.  
 
Referências/documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
APA Guanandy 
 
Localização: Rodovia do Sol � Itaóca. 
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Localidade mais próxima do atrativo: 
Itaóca. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
01Km. 
  
Distância da Sede do município: 09km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado e não 
adaptado. Rodoviário parcialmente 
pavimentado em bom estado de conservação. 
 
Acesso mais utilizado: rodoviário não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia do 
Sol (ES-060). 
 
Transporte para o atrativo: coletivo 
urbano, com freqüência regular de boa 
qualidade não adaptado. Intermunicipal com 
freqüência regular de boa qualidade. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: 
Decreto Estadual nº 3.738 de 12/08/94. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada principal. 
 
Visitação: permanente, com horários 
indeterminados, não possui visitas guiadas, 
os ingressos são gratuitos e não é necessária 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
se aplica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de lagoa, esportes aquáticos e trilhas pela 
mata. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: no verão recebe 
visitantes locais, municipais, do entorno 
regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: APA que abrange os 
municípios de Itapemirim, Piúma e Rio Novo 
do Sul, contando com 5.242 hectares de área 
de preservação de florestas de restinga 
lagunar. Destaque para a Lagoa Guanandy ou 
Lagoa das 07 Pontas, a maior da região. 
 
Referências/documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
4.1.6 � Flora 
 
Nome do atrativo:  
Flora 
 
Localização: em todo o município. 

 
Acesso ao atrativo: não-sinalizado, não-
adaptado, rodoviário parcialmente 
pavimentado, em estado regular. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, de boa qualidade, não-adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: 
Decreto Estadual nº 3738 de 12/08/94, 
referente à APA Guanandy. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: acesso ao atrativo permanente, 
sem visitas guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: o tempo necessário para usufruir o 
atrativo é de algumas horas em cada 
localidade. 
  
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis em cada localidade específica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação e pesquisa. 
 
Integra roteiro turístico 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
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Descrição do atrativo: a flora de Itapemirim 
apresenta regiões com vegetação de restinga, 
com destaque para os 5.242 hectares de área de 
preservação de florestas de restinga lagunar 
pertencentes à APA Guanandy. A flora das 
restingas brasileiras pode ser caracterizada como 
um conjunto de pouca riqueza, principalmente 
quando comparada com outros tipos de vegetação 
do Brasil. Pode-se incluir a vegetação das praias, 
dunas e brejos próximos a rios ou lagoas como 
formações da restinga. 
O município tem ainda variadas vegetações 
subaquáticas, compondo uma rica flora marinha.  
 
Referências/Documentos consultados: 

http://www.bdt.fat.org.br/workshop/cost
a/sumario/grupos6-17 

 
 
 
 
4.1.7 - Fauna 

 
Nome do atrativo:  
Fauna 
 
Localização: em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo: não-sinalizado, não-
adaptado, rodoviário parcialmente 
pavimentado, em estado regular. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, de boa qualidade, não-adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: 
Decreto Estadual nº 3738 de 12/08/94, 
referente à APA Guanandy. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: acesso ao atrativo permanente, 
sem visitas guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: o tempo necessário para usufruir o 
atrativo é de algumas horas em cada 
localidade. 
  
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis em cada localidade específica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação e pesquisa. 
 

Integra roteiro turístico comercializados? Não. 
 

 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: a fauna é muita bem 
representada pelas espécies marinhas, que 
apresentam grande riqueza no município. 
Podemos citar a existência de vários peixes, 
como o bagre, baiacu, cação, barracuda, 
pescada, garoupa, dentre outros. Há ainda as 
espécies marinhas comuns em quase toda a 
costa brasileira, como poríferos, celenterados, 
moluscos, anelídios, crustáceos, equinodermas 
e algas.  
 
Referências/Documentos consultados: 

1. In loco; 
2. http://www.ruschicolibri.com.br/fauna_
e_flora.htm# 

 

http://www.bdt.fat.org.br/workshop/cost
http://www.ruschicolibri.com.br/fauna_
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4.2 - ATRATIVOS CULTURAIS 
 
4.2.1 - Sítios 
 
4.2.1.1 - Conjunto Histórico 
 
Nome do atrativo:  
Vila de Itapemirim 
 
Localização: Sede, urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
Acesso ao atrativo: não-sinalizado e não 
adaptado. Rodoviário, totalmente 
pavimentado e em bom estado de 
conservação.  
Acesso mais utilizado: Rodoviário e não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia do 
Sol (ES-060). 
 
Transporte para o atrativo: coletivo 
urbano com freqüência regular de boa 
qualidade, mas não adaptado. Intermunicipal 
com freqüência regular de boa qualidade. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
se aplica. 
 

Estado de conservação: regular para 
precário. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida. 
 
Visitação: todos os dias da semana durante 
24h. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, limpeza, instalações sanitárias, 
segurança, locais para alimentação e 
hospedagem. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação do conjunto histórico e de seu 
entorno. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: no verão recebe 
turistas locais, municipais, entorno regional e 
outros estados. 
 
Descrição do atrativo: a Vila de 
Itapemirim, Sede do município de 
Itapemirim, concentra um precioso acervo 
arquitetônico que pode ser observado pelas 
ruas da cidade. Este acervo encontra-se 
implantado em um arruamento projetado no 
século XVIII, quando a localidade sofre seu 

1º crescimento populacional significativo. 
Do conjunto podemos destacar: 

 a Matriz Nossa Senhora do Amparo; 
 a Câmara Municipal; 
 a Capela de Santo Antônio, localizada 
no bairro Santo Antônio, conhecido como 
Arraial do Macaco; 
 a rua das Palmeiras; 
 a rua Amphilóquio de Moreno; 
 a rua Cel. Marcondes, além da praça 
Domingos José Martins. 

  
Referências/documentos consultados: 

1. In loco; 
2. Hautequestt Filho, Genildo 
Coelho � Projeto de Restauração da 
Câmara Municipal de Itapemirim, 
1999. 

 
 
 
 
4.2.2 - Edificações 
 
4.2.2.1 - Arquitetura Civil 
 
Nome do atrativo:  
Fazenda do Rio Muqui 
 
Localização: Rodovia Itapemirim X Safra 
(ES-490), não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Rio 
Muqui. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
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02m. 
 
Distância da Sede do município: 15km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado e não 
adaptado. Rodoviário, totalmente 
pavimentado e em bom estado de 
conservação. 
 
Acesso mais utilizado: Rodoviário e não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo da 
Vila de Itapemirim em direção ao Rio Novo do 
Sul, o casarão encontra-se às margens da 
rodovia. 
 
Transporte para o atrativo: coletivo 
Intermunicipal com freqüência regular de boa 
qualidade não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
se aplica. 
Estado de conservação: ruim. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal. 
 
Visitação: de segunda a sexta, de 8h às 
18h. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 

informado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação do edifício. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: no verão recebe 
visitantes locais, municipais, do entorno 
regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: uma das mais 
antigas construções do sul do estado, datada 
do século XVIII, encontra-se em processo de 
arruinamento. A fazenda abrigou um dos 
principais engenhos de açúcar da região. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Câmara Municipal 
 
Localização: rua Cel. Marcondes de Souza, 
área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: Não sinalizado e não 

adaptado. Rodoviário, totalmente 
pavimentado e em estado bom de 
conservação. 
 
Acesso mais utilizado: rodoviário e não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da 
praça Domingos Martins seguir no sentido 
Moitapé Mirim pela rua Amphiloquio de 
Moreno e virar na segunda rua a direita, onde 
se localiza o imóvel. 
 
Transporte para o atrativo: coletivo 
urbano com freqüência regular de boa 
qualidade mas não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: 
tombamento pelo Conselho Estadual de 
Cultura � CEC, Lei nº 1.785/2003. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal. 
 
Visitação: segunda a sexta, de 8h às 18h. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, limpeza, instalações sanitárias 
não adaptadas e segurança. 
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Origem dos visitantes: não há informações. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
apreciar o edifício e o acervo que contém 
como, por exemplo, as telas do imperador D. 
Pedro II e da Imperatriz Teresa Cristina. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Descrição do atrativo: situada à rua Cel. 
Marcondes de Souza, esta edificação foi 
erguida em meados do século XIX. Segundo o 
historiador Levy Rocha, por iniciativa do ex-
presidente da Provincia Olímpio Carneiro 
Virato Catão, fora comprada uma casa de 
Dona Josefa Souto Belo, por dez contos, para 
que nela se instalasse o paço da Câmara 
Municipal. O juiz da Comarca estava 
encarregado de supervisionar as adaptações 
do prédio: salão de audiências e sessões do 
júri no primeiro pavimento, cadeia e quartel 

no térreo. 
 
Em algumas salas do térreo existem ainda 
grades de madeira e de ferro nas janelas e 
portas em que os presos ficavam.  É uma 
construção com um pavimento com escada 
de acesso pelo lado de fora, toda a obra foi 
edificada ao gosto neoclássico, possuindo 
platibanda cercando o telhado com jargões 
nos cantos. A fachada principal tem um 
pequeno frontão triangular pilastras e balões. 
Dos antigos municípios do litoral capixaba, 
Itapemirim é o único que possui a antiga 
Casa da Câmara e cadeia ainda de pé e 
funcionando como Câmara. 
 
Histórico do Imóvel: 
1816: a povoação do Itapemirim é elevada à 
Vila, ficando a construção do pelourinho e da 
Casa de Câmara e Cadeia a cargo da mesma. 
Pelo Alvará de Criação da Vila de Itapemirim, 
foi concedida uma sesmaria de uma légua de 
terras em quadro para Patrimônio da 
Câmara, terras estas que se acham 
registradas na folha 82 do livro nº 08 de 
registros, existentes no antigo Comissariado 
Geral de Terras Públicas do Estado. 1857: a 
Câmara Municipal de Itapemirim é construída 
às expensas dos fazendeiros da região, por 
subscrição promovida pelo Presidente da 
Província Olympio Carneiro Viriato Catão. O 
�Correio de Vitória� publicou em 29 de agosto 
de 1857 a relação das doações feitas pelos 
moradores, cujos valores foram decrescendo 
de 500$000 a 10$ (o Barão de Itapemirim 
sozinho doou 500$000). O mobiliário foi dado 

pelo Comendador Felício Augusto de Lacerda. 
1860: fora comprado, na época, a casa de D. 
Josefa Souto Belo, por dez contos, para que 
nela fosse instalado o espaço da Câmara 
Municipal, numa iniciativa do ex-presidente 
da Província, Olympio Carneiro Viriato Catão. 
Ficou encarregado de supervisionar as 
adaptações no edifício o juiz da comarca, Dr. 
Lima e Castro. Tais adaptações eram: salão 
para as audiências e sessões do júri no 1º 
pavimento e cadeia e quartel no térreo. Para 
tal o governo provincial concorrera com cinco 
contos e o restante adveio da população. 
 
1937: o edifício sobre reformas. A escada de 
acesso ao segundo pavimento, interna e de 
madeira, é substituída por outra, externa em 
alvenaria. São construídos banheiros na 
Câmara e feita instalação de água encanada 
e luz elétrica. A fachada não foi alterada, 
pertencendo a mesma da reforma de 1860.  
 
1956: é transferida a cadeia para a nova 
construção na mesma rua. Permaneceu ainda 
no edifício da Câmara o depósito de pólvora e 
munições. 
1982: a Prefeitura passa a funcionar no 
edifício construído na Praça Domingos 
Martins, em frente a Igreja. 
1986: em 22 de novembro de 1986, numa 
reunião realizada na Câmara Municipal com 
representantes do Conselho Estadual de 
Cultura, a Prefeitura Municipal de Itapemirim 
e membros da comunidade, foi solicitado o 
tombamento do edifício e a retirada de 
materiais explosivos do mesmo. 
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1987: em novembro de 1987, o edifício passa 
por uma reforma, que constou de pintura 
externa e interna, reposição dos vidros 
quebrados das esquadrias, conserto do 
telhado e do forro. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Hautequestt Filho, Genildo Coelho � 
Projeto de Restauração da Câmara 
Municipal de Itapemirim, 1999; 
2. Levy Rocha, Viagem de Pedro II ao 
Espírito Santo. Brasília 2ª Ed.1980, p.189 
Processo n.º 03/80 p.10,11,12,13 e 14. 

 
 
 
 
 
4.2.2.2 - Arquitetura Religiosa 
 
Nome do atrativo:  
Capela de Santo Antônio 
 
Localização: bairro Santo Antônio (Arraial 
do Macaco), área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
centro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 01 
km. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado e não 
adaptado. Rodoviário, totalmente 

pavimentado e em bom estado de 
conservação. 
 
Acesso mais utilizado: rodoviário e não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da 
praça Domingos Martins seguir pela rua 
Amphiloquio de Moreno, passando pela 
Câmara Municipal, virar à direita no final da 
rua. 
 
Transporte para o atrativo: coletivo 
urbano, com freqüência regular, de boa 
qualidade, mas não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal. 
 
Visitação: segunda a sexta, de 8h às 18h. 
Pegar a chave na vizinha. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação do edifício e do bairro. 

 

 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: na Festa de Santo 
Antônio é visitado por locais, municipais, 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: edificada em 1917, 
a Capela de Arquitetura vernacular é a 
segunda mais antiga da cidade. Sua 
importância deve-se a estar localizada em 
uma dos mais tradicionais bairros da cidade 
que surgiu a partir da abolição da escravidão. 
Em seu adro acontece uma das mais 
tradicionais festas da cidade, a Festa de 
Santo Antônio, onde além das tradicionais 
quadrilhas e barraquinhas de comidas e 
brincadeiras tradicionais acontece o jongo, 
que inicia a partir da meia noite, só 
terminando com o raiar do dia. 
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Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Matriz de Nossa Senhora do Amparo 
 
Localização: praça Domingos José Martins, 
área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado e não 
adaptado. Rodoviário, totalmente 
pavimentado e em bom estado de 
conservação. 
 
Acesso mais utilizado: rodoviário e não 
adaptado. 
Descrição do acesso utilizado: localizada 
na principal praça da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: coletivo 
urbano com freqüência regular de boa 
qualidade, mas não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: Lei 
Estadual Processo 021/99 CEC.  
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal. 

 
Visitação: todos os dias, das 7h às 18h ou 
de acordo com as missas locais. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza e instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação do imóvel e seu acervo sacro. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: no verão visitado 
por locais, municipais e do entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: a pedra fundamental 
foi lançada a 08 de setembro de 1847. Teve a 
sua construção iniciada no ano seguinte, com 
recursos arrecadados entre os fiéis pelo frei 
Antônio Casanova. A edificação foi orçada em 
25 contos de réis, sendo inaugurado em 
agosto de 1855, conforme noticia o jornal O 
CORREIO DA VITÓRIA, a 26 de setembro do 
mesmo ano. 
 
Almerinda da Silva Lopes em �Arte no Espírito 
Santo - do Século XIX à Primeira República� 
diz que em 1848, a edificação já em 
construção, teria a atenção do Presidente da 
Província Luiz Pedreira de Couto Ferraz. Está 

em seu Relatório anual: �era uma das 
melhores províncias e o padre já adquiriu 
vasos sagrados e alfaias, não de pequeno 
valor, para essa igreja�. 
 
Consta que as imagens do oráculo, de Nossa 
Senhora da Conceição, de São Benedito, a 
batistério e as alfaias foram, na verdade, 
retirada da antiga Matriz de Nossa Senhora 
da Conceição, nas minas do Castelo, 
edificada em 1754.  
 
As invasões freqüentes dos índios fizeram 
com que a igreja fosse abandonada, em 
1771, construindo-se um novo templo, mais 
perto do litoral. As imagens teriam sido 
levadas entre 1779 e 1780, para as terras da 
família Freitas Caxanga, propriedade rural 
com engenho, denominada �Fazendinha�, 
construindo ali, no início do século passado, 
uma capela às expensas do sargento-mor 
Bueno Cacunda, de seus filhos e do Capitão 
Baltazar Caetano. Esta capela, por ter sido 
construída de pau-a-pique e, em dimensões 
reduzidas, poucos anos depois encontrava-se 
em ruínas. Por isso, foi edificada em seu 
lugar a nova matriz. 
 
A Matriz de Nossa Senhora do Amparo, 
embora erguida com paredes de pedra e cal 
que atingem um metro de largura, em 1856, 
registram-se solicitações, tanto de reparos 
como para a conclusão de partes inacabadas, 
tais como: conserto e renovação do telhado, 
construção de duas torres sineiras e de seis 
altares laterais. Isto revela que embora 
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inaugurada no ano anterior, não havia sido 
concluída. 
 
Os jornais da época informaram que, para �a 
execução das obras solicitadas seria aplicado 
o imposto de um por cento, sobre todos os 
gêneros exportados de Itapemirim, conforme 
Lei nº 11 de 03 de abril de 1848�. 
 
Em 1860, a Vila de Itapemirim recebeu a 
visita do Imperador D. Pedro II, que anotou 
em seu diário: �a Vila tem ares de florescer, 
mas é pequena. Fui logo à matriz, feita por 
esforços do missionário Casanova, tendo 
sobre a porta a seguinte inscrição, se me 
lembro: D. O M. deslumbram beneficentia 
publici hujus constructun Paulus Capuccinus 
lapidem possuit em 1853�. 
 
Para o historiador Levy Rocha, a pedra em 
mármore preto conservada no portal do 
templo é a mesma, e os caracteres gravados 
pouco discrepam da reprodução que S. M. fez 
de memória �D. O M. beneficência populi 
hujus constructun P. Paulus Capuccinus hunc 
lapidem possuit ano de 1853.� 
 
No Relatório que o Presidente da Província 
enviou à Assembléia Legislativa, em 1886, 
aparecem novas informações sobre as obras 
que estão sendo realizadas na Igreja e de 
outras que serão necessários: �ressente-se 
esta freguesia da necessidade de ser 
reparado o telhado da capela-mor, bem como 
o do coro. Reclama o vigário, o conserto da 
fenda no frontispício, feita por um raio, assim 

o caimento e envidraçamento das janelas de 
toda a igreja. Também não se acham 
concluídos os altares laterais e as torres�. 
 
Embora a Lei nº 19/12/1868, tenha 
autorizado o Presidente da Província a 
despender a quantia de até dois contos de 
réis com a construção das torres dessa 
Matriz, até 1871, nem as torres, os altares e 
os reparos há muito solicitados haviam sido 
concretizados, conforme se constata no 
Relatório do Presidente Provincial, Dr. 
Francisco Ferreira Correia apresentado à 
Assembléia Legislativa, em 09 de outubro 
daquele ano: �a Matriz da Paróquia de 
Itapemirim carece de muitas obras, algumas 
urgentes, como é citado pelo respectivo 
vigário, a quem, em data de 05 de setembro 
foi recomendado que orçasse as despesas 
mais necessárias. Na verdade, por ali 
passando, vi o estado do templo, que nem 
altares laterais tem, os quais apenas 
consistem em singelos arcos feitos nas 
próprias paredes laterais, em forma de nicho, 
sem nenhuma obra de madeira, que lhe dê 
elegância de arte e a decente configuração de 
altares...� 
 
�[...] Segundo o pedido do vigário, faz-se 
preciso: construir duas torres, consertar ou 
renovar o telhado da igreja, construir seis 
altares laterais, adquirir uma banqueta para 
Nossa Senhora do Amparo, paramentos e 
alfaias.� 
 
Nesta época, segundo Levy Rocha, �Frei 

Paulo encomendou à Core alguns vasos 
sagrados, alfaias e parâmetros sacerdotais. 
Tendo ido a Roma, mandou de lá o presente 
de uma lâmpada de prata para a Matriz e 
[...] alguns artigos de devoção [...]�. 
 
Em 1876, encontramos referências às obras 
de construção do restante da Igreja no 
Relatório da Tesouraria da Câmara Provincial 
do Espírito Santo, de 24 de março, sem que, 
no entanto, tivesse sido relatado o seu início. 
Foi construída apenas uma torre sineira. 
 
Entretanto, novamente em reforma, em 
1886, sendo �nomeado o Sr. Cândido 
Gonçalves Pereira Lopes, para encarregar-se 
dos reparos mais urgentes da Matriz�. Para 
tal, foi-lhe destinado, pelo Governo da 
Província, �a quantia de 4.000$000 réis, 
tendo como encarregado das obras o 
Presidente da Câmara, João Pimentel dos 
Reis�. 
 
Para Almerinda Silva Lopes, a Igreja possui 
frontão recortado à moda barroca, três janelas 
do coro, forro em madeira, mantendo-se a 
torre sineira única, à direita. A sólida 
construção em pedra e a manutenção 
constante garantiram-lhe manter a forma 
original que chegou até os dias atuais. Ao 
serem feitas escavações foram encontradas 
sepulturas, restos de ossos, objetos como 
sapatos que foram colocados numa caixa, no 
cemitério da cidade. 
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Referências/Documentos consultados: 
Hautequestt Filho, Genildo Coelho � 
Projeto de Restauração da Câmara 
Municipal de Itapemirim, 1999. 

 
 
 
 
4.2.3 - Obras de Arte 
 
4.2.3.1 - Pintura 
 
Nome do atrativo:  
Telas do Imperador Dom Pedro II  
e da Imperatriz Teresa Cristina 
 
Localização: rua Cel. Marcondes Souza � 
Câmara Municipal, área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado e não 
adaptado. Rodoviário, totalmente 
pavimentado e em estado bom de 
conservação. 
 
Acesso mais utilizado: rodoviário e não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da 
praça Domingos Martins seguir no sentido 
Moitapé Mirim pela rua Amphiloquio de 

Moreno e virar a segunda rua à direita, onde 
se localiza o imóvel que guarda as pinturas. 
 
Transporte para o atrativo: coletivo 
urbano com freqüência regular de boa 
qualidade, mas não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: Lei 
Estadual resolução 07/98 � CEC. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal. 
 
Visitação: segunda a sexta, de 8h às 18h. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, limpeza, instalação sanitária 
não adaptada e segurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação das obras de arte. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: visitantes locais, 
municipais e do entorno regional. 
 
Descrição do atrativo:  
Quadro de Pedro II 

Autor: Cavalheiro d�Almeida � 1852 Oferta do 
capitão Joaquim Marcelino para a Prefeitura 
Municipal de Itapemirim. Obs. A foto do 
quadro e as informações acima ilustram a 
página de abertura do livro Viagem de Pedro 
II ao Espírito Santo. 
 
Quadro da Imperatriz Dona Teresa Cristina 
Autor: Cavalheiro d�Almeida. Este quadro 
pertencia ao acervo da fazenda Antônio 
propriedade do barão de Itapemirim.Obs. a 
reprodução do quadro acima ilustra o livro de 
Levy Rocha mencionado acima. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Hautequestt Filho, Genildo Coelho � Projeto 
de Restauração da Câmara Municipal de 
Itapemirim, 1999. 
 
 
 
 
4.2.3.2 - Outras 
 
Nome do atrativo:  
Livro de Tombo da Matriz  
Nossa Senhora do Amparo 
 
Localização: praça Domingos José Martins, 
s/n casa paroquial, área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
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Acesso ao atrativo: não sinalizado e não 
adaptado. Rodoviário, totalmente 
pavimentado e em estado bom de 
conservação. 
 
Acesso mais utilizado: rodoviário, não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: principal 
praça de Itapemirim. 
 
Transporte para o atrativo: coletivo 
urbano com freqüência regular de boa 
qualidade, mas não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
se aplica. 
 
Estado de conservação: ruim. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal. 
 
Visitação: segunda a sexta de 8h às 18h 
com o pároco local. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: mais de três dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, instalações sanitárias, guia de 
turismo. 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
pesquisa acadêmica. 

 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: visitado por locais, 
municipais, do entorno regional e outros 
estados. 
 
Descrição do atrativo: o livro de tombo da 
Matriz Nossa Senhora do Amparo é um dos 
mais importantes registros históricos do 
Espírito Santo, datando do início do século 
XIX. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
4.2.4 - Instituições Culturais 
 
4.2.4.1 - Bibliotecas 
 
Nome do atrativo:  
Biblioteca Pública Municipal 
 
Localização: Sede, área urbana. Centro. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 

 
Acesso ao atrativo: não sinalizado e não 
adaptado. Rodoviário, totalmente 
pavimentado e em estado bom de 
conservação. 
 
Acesso mais utilizado: rodoviário e não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo da 
Praça Domingos Martins em direção a 
Marataízes, virar a rua à esquerda. 
 
Transporte para o atrativo: coletivo 
urbano com freqüência regular de boa 
qualidade, mas não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal. 
 
Visitação: segunda a sexta de 8h às 18h. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, limpeza, instalações sanitárias, 
segurança, guia turístico. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
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pesquisas escolares. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: visitação de locais, 
municipais e do entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: a Biblioteca Pública 
Municipal que reúne acervo para pesquisa 
escolar, livros de literatura e acervo para 
pesquisa acadêmica. Destaca-se no acervo 
documentação do século XIX pertencente ao 
município, ainda preservada. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
4.2.5 - Gastronomia Típica 
 
4.2.5.1 - Pratos Típicos 
 
Nome:  
Moqueca Capixaba 
 
Origem cultural: indígena. 
 
Composição básica: 02 Kg peixe (badejo, 
dourado e robalo), 05 maços de coentro, 04 
maços de cebolinha verde, 02 cebolas 
brancas, tomate a gosto, 02 limões, azeite 
doce e pimenta a gosto. 
Acompanhamento: pirão, cozinhar até 

desmanchar a cabeça do peixe, acrescentar 
farinha e sal mexendo sempre. 
 
Modo de preparo: preparada de preferência 
na panela de barro, levando todos os 
temperos e ingredientes. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 

 
 
 
Nome:  
Torta Capixaba 
 
Origem cultural: indígena. 
 
Composição básica: cebola, alho, pimenta, 
azeite doce, azeitona, limão, coentro, 
cebolinha verde, tomate a gosto, meio Kg de 
palmito, 200 gr de siri desfiado e cozido, 200 
gr de caranguejo desfiado e cozido, 200 gr de 
ostra cozida, 200 gr de sururu cozido, 200 gr 

de badejo desfiado e cozido. 
 
Modo de preparo: preparada de preferência 
em recipiente de barro, montada utilizando 
todos os ingredientes e assada no forno.  
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Caranguejada 
 
Origem cultural: indígena. 
 
Composição básica: 18 caranguejos limpos, 
05 maços de coentro, 01 cebola grande, 02 
dentes de alho, 02 pimenta malaguetas, 03 
limões em suco, 04 tomates, azeite, óleo, sal 
e urucum. 
 
Modo de preparo: servido em panela de 
barro juntamente com feijão preto novo e 
farinha da roça. 
 
 
 
 
Nome:  
Peroás, pescadinhas  
e peixes-espadas fritos 
 
Origem cultural: indígena. 
 
Composição básica: peroás, pescadinhas e 
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peixes-espadas de preferência frescos. 
 
Modo de preparo: depois de empanados e 
fritos, servidos acompanhados de guarnições 
como farofa e banana-frita. 
 
 
Observações complementares: a 
gastronomia pode ser desfrutada nos 
estabelecimentos de alimentação do 
município e do entorno durante todo o ano, 
especialmente em Itaoca e Itaipava onde 
estão localizadas as praias, com grande 
utilização de receitas a base de frutos do mar 
por causa da pesca muito desenvolvida. 
 
 
 
 
4.2.6 � Artesanato 
 
4.2.6.1 - Outros 
 
Nome do atrativo:  
Artesanato do Município de Itapemirim 
 
Localização: sede e distritos. Área urbana e 
não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado e não 
adaptado. Rodoviário, totalmente 
pavimentado e em bom estado de 
conservação. 
 
Acesso mais utilizado: rodoviário e não adaptado. 
 

Descrição do acesso utilizado: em toda a 
área do município. 
 
Transporte para o atrativo: coletivo 
urbano com freqüência regular de boa 
qualidade, mas não adaptado. 
 

 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida. 
 
Visitação: todos os dias da semana de 8h às 
18h horas visitação aos artesãos. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 

Equipamentos e serviços no atrativo: 
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, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: o artesanato em 
Itapemirim é produzido com materiais 
diversos. A maior parte utiliza matéria-prima 
de fácil localização no município. 
Principais utilizadas: 
Madeira � são feitos móveis artesanais, 
esculturas e objetos decorativos. 
Embira � produção de peças decorativas. 
Argila  - produção de peças decorativas. 
Couro de Peixe � produção de peças 
decorativas e utilitárias. 
Conchas � produção de peças decorativas e 
utilitárias. 
 
Observações complementares: no 
SEBRAE/ES há banco de dados com nome, 
endereço e tipo de trabalho de todos os 
artesãos do município. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
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4.2.7 - Música e Dança 
 
4.2.7.1 - Folguedos 
 
Nome do atrativo:  
Jongo 
 
Localização: bairro Santo Antônio, Sede, 
área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
centro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
menos de 01km. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado e não 
adaptado. Rodoviário, totalmente 
pavimentado e em bom estado de 
conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
rua Amphilóquio de Moreno no sentido Rio 
Novo do Sul, virar a primeira rua à direita e 
seguir até o fim, onde se localiza o bairro. 
 
Transporte para o atrativo: coletivo 
urbano com freqüência regular de boa 
qualidade, mas não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
se aplica. 

 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida. 
 
Visitação: na ocasião da Festa de Santo 
Antônio. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, instalações sanitárias não 
adaptadas, segurança, lazer e 
entretenimento e locais de alimentação. 
Somente durante a festa. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: dança, 
música, atividades mágicas e religiosas. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: por ocasião da 
festa, recebe visitantes locais, municipais e 
do entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: folguedo tradicional 
com origem segundo a tradição oral, nas 
senzalas dos engenhos da região, trata-se de 
uma brincadeira de roda onde os homens são 
os responsáveis pelos tambores, enquanto as 
mulheres dançam ao centro da roda. Além de 
brincadeira, servem também à atividades 

religiosas mágicas que  só são praticadas 
pelos iniciados. Sua festa máxima é durante 
os festejos de Santo Antônio quando a 
brincadeira dura até o sol raiar. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 In loco. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Pesca Artesanal 
 
Localização: distritos de Itaóca e Itaipava, 
área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 11km. 
 
Distância da Sede do município: 11km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado e não 
adaptado. Rodoviário, totalmente 
pavimentado e em estado bom de 
conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo da 
Vila de Itapemirim, seguir em direção a Barra 
de Itapemirim e continuar pela Rodovia do 
Sol até os distritos de Itaoca e Itaipava. 
 
Transporte para o atrativo: coletivo 
urbano com freqüência regular de boa 
qualidade, mas não adaptado. 
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Legislação de proteção ao atrativo: não se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida. 
 
Visitação: todos os dias durante 24 horas. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
se aplica.  
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pesca 
fluvial e oceânica. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: locais, municipais, 
do entorno regional e outros estados. 
 
Descrição do atrativo: praticada em todas 
as comunidades litorânea do município, a 
pesca de arrasto é um dos mais tradicionais 
traços da cultura local. Através dos barcos e 
das redes, confeccionadas artesanalmente na 
região, essas comunidades retiram a maior 
parte do seu sustento. 
 
Todas as manhãs pode-se presenciar o 
arrastão que acontece em diversas praias do 
litoral, ou ao fim da tarde a chegada dos 

barcos pesqueiros. 
Grande parte dos pratos que fazem parte da 
culinária tradicional de Itapemirim tem sua 
base nos frutos do mar: peroás, pescadinhas 
e peixes-espadas fritos, acompanhados de 
guarnições como farofa e banana-frita, 
moquecas de peixe, camarão, siri e sururu e 
a tradicional caranguejada. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 In loco. 
 
 
 
 
4.2.8 - Feiras e Mercados 
 
4.2.8.1 - Feira Livre 
 
Nome do atrativo:  
Feira Livre de Vila de Itapemirim 
 
Localização: rua das Palmeiras, praça 
Domingos José Martins área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado e não 
adaptado. Rodoviário, totalmente 
pavimentado e em bom estado de 

conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: na praça 
Domingos Martins, região central da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: coletivo 
urbano com freqüência regular de boa 
qualidade mas não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida. 
 
Visitação: às sextas feiras, das 6h às 12h. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, 
durante sua realização. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, segurança, locais para alimentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
comércio de artesanato e hortifrutigranjeiros. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: locais, municipais e 
do entorno regional. 
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Descrição do atrativo: feira semanal que 
envolve agricultores familiares do município, 
além de artesãos e agroindústrias artesanais. 
São atraídos consumidores de Itapemirim e 
Marataízes. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
4.2.9 - Saberes e Fazeres 
 
4.2.9.1 - Recitar Poesias, Rezas.  

Causos, Estórias e Contos 
 
Nome do atrativo:  
Benzedores e benzedeiras 
 
Localização: em toda a área urbana e rural 
do município. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
todo o município. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
todo o município. 
 
Distância da Sede do município: todo o 
município. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado e não 
adaptado. Rodoviário, totalmente ou 
parcialmente pavimentado e em bom estado 
de conservação. 
 

Descrição do acesso utilizado: vários 
acessos. 
 
Transporte para o atrativo: coletivo 
urbano com freqüência regular de boa 
qualidade, mas não adaptado. Intermunicipal 
com freqüência regular em boa qualidade. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida. 
 
Visitação: com o benzedor sem horário ou 
dia determinado. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, instalações sanitárias. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: rezas e 
bênçãos. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: locais, municipais, 
do entorno regional e outros estados. 
 
Descrição do atrativo: os benzedores são 

normalmente pessoas muitos simples que 
dizem ter recebido o dom divino de rezar e 
curar os males do corpo e da alma, colocados 
por outras pessoas. Seus rituais mágicos e 
secretos são guardados a sete chaves e só 
são passados ao fim da vida para um 
sucessor, normalmente alguém da família 
como um filho, um neto ou um sobrinho. 
 
Em sua maioria são mulheres, mas homens 
também são comuns. Suas fórmulas, 
compostas de plantas das mais diversas, são 
capazes de curar males como: mal olhado, 
espinhela caída e até mordida de cobra. 
Praticam rituais curiosos como, por exemplo, 
o ritual do tanque. 
 
Todas as culturas possuem rituais mágicos 
praticados por pessoas ditas iluminadas: 
xanãs, na cultura negra, pajés, na cultura 
indígena e bruxas na cultura européia. Os 
benzedores são uma das maiores provas da 
miscigenação do povo brasileiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
4.3 - ATIVIDADES ECONÔMICAS 
 
4.3.1 - Agropecuária 
 
4.3.1.1 - Agricultura 
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Nome do atrativo:  
Agricultura 
 
Localização: em todo o município, Sede e 
distritos, área urbana e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, parcialmente 
pavimentado e em bom estado de 
conservação. 
 
Transporte para o atrativo: coletivo 
urbano com freqüência regular de boa 
qualidade, mas não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida. 
 
Visitação: diariamente, com visitas guiadas 
nas propriedades, ingresso gratuito e com 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: dois dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: na 
Sede e nos balneários são oferecidos todos os 
serviços e equipamentos necessários.  
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 

produção, comercialização, industrialização 
de produtos agrícolas. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: locais, municipais, 
do entorno regional e outros estados. 
 
Descrição do atrativo: a agricultura é um 
dos principais pilares da economia do 
município empregando grande contigente de 
mão-de-obra. 
 
A cana-de-açúcar ocupa uma área de 10.000 
ha e produziu 270.00 toneladas no ano de 
2001, para um valor da produção de R$ 5,5 
milhões. Essa cultura abastece a Usina 
Paineiras, muito importante na região. 
 
Em segundo lugar aparece a cultura da 
mandioca, ocupando uma área de 450 
hectares, com produção de 9.887 ton./ano 
(IBGE, 1995/96). Atualmente ocupa uma 
área de 650 ha, com produção de 6.750 
ton/ano. (IBGE, 2001). Existem no município 
outras atividades menos relevantes, como: 
café, heveicultura, feijão, milho, arroz e 
piscicultura. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco; 
2. SEBRAE/ ES, disponível em: 

http://www.sebraees.com.br/municipios/t
el_mos_mun_agro.asp?codigo=808&codi
go_categoria. 

 
 
4.3.1.2 - Pecuária 
 
Nome do atrativo:  
Pecuária Leiteira 
 
Localização: Zona Rural do município 
principalmente o distrito de Itapecoá e Rio 
Muqui. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado e não 
adaptado. Rodoviário, parcialmente 
pavimentado e em bom estado de 
conservação. 
 
Transporte para o atrativo: coletivo 
urbano com freqüência regular de boa 
qualidade, mas não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida. 
 
Visitação: diariamente, com visitas guiadas 
nas propriedades, ingresso gratuito e com 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: um dia. 
 

http://www.sebraees.com.br/municipios/t
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Equipamentos e serviços no atrativo: na 
Sede dos balneários são oferecidos todos os 
equipamentos e serviços necessários. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
produção e comercialização de leite e 
derivados. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: locais, municipais, 
do entorno regional e outros estados. 
 
Descrição do atrativo: a pecuária bovina 
abrange uma área de 20 mil ha. Ocupa a 
terceira posição em termos de fonte de 
renda. Constitui atividade importante para o 
município, tendo um rebanho de 28.820 mil 
cabeças. O leite é comercializado através da 
cooperativa mista Comisa (localizada na 
Safra) e pela Selita (Cachoeiro do 
Itapemirim). Existem atravessadores e 
pequenos produtores que comercializam o 
produto in natura sem o controle sanitário, 
além da industrialização artesanal do queijo e 
manteiga para o consumo próprio. Parte 
deste produto também é comercializado, 
contribuindo para o aumento da renda 
familiar.  
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco; 
2. SEBRAE/ ES, disponível em: 

http://www.sebraees.com.br/municipios/t
el_mos_mun_agro.asp?codigo=808&codi

go_categoria= 
 
 
 
4.3.1.3 - Aquicultura 
 
Nome do atrativo:  
Pesca 
 
Localização: Balneários de Itaóca e Itaipava. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
aproximadamente 13 Km. 
 
Distância da Sede do município: 
aproximadamente 13 Km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado e não 
adaptado. Rodoviário, totalmente 
pavimentado e em bom estado de 
conservação. 
 
Transporte para o atrativo: coletivo 
urbano com freqüência regular de boa 
qualidade, mas não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: durante todo o ano. 

 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: mais de três dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: no 
balneário são oferecidos todos os 
equipamentos e serviços necessários. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pesca 
e comercialização de pescado. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: locais, municipais, 
do entorno regional e outros estados. 
 
Descrição do atrativo: a pesca é uma das 
principais atividades econômicas do distrito 
de Itaipava, empregando grande contingente. 
Destaca-se a empresa Atum do Brasil, uma 
das poucas do Brasil a possuir licença para 
exportar para os Estados Unidos da América. 
O pescado chega ao consumidor 24 horas 
após desembarcado no município.  
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
4.3.2 - Indústria 
 
4.3.2.1 � Outras 

http://www.sebraees.com.br/municipios/t
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Nome do atrativo:  
Usina Paineiras. 
 
Localização: área não urbana, Paineiras. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado e não 
adaptado. Rodoviário, totalmente 
pavimentado e em bom estado de 
conservação. 
 
Transporte para o atrativo: contratado de 
boa qualidade, mas não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não-
adaptado. 
 
Visitação: somente com agendamento 
prévio, há visitas guiadas. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, instalações sanitárias não-
adaptadas, segurança, locais para 
alimentação não adaptados, estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 

produção de açúcar e álcool. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: locais, municipais, 
do entorno regional e outros estados. 
 
Descrição do atrativo: fundada em 1912, 
foi construída pelo Governo do Estado do 
Espirito Santo, dando início a formação de 
um parque industrial significativo no estado. 
Em 1937, apesar de arruinada e falida, a 
Usina Paineiras S.A. foi comprada pelo Dr. 
Ataliba de Carvalho Britto e processou, 
naquele ano, 37.762 toneladas de cana, 
produzindo 43.977 sacos de açúcar e 
213.000 litros de álcool.  
 
Atualmente, a Usina Paineiras S.A. ocupa 
uma área de 16.000 hectares de terra, sendo 
que o cultivo de cana-de-açúcar ocupa 
aproximadamente 10.000 hectares. O 
restante da área é ocupada por pastagens e 
áreas de preservação ambiental. 
 
Tem capacidade de processar 1.200.000 
toneladas de cana-de-açúcar por ano, 
resultando numa produção de 60.000 
toneladas de açúcar e 57.000 m3 de álcool 
anidro ou hidratado. 
Além de produção de cana-de-açúcar, açúcar 
e álcool, o Grupo Paineiras destaca-se na 
criação de gado de corte, utilizando 
modernas técnicas de inseminação artificial, 
através de sua coligada � Agropecuária 

Carvalho Britto S/A. 
 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco;  
2. http://www.usinapaineiras.com.br 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Comércio 
 
Localização: Vila de Itapemirim, Itaóca, 
Itaipava, Campo Acima e Garrafão. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado e não 
adaptado. Rodoviário, totalmente 
pavimentado e em bom estado de 
conservação. 
 
Transporte para o atrativo: coletivo 
urbano com freqüência regular de boa 
qualidade, mas não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não-
adaptado. 
 
Visitação: segunda a sexta de 8h às 18h e 
sábado de 8h às 12h. Verão e finais de 
semana há horários especiais nos balneários. 
 

http://www.usinapaineiras.com.br
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Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: Mais de três dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, instalações sanitárias não-adaptadas, 
locais para alimentação não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
comércio local. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: locais, municipais, 
do entorno regional e outros estados. 
 
Descrição do atrativo: Em função do 
desenvolvimento urbano da cidade e de seus 
distritos, o comércio ganha cada vez mais 
importância para a economia local. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 In loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Turismo 
 
Localização: Balneários de Itaóca e Itaipava 
e Sede. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 13 Km. 

 
Distância da Sede do município: 13 km. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado e não 
adaptado. Rodoviário, totalmente 
pavimentado e em bom estado de 
conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia do Sol. 
 
Transporte para o atrativo: coletivo 
urbano com freqüência regular de boa 
qualidade, mas não adaptado. Intermunicipal 
com freqüência regular de boa qualidade. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida. 
 
Visitação: todos os dias do ano. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: nos 
balneários são oferecidos todos os 
equipamentos e serviços necessários. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
turismo e lazer, náuticos e ecoturismo. 
 

Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: locais, municipais, 
do entorno regional e outros estados, no 
verão e nos finais de semana. 
 
Descrição do atrativo: embora ainda seja 
uma atividade insipiente, já apresenta 
excelentes resultados principalmente no 
emprego de mão-de-obra durante a 
temporada de verão, graças às beleza 
naturais de seus balneários. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
4.4 - EVENTOS PROGRAMADOS 
 
4.4.1 - Realizações Diversas 
 
4.4.1.1 - Artísticas/ Culturais 
 
Nome do atrativo:  
Temporada de Verão  
 
Localização: Itaóca, Itaipava e Vila e 
Itapemirim. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
13km (Itaipava) e 10km (Itaoca). 
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Distância da Sede do município: 13km 
(Itaipava) e 10km (Itaóca). 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado e não 
adaptado. Rodoviário, totalmente 
pavimentado e em bom estado de 
conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: Não 
informado. 
 
Transporte para o atrativo: coletivo 
urbano com freqüência regular de boa 
qualidade, mas não adaptado. Intermunicipal 
e Interestadual com freqüência regular com 
boa qualidade.  
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não especificado. 
 
Visitação: verão é de janeiro a fevereiro. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: mais de três dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização, limpeza, instalações 
sanitárias, segurança, guia de turismo, 
capacitados para receber portadores de 

necessidades especiais, lazer e 
entretenimento, locais para alimentação e 
hospedagem. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: praia, 
esportes náuticos, shows, práticas esportivas. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: locais, municipais, 
do entorno regional e outros estados. 
 
Descrição do atrativo: a programação de 
verão do município tem início no dia 31 de 
dezembro com a tradicional queima de fogos 
nas praias de Itaóca e Itaipava, só 
terminando na Quarta de cinzas. 
 
A programação esportiva concentra-se na 
areia em Itaóca e a programação musical 
acontece durante todos os dias da semana 
dividindo-se entre Vila de Itapemirim, Itaóca 
e Itaipava. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
4.4.1.2 - Gastronômica de Produtos 
 
Nome do atrativo:  
Festival do Atum e do Dourado 
 
Localização: Itaóca e Itaipava, área urbana. 

 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 11km. 
 
Distância da Sede do município: 11km. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado e não 
adaptado. Rodoviário totalmente 
pavimentado em bom estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir em 
direção a Barra, pegar a rodovia do Sol em 
direção a Itaipava. 
 
Transporte para o atrativo: coletivo 
urbano com freqüência regular de boa 
qualidade. Intermunicipal com freqüência 
regular de boa qualidade. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida. 
 
Visitação: data móvel. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: três dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: nas 
proximidades é oferecido informações, limpeza, 
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instalações sanitárias, segurança, lazer e 
entretenimento, locais para alimentação, 
hospedagem. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: festival 
gastronômico e shows musicais. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: locais, municipais, 
do entorno regional, outros estados durante o 
evento. 
 
Descrição do atrativo: a estrutura do 
evento é montada entre as localidades de 
Itaóca e Itaipava, contando com palco para 
shows, restaurantes e lanchonetes lojas de 
venda de produtos artesanais. 
 
Durante o festival é possível degustar o atum 
e o dourado em diversos pratos. 
 
 
 
4.4.1.3 - Populares/ Folclóricas 
 
Nome do atrativo:  
Carnaval 
 
Localização: Balneários de Itaóca e 
Itaipava, área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 11km. 

 
Distância da Sede do município: 11km. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado e não 
adaptado. Rodoviário totalmente 
pavimentado em bom estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir em 
direção a Barra, pegar a rodovia do Sol em 
direção a Itaipava. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não se aplica. 
 
Transporte para o atrativo: coletivo urbano 
com freqüência regular de boa qualidade. 
Intermunicipal com freqüência regular de boa 
qualidade. Durante os dias do evento são 
disponibilizados horários extras durante as 24 
horas. 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida. 
 
Visitação: data móvel. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: mais de três dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
sinalização, limpeza, instalações sanitárias, 
segurança, lazer e entretenimento, locais 
para alimentação e hospedagem. 
 

Atividades ocorrentes no atrativo: festa de 
rua com trios elétricos e blocos carnavalescos. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: locais, municipais, 
do entorno regional, outros estados. 
 
Descrição do atrativo: festa de rua com 
shows regionais e nacionais, além de 
campeonatos esportivos. 
Os shows acontecem durante a tarde e a noite 
em dias alternados nos balneários de Itaóca e 
Itaipava. Durante o dia a diversão fica por conta 
da Praia e dos esportes náuticos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 In loco 
 
 
 
 
4.4.1.4 - Religiosas/ de fé 
 
Nome do atrativo:  
Corpus Cristi 
 
Localização: Vila de Itapemirim, Sede, área 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede.  
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
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Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado e não 
adaptado. Rodoviário totalmente 
pavimentado em bom estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: nas ruas da 
região central da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: coletivo 
urbano com freqüência regular de boa 
qualidade. Intermunicipal com freqüência 
regular em boa qualidade. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida. 
 
Visitação: maio ou junho com data móvel. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: na 
Sede é oferecido todo o equipamento 
necessário ao visitante. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
atividade religiosa como missas, ladainha e 
procissão. 

 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: locais, municipais, 
do entorno regional, outros estados durante a 
data do evento. 
 
Descrição do atrativo: na noite anterior a 
Corpus Cristi, as famílias do município 
confeccionam tapetes multicoloridos nas 
principais ruas do centro histórico.  Ao cair da 
noite acontece uma belíssima procissão, 
terminando com missa na matriz. 
 
Observações complementares: 
organização da Paróquia Nossa Senhora do 
Amparo. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 In loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Festa de Santo Antônio 
 
Localização: bairro Santo Antônio (Arraial 
do Macaco), Sede, área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
centro.  
 
Distância da localidade mais próxima: 
menos de 01 km. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 

 
Acesso ao atrativo: sinalizado e não 
adaptado. Rodoviário totalmente 
pavimentado em bom estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
rua Amphiloquio de Moreno em direção a Rio 
Novo do Sul, virar a primeira rua a direita e 
seguir até o final onde se localiza o bairro. 
 
Transporte para o atrativo: coletivo 
urbano com freqüência regular de boa 
qualidade. Aéreo geralmente fretado de boa 
qualidade. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida. 
 
Visitação: final de semana mais próximo do 
dia 22/06. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: três dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
segurança, lazer e entretenimento, locais 
para alimentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: festa 
religiosa e profana. 
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Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: locais, municipais, 
do entorno regional durante o evento. 
 
Descrição do atrativo: a festa em louvor ao 
santo acontece no adro da Capela de Santo 
Antônio. Durante os dias do evento 
acontecem shows regionais, quadrilhas e 
apresentação de Jongo. 
 
Durante o dia acontecem missas em louvor 
ao santo de devoção da comunidade negra. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 In loco. 
 
 
4.4.1.5 - Cívicas 
 
Nome do atrativo:  
Emancipação do Município 
08 de setembro 
 
Localização: Sede urbana, parque de 
exposições. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado e não 

adaptado. Rodoviário totalmente 
pavimentado em bom estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: na região 
central da cidade e no parque de exposições 
na localidade de Candeus. 
 
Transporte para o atrativo: coletivo 
urbano com freqüência regular de boa 
qualidade. Intermunicipal com freqüência 
regular de boa qualidade. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
se aplica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: na semana do evento. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário, 
durante o evento. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: mais de três dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização, limpeza, instalações 
sanitárias, segurança, lazer e 
entretenimento, locais para alimentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: festa 
religiosa e profana com shows e exposições 
agropecuárias. 

 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: locais, municipais, 
do entorno regional, outros estados somente 
durante a semana do evento. 
 
Descrição do atrativo: maior festa popular 
do município é dividida em três partes, cívica, 
profana e religiosa. 
 
Cívica: Durante o dia 07 é realizado na praça 
Domingos Martins o desfile cívico de todas as 
escolas do município. 
 
No dia 08 durante todo o dia é realizado o 
maior encontro de bandas e fanfarras do 
Estado reunindo aproximadamente 30 
agremiações. 
 
Religiosa: Na semana anterior ao dia 
acontecem missas e ladainhas em louvor a 
Nossa Senhora do Amparo, padroeira do 
município. No dia 08 acontece uma procissão 
pelas ruas do centro histórico onde a imagem 
de Nossa Senhora é levada sobre andor. 
 
Profana: Durante seis dias acontece no 
Parque de Exposições a exposição 
agropecuária de pequenos animais e de 
artesanatos durante a noite acontecem shows 
com atrações regionais e nacionais. 
 
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 - Pousada 
 
Nome:  
Itaóca Pousada Camping 
 
Natureza da Entidade: empresa privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: localizado em área urbana à 
Av. Beira Mar s/n � Itaóca. CEP 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3529-1408. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 15 suítes 
com 60 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão e ventilador. Há 06 suites com 
frigobar. 
 
Tipo de Diária: diárias com café da manhã 
incluído. 
 

Camping: 16 sanitários, bar e lanchonete, 
iluminação, churrasqueiras, quadra de 
esportes e lavanderia. 
 
Área Social: restaurante com capacidade 
para 109 pessoas, estacionamento e 
churrasqueiras. 
 
Recreação e Lazer: sauna a vapor. 
 
Formas de Pagamento: pagamento pode 
ser efetuado com cheque ou dinheiro. Recebe 
também com cartões de crédito Visa e 
Mastercard. 
 
Observações Complementares: indicado 
no guia Quatro Rodas. Homologados no 
Camping Clube do Brasil. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome:  
Pousada Portal da Ilha 
 
Natureza da Entidade: empresa privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: localizado em área urbana à 
Av. Beira Mar, s/n � Itaóca. CEP: 29338-000. 
 
Telefone: (28) 3259-1761. 
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Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 permanentes 
e 01 temporário. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 08 suítes 
com 24 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão e ventilador.  
 
Tipo de Diária: diárias sem café da manhã 
incluído. 
 
Área Social: sala de tv/vídeo. 
 
Formas de Pagamento: cheque ou dinheiro.  
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Pousada Center Praia 
 
Natureza da Entidade: empresa privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: localizado em área urbana à Av. 
Itapemirim, s/n � Itaóca. CEP: 29338-000. 
 

Telefone: (28) 3259-1875. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 permanentes 
e 01 temporário. 
 
Período de funcionamento: temporário nos 
meses de dezembro, janeiro e fevereiro. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 10 
apartamentos com 50 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ventilador e varanda. 
 
Tipo de Diária: diárias com café da manhã 
incluído. 
 
Área Social: sala de TV, sala de leitura, 
estacionamento e antena parabólica. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro.  
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Pousada Raenas 
 
Natureza da Entidade: empresa privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 

 
Localização: localizado em área urbana à 
rua Cel. Marcondes de Souza � Centro. CEP: 
29330-000. 
 
Telefone: (28) 3529-5463. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 08 
apartamentos com 13 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ventilador. 
 
Tipo de Diária: diárias com café da manhã 
incluído. 
 
Área Social: restaurante em anexo ao andar 
térreo. 
 
Formas de Pagamento: cheque ou dinheiro.  
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
5.1.2 - Meios de Hospedagem  

Não Cadastrados Oficialmente 
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5.1.2.1 - Hospedaria 
 
Nome:  
Cantinho de La Mercês 
 
Natureza da Entidade: empresa privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: localizado em área urbana à 
avenida Itapemirim, s/n � Itaóca. CEP: 
29338-000. 
 
Telefone: (28) 9963-9388. 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 01 permanente. 
 
Período de funcionamento: temporário, para 
aluguel, em janeiro, fevereiro e dezembro. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 03 
residências independentes cercadas em um 
mesmo espaço. Cada uma oferece 01 quarto 
de casal, 01 quarto de solteiro, cozinha e 
sala, com mobília completa. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ventilador e equipamentos de 
cozinha completos. 
 
Tipo de Diária: diárias sem café da manhã 
incluído. 
 
Área Social: garagem para três carros e 

estacionamento. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro.  
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
 
5.1.3 - Meios de Hospedagem  

Extra-Hoteleiros 
 
5.1.3.1 - Camping 
 
Nome:  
Itaóca Pousada Camping 
 
Natureza da Entidade: empresa privada. 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: localizado em área urbana à 
Av. Beira Mar s/n � Itaóca. CEP 29395-000. 
 
Telefone: (28) 3529-1408. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 15 suítes 
com 60 leitos. 

 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão e ventilador. Há 06 suites com 
frigobar. 
 
Tipo de Diária: diárias com café da manhã 
incluído. 
 
Camping: 16 sanitários, bar e lanchonete, 
iluminação, churrasqueiras, quadra de 
esportes e lavanderia. 
 
Área Social: restaurante com capacidade 
para 109 pessoas, estacionamento e 
churrasqueiras. 
 
Recreação e Lazer: sauna a vapor. 
 
Formas de Pagamento: cheque ou 
dinheiro. Recebe também com cartões de 
crédito Visa e Mastercard. 
 
Observações Complementares: indicado 
no guia Quatro Rodas. Homologados no 
Camping Clube do Brasil. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
5.2 - ALIMENTAÇÃO 
 
5.2.1 - Restaurantes 
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Nome:  
Restaurante Raenna�s 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: localizado em área urbana à 
rua Cel. Marcondes de Souza, Centro. CEP: 
29338-000. 
 
Telefone: (28) 3529-5463. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 permanentes. 
 
Funcionamento: permanente com horário 
de 11h às 15h todos os dias da semana. 
 
Capacidade do Empreendimento: 35 lugares. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro ou cheque. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema a la carte e self service e tem 
televisão. 
 
Tipo de Cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 

Nome:  
235 Restaurante e Pizzaria 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: localizado em área urbana à 
avenida Beira Mar s/n � Itaóca. CEP: 29338-
000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 permanentes 
e 01 temporário. 
 
Funcionamento: permanente com horário 
de segunda a sexta de 07h às 22h e sábado e 
domingo de 07h à 0h. 
 
Capacidade do Empreendimento: 25 
mesas e 100 cadeiras. 
Formas de Pagamento: dinheiro ou 
cheque. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema a lacarte. 
 
Tipo de Cozinha: brasileira 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 

Nome:  
Restaurante Sabor de Minas 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: localizado em área urbana à 
avenida Itapemirim � Itaóca. CEP: 29338-
000. 
 
Telefone: (28) 3529-1739 (após a 17h). 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 permanentes.  
 
Funcionamento: permanente com horário 
de 11h às 15h todos os dias. 
 
Capacidade do Empreendimento: 07 
mesas e 30 cadeiras. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema a la carte e PF. 
 
Tipo de Cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
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Nome:  
Restaurante e Pizzaria Varandão 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: localizado em área urbana à 
rua Alan Kardec, s/n � Itaóca. CEP: 29338-
000. 
 
Telefone: (28) 3529-1922. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 permanentes.  
Funcionamento: permanente com horário 
de 10h às 13h de segunda a domingo. 
 
Capacidade do Empreendimento: 54 lugares. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema a la carte e self-service na alta 
temporada � serve moquecas. 
 
Tipo de Cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Restaurante Mineiro 

 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: localizado em área urbana à 
avenida Itapemirim � Itaóca. CEP: 29338-
000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 permanentes. 
 
Funcionamento: permanente com horário 
das 7h ao último cliente todos os dias. 
 
Capacidade do Empreendimento: 70 lugares. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro ou cheque. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui espaço 
específico para eventos, trabalho no sistema a 
la carte e self-service na alta temporada. 
 
Tipo de Cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Restaurante Japonês 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 

Localização: localizado em área urbana à 
avenida Itapemirim, - Itaipava. CEP: 29338-
000. 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 06 permanentes 
(familiares). 
 
Funcionamento: permanente com horário 
de 11h às 15h todos os dias. 
 
Capacidade do Empreendimento: 40 lugares. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro ou cheque. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema self-service. 
 
Tipo de Cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Restaurante e Pizzaria Flamingo 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Localizado em área urbana à 
avenida Itapemirim � Itaipava. CEP: 29338-
000. 
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Telefone: (28) 3529-2768. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 06 permanentes. 
 
Funcionamento: permanente com horário 
de almoço de 11h às 16h todos os dias e 
jantar de 19h às 01h de terça a domingo. 
 
Capacidade do Empreendimento: 15 
mesas e 60 cadeiras. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema self-service ao dia e lanches e 
pizzaria à noite. 
 
Tipo de Cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Restaurante Beira Mar 
 
Edificação: Edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Localizado em área urbana à 
avenida Beira Mar � Itaipava. CEP: 29338-000. 
 

Telefone: (28) 3539-1682. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 permanentes 
e 01 temporário. 
 
Funcionamento: permanente com horário 
das 8h ao último cliente. 
 
Capacidade do Empreendimento: 40 lugares. 
 
Formas de Pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema a la carte. 
 
Tipo de Cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares: frutos do 
mar, moquecas, porções e conchas (salgados). 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome: 
Restaurante Espanhol 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: localizado em área urbana à 
avenida Itapemirim � Itaóca. CEP: 29336-000. 

 
Telefone: (28) 3529-1993. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 06 permanentes. 
 
Funcionamento: permanente com horário 
de segunda a sábados 8h às 20h. 
 
Capacidade do Empreendimento: 40 lugares. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro ou cheque. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema a lacarte ou self-service. 
 
Tipo de Cozinha: brasileira 
 
Observações Complementares: na 
temporada e nos feriados funciona todos os 
dias. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Restaurante do Debé 
 
Edificação: Edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: localizado em área urbana à 
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rua Amphilóquio Moreno � Centro. CEP: 
29330-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 permanentes. 
 
Funcionamento: permanente com horário 
de 11h às 15h segunda a sábados. 
 
Capacidade do Empreendimento: 05 
mesas e 18 cadeiras. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema a la carte e PF. 
 
Tipo de Cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome:  
Drikas Restaurante e Lanchonete 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: localizado em área urbana à 
avenida Itapemirim, s/n � Itaóca. CEP: 
29338-000. 
 
Telefone: (28) 3529-3541. 

 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente com horário 
indeterminado todos os dias. 
 
Capacidade do Empreendimento: 24 lugares. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema a la carte com PF. 
 
Tipo de Cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
5.2.2 - Bares/Cafés/Lanchonetes 
 
Nome:  
Cyber Café 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: localizado em área urbana à 
Praça Domingos José Martins � Centro. CEP: 
29330-000. 

 
Telefone: (28) 3529-5489. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente com horário 
de 08h às 22h segunda a sábados. 
 
Capacidade do Empreendimento: 02 
mesas e 08 cadeiras. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema a la carte (salgados e lanches). 
 
Tipo de Cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Bar Avenida 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: localizado em área urbana à 
avenida Itapemirim, 1300 � Itaóca. CEP: 
29338-000. 
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Telefone: (28) 9939-3279. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: atendimento permanente 
com horário de 7h até o último cliente todos 
os dias da semana. 
 
Capacidade do Empreendimento: 30 lugares. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema a la carte (salgados e lanches). 
 
Tipo de Cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Pastel e Caldo de Cana 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: localizado em área urbana à 
avenida Cristiano Dias Lopes Filho, Centro. 
CEP: 29330-000. 

 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente com horário 
de 8h às 22h segunda a sexta e sábados e 
domingos das 18h às 22h. 
Capacidade do Empreendimento: 07 
mesas, 16 cadeiras e 07 banquetas no 
balcão. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema lanches (salgados e caldo de cana). 
 
Tipo de Cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Bar Tropicana 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: localizado em área urbana à 
rua Amphilóquio Moreno � Centro. CEP: 
29330-000. 
 

Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente com horário 
de horário indefinido de segunda à sábado. 
 
Capacidade do Empreendimento: 04 
mesas e 08 cadeiras. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema lanches. 
 
Tipo de Cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Lanchonete Hadonay 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: localizado em área urbana à 
avenida Itapemirim � Itaipava. CEP: 29338-
000. 
 
Gerências: geral. 
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Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente com horário 
das 8h às 18h de segunda à sábado. 
 
Capacidade do Empreendimento: 02 
mesas e 08 cadeiras. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema salgados lanches e sorvetes. 
 
Tipo de Cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Bar e Lanchonete Dannês 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: localizado em área urbana à 
avenida Beira Mar � Itaipava. CEP: 29338-
000. 
 
Telefone: (28) 3529-2948. 
 
Gerências: geral. 
 

Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes 01 temporário. 
 
Funcionamento: permanente com horário 
de café das 8h até o último cliente. 
 
Capacidade do Empreendimento: 40 
lugares. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro ou 
cheque. 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, possui mesa 
de sinuca, trabalho no sistema a lacarte 
(porções). 
 
Tipo de Cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Mineiros Bar 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: localizado em área urbana à 
avenida Beira Mar � Itaipava. CEP: 29338-
000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 

permanentes e 01 temporário. 
 
Funcionamento: permanente com horário 
das 8h até o último cliente. 
 
Capacidade do Empreendimento: 40 
lugares. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro ou 
cheque. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, possui mesa 
de sinuca, trabalho no sistema a lacarte 
(porções). 
 
Tipo de Cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Rudy Pizzaria e Lanchonete 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: localizado em área urbana à 
Av. Itapemirim, Itaipava. CEP: 29338-000. 
 
Telefone: (28) 3529-1689. 
 
Gerências: geral. 
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Número de funcionários: 06 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente de terça a 
domingo a partir das 17h30. 
 
Capacidade do Empreendimento: 40 
pessoas. 
 
Formas de Pagamento: aceita pagamento 
dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema pizzas, lanches, vitaminas e 
salgados. 
 
Tipo de Cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Pastelaria e Caldo de Cana da Praça 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: localizado em área urbana à 
Praça Domingos José Martins, s/n � Centro. 
CEP: 29330-000. 
 
Gerências: geral. 
 

Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente com horário 
de segunda a sábado 8h às 18h. 
 
Capacidade do Empreendimento: 02 
mesas e 08 banquetas. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema pastelaria. 
 
Tipo de Cozinha: brasileira (pastéis, 
salgados e caldo de cana). 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
5.2.3 - Casa de Chá/ Confeitarias 
 
Nome:  
Padaria e Lanchonete Paulos 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: localizado em área urbana à 
Praça Domingos Martins, 10 � Centro. CEP: 
29330-000. 
 
Gerências: geral. 

 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente com horário 
de segunda a sábado de 6h às 19h e 
domingos de 6h às 12h. 
 
Capacidade do Empreendimento: 04 
banquetas no balcão.  
 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema pães, lanches e salgados. 
 
Tipo de Cozinha: brasileira (padaria). 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Padaria e Lanchonete Campo Acima 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: localizado em área urbana à 
avenida Rafael Vales dos Reis, localidade de 
Campo Acima. CEP: 29330-000. 
 
Gerências: geral. 
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Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente com horário 
de 07h às 22h. 
 
Capacidade do Empreendimento: 01 mesa 
com 04 cadeiras. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema padaria. 
 
Tipo de Cozinha: brasileira (padaria). 
 
Observações Complementares: situada na 
localidade de Campo Acima. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Padaria Lima 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: localizado em área urbana à 
avenida Itapemirim, s/n � Itaóca. CEP: 
29338-000. 
 
Telefone: (28) 3529-3655. 

 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 06 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente com horário 
de 5:40h às 22h todos os dias. 
 
Capacidade do Empreendimento: não há 
mesas e cadeiras. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro ou 
cheque. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema padaria e salgados. 
 
Tipo de Cozinha: brasileira (padaria). 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Padaria Rainha do Pão 
 
Edificação: Edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: localizado em área urbana à 
rua Amphiloquio Moreno, 385 � Centro. CEP: 
29330-000. 
 

Telefone: (28) 3529-5200. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente com horário 
de segunda a sábado de 5:30h às 20h e 
domingos de 5h30 às 12h. 
 
Capacidade do Empreendimento: 01 mesa 
e 04 cadeiras mais 03 banquetas no balcão. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema padaria. 
 
Tipo de Cozinha: brasileira (padaria). 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Padaria Itapemirim 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: localizado em área urbana à 
avenida Cristiano Dias Lopes Filho � Centro. 
CEP: 29330-000. 
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Telefone: (28) 3529-6437. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes e 01 temporário. 
 
Funcionamento: permanente, todos os dias 
de 5:30h às 19h. 
 
Capacidade do Empreendimento: não há 
mesas e cadeiras. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema padaria. 
 
Tipo de Cozinha: brasileira (padaria). 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Padaria Moderna 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: localizado em área urbana à 
avenida Itapemirim � Itaóca. CEP: 29338-
000. 

 
Telefone: (28) 3529-1875. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 08 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente com horário 
de 7h às 22h em baixa temporada e de 6h às 
0h em alta temporada. 
 
Capacidade do Empreendimento: 24 
lugares. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema padaria, lanches e sorvetes Nestlé. 
 
Tipo de Cozinha: brasileira (padaria). 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Padaria Garcia 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: localizado em área urbana à 
avenida Itapemirim � Itaócas. CEP: 29338-

000. 
 
Telefone: (28) 3259-1330. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 06 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente com horário 
de 6h às 22h de segunda a sábado e de 6h às 
20h nos domingos. 
 
Capacidade do Empreendimento: 02 
mesas e 08 cadeiras. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema padaria, lanches, mini mercearia, 
sorvetes Kibon. 
 
Tipo de Cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Panificadora Pão Quente 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
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Localização: localizado em área urbana à 
rua Amphiloquio Moreno, s/n � Centro. CEP: 
29330-000. 
 
Telefone: (28) 3529-5298. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 06 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente com horário 
de 05:30h às 20h todos os dias. 
 
Capacidade do Empreendimento: Não há 
mesas e cadeiras. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema padaria. 
 
Tipo de Cozinha: brasileira. 
 
Observações Complementares: vende 
jornais A Gazeta e A Tribuna. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Padaria e Confeitaria Itaóca 
 

Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: localizado em área urbana à 
Av. Itapemirim � Itaóca. CEP: 29338-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente das 6h às 
21:30h. 
 
Capacidade do Empreendimento: 10 lugares. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro ou cheque. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema padaria. 
 
Tipo de Cozinha: brasileira (pães, tortas, 
salgados e biscoitos). 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Padaria Requinte da Praia 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 

Localização: localizado em área urbana à 
avenida Itapemirim � Itaipava. CEP: 29338-
000. 
 
Telefone: (28) 3529-1476. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente com horário 
de 06h às 18h todos os dias. 
 
Capacidade do Empreendimento: 02 
mesas e 08 cadeiras. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema padaria. 
 
Tipo de Cozinha: brasileira. 
 
Observações Complementares: horário de 
atendimento especial na temporada. Vende 
jornal A Gazeta e Notícia Agora. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Padaria Itaipão 
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Localização: localizado em área urbana à 
avenida Itapemirim, 250 � Itaipava. CEP: 
29338-000. 
 
Telefone: (28) 3529-3722. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente com horário 
de 5h30 às 22h todos os dias. 
 
Capacidade do Empreendimento: 20 lugares. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema padaria. 
 
Tipo de Cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Padaria Grão de Trigo 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 

Localização: localizado em área urbana à Rua 
Belo Horizonte � Itaipava. CEP: 29338-000. 
 
Telefone: (28) 3529-2597. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 07 funcionários 
permanentes. 
Funcionamento: permanente com horário 
das 6h às 21h todos os dias. 
 
Capacidade do Empreendimento: 02 
mesas e 08 cadeiras. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema padaria e lanches. 
 
Tipo de Cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Padaria Itapão 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: localizado em área urbana à 
avenida Itapemirim � Itaóca. CEP: 29338-000. 

 
Telefone: (28) 3529-1310. 
 
Gerências: geral. 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente com horário 
de 05:30h às 21h de segunda a sábado e de 
5:30h às 20:30h nos domingos. 
 
Capacidade do Empreendimento: 03 mesas 
e 12 cadeiras mais 13 banquetas no balcão. 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema padaria, mercearia e papelaria. 
 
Tipo de Cozinha: brasileira. 
 
Observações Complementares: na alta 
temporada funciona todos os dias, de 5h30 
às 22h30. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Padaria e Mercearia Avenida 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
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Localização: localizado em área urbana à 
Av. Itapemirim � Itaóca. CEP: 29338-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente com horário 
das 6h às 21h todos os dias. 
 
Capacidade do Empreendimento: 01 mesa 
e 04 cadeiras. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema padaria e mercearia. 
 
Tipo de Cozinha: brasileira 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
5.2.4 - Quiosques e Barracas 
 
Nome:  
Quiosques da Praia de Itaóca 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 

Localização: localizado em área urbana pela 
orla da praia de Itaoca. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: cada quiosque 
possui uma média de 02 funcionários 
permanentes e 03 temporários, ou de acordo 
com a necessidade. 
 
Funcionamento: atendimento permanente 
horários e dias indeterminados. 
 
Capacidade do Empreendimento: em 
média 20 lugares para cada quiosque. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: Não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema porções e salgados. 
 
Tipo de Cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares: em toda a 
orla de Itaipava foram contados 26 
quiosques, 05 bares e 01 restaurante. 
Do total de quiosques, grande parte funciona 
somente nas temporadas de verão. Os 
serviços oferecidos são porções, tira gosto e 
frutos do mar, além de bebidas em geral. 
Oferecem mesas e cadeiras e algumas 
oferecem ducha de água doce. O horário de 
funcionamento é indeterminado variando de 
acordo com o fluxo de clientes.  
Os bares encontravam-se fechados nas datas 

de realização da pesquisa. Funcionam nas 
temporadas de verão. Entretanto, costumam 
abrir com nomes diferentes a cada ano. 
Servem petiscos, porções e alguma refeição, 
na menor parte das vezes. 
 
O restaurante funciona na temporada. Outros 
estabelecimentos podem instalar-se para 
atender a demanda no verão. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Quiosques da Praia de Itaipava 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: localizado em área urbana pela 
orla da praia de Itaiapava. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: cada quiosque 
possui uma média de 02 funcionários 
permanentes e 03 temporários, ou de acordo 
com a necessidade. 
 
Funcionamento: atendimento permanente 
horários e dias indeterminados. 
 
Capacidade do Empreendimento: em 
média 12 lugares para cada quiosque. 
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Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema porções e salgados. 
 
Tipo de Cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares: a orla de 
Itaipava apresenta reduzido número de 
estabelecimentos. Foram constatados 01 
barraca de água de cocô, uma sorveteria e 
uma barraca com bar, disponíveis somente 
na temporada de verão. 
 
Outros estabelecimentos podem estar 
presentes nestas temporadas servindo tira 
gostos e bebidas em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
5.2.5 - Outros 
 
Nome:  
Sorvetes Karla 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: localizado em área urbana à 
Av. Itapemirim � Itaóca. CEP: 29338-000. 

 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 01 funcionário 
permanente. 
 
Funcionamento: Atendimento permanente 
das 8h às 0h. 
 
Capacidade do Empreendimento: 22 lugares. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema sorveteria. 
 
Tipo de Cozinha: sorvetes. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Pizzaria Prima Donna 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: localizado em área urbana à 
Av. Itapemirim s/n � Itaoca. CEP: 29338-
000. 
 
Telefone: (28) 3529-2079. 
 

Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: finais de semana a partir 
das 19h ou em horários especiais na 
temporada e feriados. 
 
Capacidade do Empreendimento: 32 lugares. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro ou cheque. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema a la carte (pizzas). 
 
Tipo de Cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Sorvetes Ice Eden 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: localizado em área urbana à 
Praça João Ferreira de Oliveira � Itaoca. CEP: 
29338-000. 
 
Gerências: geral. 
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Número de funcionários: 01 funcionário 
permanente. 
 
Funcionamento: permanente com horário 
indeterminado 
 
Capacidade do Empreendimento: 02 
mesas com 08 cadeiras. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema sorvetes. 
 
Tipo de Cozinha: sorvetes. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome:  
Pizzaria Éden 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: localizado em área urbana à 
Praça João Ferreira de Oliveira � Itaóca. CEP: 
29338-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 

Funcionamento: finais de semana, a partir 
das 18h. 
 
Capacidade do Empreendimento: 12 
mesas e 48 cadeiras. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro ou cheque. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema a la carte (pizzas). 
 
Tipo de Cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Sorvetes Gelatelo 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: localizado em área urbana à 
praça João Ferreira de Oliveira � Itaóca. CEP: 
29338-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 01 funcionário 
permanente. 
 
Funcionamento: atendimento permanente 
todos os dias a partir das 15h. 

 
Capacidade do Empreendimento: 01 mesa 
com 04 cadeiras. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos. 
 
Tipo de Cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Sorvetes Delícia Tropical 
 
Edificação: edificação contemporânea 
(trailler), não tombada. 
 
Localização: localizado em área urbana à 
Praça Domingos José Martins, s/n � Centro. 
CEP: 29330-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 permanentes. 
 
Funcionamento: permanente com horário 
de 8h às 18h de segunda á sábado. 
 
Capacidade do Empreendimento: não há 
mesas e cadeiras. 
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Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema sorvetes e picolés. 
 
Tipo de Cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome: 
Halley Pizzaria e Lanches 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: localizado em área urbana à 
Avenida Itapemirim � Itaipava. CEP: 29338-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: terça a domingo, a partir 
das 17h. 
 
Capacidade do Empreendimento: 12 
mesas e 48 cadeiras. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro ou cheque. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 

espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema a la carte (pizzas e lanches). 
 
Tipo de Cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Dinei Pizzaria 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: localizado em área urbana à 
avenida Itapemirim, s/n � Itaipava. CEP: 
29338-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: terça a domingo, a partir 
das 18h. 
 
Capacidade do Empreendimento: 10 
mesas e 40 cadeiras. 
 
Formas de Pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, trabalho no 
sistema a la carte (pizzas e sorvetes). 

 
Tipo de Cozinha: brasileira.  
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
 
5.3 - TRANSPORTES 
 
5.3.1 - Transportadoras Turísticas 
 
Nome da empresa:  
Ponto de Venda de Passagens  
Itapemirim, Penha, Sudeste e Planeta 
 
Integra rede de transportes: local, 
regional, nacional. 
 
Endereço: Avenida Itapemirim � Itaipava. 
CEP: 29338-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 permanentes 
e 01 temporário. 
 
Período de atendimento: segunda a sexta de 
8h às 18h e sábados e domingos de 8h às 15h. 
 
Formas de pagamento: cheque, cartão de 
crédito ou dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
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Características do veículo/frota: própria. 
 
Abrangências do atendimento: local, 
regional, nacional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar condicionado, 
instalações sanitárias, serviço de bordo (os 
itens não se aplicam para toda a frota). 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Ponto de Venda de Passagens Sudeste 
 
Integra rede de transportes: regional. 
 
Endereço: avenida Itapemirim � Itaóca. 
CEP: 29338-000. 
 
Telefone: (28) 3529-1280. 
 Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 01 permanente. 
 
Período de atendimento: segunda a sexta 
de 7:30h às 18h e sábados e domingos de 
15h às 18h. 
 
Formas de pagamento: cheque, cartão de 
crédito VISA ou dinheiro. 
 

Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: não 
informado. 
 
Abrangências do atendimento: regional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: instalações 
sanitárias. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Ponto de Venda de Passagens  
São Geraldo 
 
Integra rede de transportes: nacional. 
 
Endereço: rua Leopoldino Fernandes da 
Rocha � Itaipava. CEP: 29338-000. 
Telefone: (28) 3529-17907. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 permanentes 
e 01 temporário. 
 
Período de atendimento: segunda a sexta 
de 8h às 17h, sábados de 8h às 11h e de 13h 
às 16h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: cheque, 

cartões de crédito Visa, Mastercard e dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: Própria. 
 
Abrangências do atendimento: nacional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar condicionado, 
instalações sanitárias, serviço de bordo (os 
itens não se aplicam para toda a frota). 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Ponto de Venda � São Geraldo/Rio Doce 
e Planeta 
 
Integra rede de transportes: regional e 
nacional. 
 
Endereço: avenida Itapemirim � Itaóca. 
CEP: 29338-000. 
 
Telefone: (28) 3529-1343. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 permanentes. 
 
Período de atendimento: segunda a 
sábado de 7h às 18h e domingos de 15h às 
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18h. 
 
Formas de pagamento: cheque, cartões de 
crédito e dinheiro.  
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: própria. 
 
Abrangências do atendimento: regional, 
nacional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: instalações sanitárias. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
 
5.3.2 - Táxis 
 
Nome da empresa:  
Ponto de Táxi da Vila de Itapemirim 
 
Integra rede de transportes: local, 
regional. 
 
Endereço: praça Domingos José Martins, Vila 
de Itapemirim. CEP 29338-000.  
 
Telefone: (28) 3532-3698. 
 
Gerências: Associação de Taxistas 

Itapemirinenses. 
 
Número de funcionários: cada taxista 
administra o seu serviço. 
 
Período de atendimento: todos os dias, 24 
horas. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: própria. 
Disponibiliza cerca de 10 veículos para 
atendimento ao público. 
 
Abrangências do atendimento: local, 
regional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar condicionado, 
música ambiente. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Ponto de Táxi de Itaoca 
 
Integra rede de transportes: local, regional. 
 
Endereço: Avenida Itapemirim, s/n, Itaoca. 
CEP: 29338-000.  
 

Telefone: (28) 3532-3698. 
 
Gerências: Associação de Taxistas 
Itapemirinenses. 
 
Número de funcionários: cada taxista 
administra o seu serviço. 
 
Período de atendimento: todos os dias, 24 
horas. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: própria. 
Disponibiliza cerca de 04 veículos para 
atendimento ao público. 
 
Abrangências do atendimento: local, 
regional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar condicionado, 
música ambiente. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Ponto de Táxi de Itaipava 
 
Integra rede de transportes: local, regional. 
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Endereço: Avenida Itapemirim, s/n, 
Itaipava. CEP: 29338-000. 
 
Telefone: (28) 3532-3698. 
 
Gerências: Associação de Taxistas 
Itapemirinenses. 
 
Número de funcionários: cada taxista 
administra o seu serviço. 
 
Período de atendimento: todos os dias, 24 
horas. 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: Própria. 
Disponibiliza cerca de 02 veículos para 
atendimento ao público. 
 
Abrangências do atendimento: local, 
regional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar condicionado e 
música ambiente. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
5.4 - EVENTOS 
 

5.4.1 - Auditório/Salões/Salas 
 
Nome:  
Plenário da Câmara Municipal 
 
Localização: Rua Coronel Marcondes de 
Souza, 165, Centro. 
 
Gerências: Câmara Municipal. 
 
Número de funcionários: serve-se dos 
funcionários da Câmara Municipal. 
 
Formas de pagamento do uso de 
equipamento/serviços: gratuito. 
 
Características gerais: atendimento de 
segunda a sexta-feira sob agendamento 
prévio. Possui ar condicionado, retro-projetor 
e tv/vídeo. 
 
Espaço físico: capacidade para 150 pessoas.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 In loco. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
 
5.4.2 - Empresas Organizadoras  

e Promotoras de Eventos 
 

Nome:  
Lorena Promoções 
 
Localização: avenida Cristiano Dias Lopes, 
Centro. CEP: 29338-000.  
 
Telefone: (28) 3532.2050. 
 
Administração: geral. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro ou cheque. 
 
Características gerais: fica a menos de 01km 
do centro hoteleiro. O período de atendimento é 
de segunda a sexta das 8h às 18h e sábado das 
8h às 12h, ou de acordo com solicitação. 
 
Período de Atendimento: segunda a sexta 
das 8h às 18h e sábado das 8h às 12h. 
 
Espaço Físico: escritório para atendimento 
ao público. 
 
Área para Feiras e Exposições: Inexistente. 
  
Equipamentos e Serviços: instalações 
sanitárias, limpeza, organização e promoção 
de eventos, aluguel de todos os 
equipamentos necessários aos eventos 
realizados.  
 
Outras Instalações: inexistente. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 



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

66

 
 
 
5.5 - LAZER E ENTRETENIMENTO 
 
5.5.1 - Parques, Jardins e Praças 
 
Nome:  
Praça João Ferreira de Oliveira 
 
Localização: Avenida Itapemirim � Itaóca. 
CEP: 29338-000. 
 
Gerências: outras: administração pública, 
ingresso gratuito. 
 
Funcionamento: todos os dias, 24h. 
 
Equipamentos, Instalações e Serviços: 
locais de alimentação, serviços de limpeza, 
telefone público, bancos, jardins, playground, 
banca de jornal. 
 
Principais Atividades Ocorrentes: lazer e 
passagem de pedestres. 
 
Descrição e Observações 
Complementares: é um dos principais locais 
de concentração de pessoas no final da tarde 
e à noite, especialmente na temporada de 
verão. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 

 
Nome:  
Praça Domingos José Martins 
 
Localização: centro, Vila de Itapemirim. 
CEP: 29330-000. 
 
Gerências: outras: administração pública, 
ingresso gratuito. 
 
Funcionamento: todos os dias, 24h. 
 
Equipamentos, Instalações e Serviços: 
locais de alimentação no entorno, serviços de 
limpeza, telefone público, mesa para jogos, 
banca de jornal, ponto de ônibus local e 
intermunicipal. 
 
Principais Atividades Ocorrentes: o local 
é ponto de passagem constante de pessoas. 
Há algumas barracas comercializando 
hortifrutigranjeiros. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Praça Barão de Itapemirim 
 
Localização: rua Cel. Marcondes de Souza, 
Centro. Vila de Itapemirim. CEP: 29338-000. 
 
Gerências: administração pública, ingresso 
gratuito. 

 
Funcionamento: todos os dias, 24h. 
 
Equipamentos, Instalações e Serviços: 
serviços de limpeza, telefones públicos 
bancos de cimento. 
 
Principais Atividades Ocorrentes: o local 
é ponto de passagem de pedestres. Há 
muitas árvores no local. 
 
Descrição e Observações 
Complementares: localizada em frente ao 
Memorial 14 de Maio (Câmara Municipal). 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
5.5.2 - Estádios e Ginásios e Quadras 
 
Nome:  
Ginásio de Esportes Municipal  
�Waldir Alves� 
 
Localização: Sede � Avenida Cristiano Dias 
Lopes Filho s/n - Centro. CEP: 29330-000. 
 
Gerências: administração pública, ingresso 
gratuito. 
 
Funcionamento: de 8h às 19h ou de acordo 
com solicitação, todos os dias da semana. 
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Equipamentos, Instalações e Serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
serviços de limpeza, telefone público, 
estacionamento e vestiário. 
 
Principais Atividades Ocorrentes: lazer e 
esportes. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
 
5.5.3 - Casas de Dança 
 
Nome:  
Krakatoa Music Bar 
 
Localização: Sede. Centro, Vila de 
Itapemirim. CEP: 29330-000. 
Gerências: geral, ingresso pago. 
 
Funcionamento: de sexta a domingo a 
partir das 21h. 
 
Equipamentos, Instalações e Serviços: 
instalações sanitárias, serviços de limpeza e 
bar. 
 
Principais Atividades Ocorrentes: shows 
ao vivo e noites dançantes. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 

 
 
5.5.4 - Outros Locais 
 
Nome:  
Centro de Treinamento  
e Lazer Armando Canata 
 
Localização: Avenida Bernardino Monteiro, 
localidade de Candeus. CEP: 29330-000. 
 
Telefone: (28) 9945-4187 e (28) 9945-0935. 
 
Gerências: geral, ingresso pago. 
 
Funcionamento: de acordo com as 
atividades desenvolvidas. 
 
Equipamentos, Instalações e Serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
serviços de limpeza e telefone público. 
 
Principais Atividades Ocorrentes: centro 
de treinamento de futebol. Aluguel de 
campos para jogos amadores. 
 
Descrição e Observações 
Complementares: oferece três campos de 
futebol society, 01 campo oficial de futebol, 
01 quadra de futebol, play ground, refeitório 
para 80 pessoas, área para shows com 
capacidade para 300 pessoas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 

 
 
Nome:  
Clube Quarto de Milha 
 
Localização: Avenida Bernardino Monteiro � 
localidade de Candeus. CEP: 29330-000. 
 
Gerências: geral, ingresso pago ou gratuito 
de acordo com a atividade. 
 
Funcionamento: segunda a sábado de 5h às 18h. 
 
Equipamentos, Instalações e Serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
serviços de limpeza, serviços de segurança, 
telefone público, estacionamento para 200 
vagas. 
 
Principais Atividades Ocorrentes: 
exposições de animais, rodeios e leilões. 
 
Descrição e Observações 
Complementares: grande área para eventos 
voltados para cavalos e bois e também 
eventos em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
5.6 - OUTROS SERVIÇOS  

E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 
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5.6.1 - Entidades, Associações  
e Prestadores de Serviços  
Turísticos 

 
Nome:  
Cooperativa Agrícola  
dos Fornecedores de Cana 
 
Localização: avenida Cristiano Dias Lopes, 
s/n, Centro.  
 
Telefone: (28) 3529-6025. 
 
Gerências: diretor presidente. 
 
Número de funcionários: 02 permanentes. 
 
Período de funcionamento: todos os dias 
de 8h às 17h30. 
 
Formas de pagamento: associados. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias e serviços de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
atendimento e ações voltadas aos 
fornecedores de cana de açúcar. 
 
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 da empresa:  
Itapemirim 
 
Localização: 
Latitude � 21º 00�40� 
Longitude � 40º 50�02� 
 
Endereço da prefeitura: Praça Domingos 
José Martins, s/n � Centro.  
 
CEP: 29330-000. 
 
Telefone: (28) 3529-6026. 
 
Fax: (28) 3529-6026. 
 
E-mail: pmi.contabilidade@mtznet.com.br 
 
Registro estadual:  
CNPJ 27.174.168/0001-70 
 
Referências/Documentos consultados:  
IPES. 
 
 
6.1.1.2 � Geográficas 
 
Área total do município: 566 m2. 
 

Município limítrofes:  
Norte: Vargem Alta, Rio Novo do Sul e 
Piúma. 
Sul: Marataízes e Presidente Kennedy. 
Leste: Oceano Atlântico. 
Oeste: Cachoeiro do Itapemirim e Atílio 
Viváqua. 
 
Distritos: Itapemirim, Itaipava, Itapecoá e 
Rio Muqui. 
 
Temperatura:  
Média: 25º 
 
Clima: quente e úmido amenizado pelas 
fortes brisas marinhas. 
 
Altitude  
Média 4 m (Sede). 
Máxima 370 m (Pedra do Frade e a Freira). 
 
Referências/Documentos consultados:  
IPES. 
 
 
 
6.1.1.3 - Econômicas 
 
Principais atividades econômicas: 
agricultura, Pecuária, Pesca, Turismo. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Sebrae/ES; 
2. http://www.brasilchannel.com.br 

/municipios/mostrar_municipio.asp?no
me=Itapemirim&uf=ES 

mailto:pmi.contabilidade@mtznet.com.br
http://www.brasilchannel.com.br
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6.1.2 - Aspectos Históricos 
 
O município de Itapemirim, anteriormente à 
criação do município de Cachoeiro de 
Itapemirim, abrangia todo o sul do estado do 
Espírito Santo até a fronteira com Minas 
Gerais. O município ocupa justamente a 
região do baixo rio Itapemirim, que com seu 
afluente, o rio Muqui do Norte, tem 
importância decisiva na vida sócio econômica 
da região. A mais antiga referência sobre 
povoamento da região do atual município de 
Itapemirim remonta a 1539, quando Pedro da 
Silveira estabeleceu-se próximo a foz do 
Itapemirim com uma fazenda. A região, 
entretanto permaneceu até ao século XVIII, 
sem nenhuma maior ocupação. Somente 
após o célebre ataque dos indígenas Puris, 
em 1771, que os mineradores da região da 
Serra do Castelo, em fuga, vieram, em parte 
se estabelecer na foz do Rio Itapemirim. Dois 
destes mineradores, Pedro Bueno e Capitão 
Baltazar Caetano Carneiro, adquiriram os 
direitos de Inácio Cacundo a uma fazenda, 
com engenho de açúcar, que fora fundado 
em torno de 1700 por Domingos de Freitas 
Bueno Caxangá. Esta propriedade, 
denominada Fazendinha, localizava-se onde é 
a cidade de Vila de Itapemirim. Entre os 
fugitivos dos puris estava o vigário do Arraial 
de Santa Ana de Castelo padre Antônio 
Ramos e Macedo que trouxe para a então 
capela da Fazendinha as imagens de Nossa 
Senhora da Conceição, São Benedito, a pia 
batismal e o sino que serviram para a nova 

paróquia, depois dedicada a Nossa Senhora 
do Amparo.  
 
A região progrediu com o surgimento de 
novas fazendas, a concessão de sesmarias e 
a legalização das propriedades, no período 
final do século XVIII e início do século XIX. 
Toda vida econômica baseava-se na cultura 
da cana e na produção de açúcar e 
aguardente. O progresso tornou-se tal que, 
pelo Alvará de 27 de julho de 1815, foi criado 
o município de Vila de Itapemirim, sendo o 
patrimônio da Câmara demarcado pelo 
Ouvidor José Libano de Souza, numa área de 
meia légua quadrada e instalada a 9 de 
agosto de 1815. Nesta época havia nove 
engenhos de açucar desde a foz do Rio 
Itapemirim até as cachoeiras onde hoje fica a 
cidade de Cachoeiro de Itapemirim. 
Eramales: Aguapé, barra Seca, Areia, Boa 
Vista, Cutia, Paineiras, Poço grande e São 
Gregório da Ribeira, população da região 
atingiu em 1824, 2.332 habitantes, sendo 
1.184 livres escravos vivendo em 227 
habitações. A importância da região devia-se 
aos seguintes fatores: grandes propriedades 
agrícolas produtoras de cana-de-açúcar e 
posição estratégica da Vila de Itapemirim, 
que além de servir de porto escoadouro da 
produção, situava-se no encontro entre a 
chamada Estrada Geral, que unia pelas praias 
de Vitória ao Rio de Janeiro, e a ligação com 
o interior, especialmente com a estrada do 
Rubim na Serra do Castelo.  
 
Em 1828, a Vila de Itapemirim possuía 

apenas duas lojas de fazendas e três de 
mantimentos e bebidas, havendo uma escola 
de primeiras letras com doze alunos.  
 
O progresso regional estava intimamente 
ligado a produção de cana-de-açúcar e 
aguardente. Este trabalho agrícola exigia 
mão-de-obra escrava que nem sempre era 
pacíficas ordens e os tratos recebidos. 
Exemplo disso foi o levante de escravos de 
1831 que atingiu grandes proporções. Mesmo 
após a lei que proibia o tráfico de escravos, 
tentou-se em Itapemirim o desembarque 
deles, em 1851 e 1852, com os navios 
negreiros Sociedade Feliz e Segundo, 
respectivamente, que foram rendidos. O 
Barão de Itapemirim era acusado de ser o 
principal protetor dos traficantes de negros 
escravos do Espírito Santo. Uma estatística 
de 1851 mostra o poderio econômico de 
Itapemirim. Nesta fase máxima, em seu 
território, produzia-se mais da metade de 
todo o açúcar de aguardente do Espírito 
Santo. Havia 22 engenhos com 1.348 
escravos produzindo 78.700 arrobas de 
açúcar, 12 estabelecimentos produzindo 622 
pipas de aguardente, além de 13 grandes 
fazendas, com 415 escravos rendendo 
18.600 arrobas de café. Este notável 
desenvolvimento econômico, produzido pelo 
cultivo de cana-de-açúcar, resultou no 
período de maior projeção do Município de 
Itapemirim, que foi entre 1850 e 1870. Já em 
1852 o porto de Itapemirim era ligado por 
navegação regular a vapor com Anchieta 
(Benevente), Guarapari, Vitória, Santa Cruz, 
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São Mateus, Caravelas (BA) e exportava 
principalmente o açúcar, a aguardente e o 
café da região. Desde o período são grandes 
os casarões de fazenda, hoje desaparecidos 
em quase toda sua totalidade, inclusive o que 
tinha forma de Castelo da Fazenda Santo 
Antônio de Muqui, pertencente ao Barão de 
Itapemirim. São desta época também os 
casarões que enriqueceram a paisagem 
urbana da Vila de Itapemirim e a Igreja de 
Nossa Senhora do Amparo, que é a terceira 
construída no local. Precedeu-a a antiga 
capela da Fazendinha que durou até 1815, 
quando o Presidente da Província Francisco 
Alberto Rubim iniciou a construção da 
Segunda que logo ficou superada pelas 
necessidades e exigências da vila que 
progredia.  
 
Boa parte das construções na Vila de 
Itapemirim tiveram como material as pedras 
que vinham nos navios, servindo de lastro, 
que eram despejadas para dar lugar ao 
açúcar para embarcar. Com a decadência do 
açúcar, pelo aviltamento nacional de seus 
preços, surgiu no interior do Vale de 
Itapemirim e provocou a emancipação, a 25 
de março de 1867. O município de 
Itapemirim ficou reduzido a uma breve faixa 
costeira. Assim, iniciou-se um processo lento, 
mas contínuo de decadência, pois o açúcar já 
não mais tinha grande representação 
econômica e a região do café, que gerava 
riqueza, ficou toda anexada ao novo 
município de Cachoeiro de Itapemirim. Em 
1871 havia no município de Itapemirim 4.680 

habitantes livres e 2.013 escravos. No ano 
seguinte, em função da necessidade de 
exportar o café produzido no interior, o 
capitão Hanrique Deslandes teve a concessão 
para explorar a navegação a vapor entre o 
porto de Itapemirim e Cachoeiro. Esta 
navegação iniciou-se em 3 de abril de 1876, 
com quatro vapores acrescida posteriormente 
de mais quatro outros, sendo um exclusivo 
de passageiros.  
 
A navegação do Rio Itapemirim prosseguiu, 
com algumas dificuldades até que em 1881, 
o Capitão Deslandes transferiu ao Português 
Simão Rodrigues Soares a concessão. Nesta 
nova fase, com a subvenção oficial de 18 
contos de reis por ano, restabeleceu-se, 
ampliou-se a navegação, que atingiu também 
portos vizinhos e fez desenvolver no porto da 
barra de Itapemirim um novo centro urbano, 
a Barra de Itapemirim, com imponência do 
Trapiche, construído em 1866, e de outros 
casarões e igrejas do final do século. Mas a 
região empobreceu e servia apenas de 
entreposto comercial para o interior que 
sucessivamente aumentava sua produção 
cafeeira. No governo de Muniz Freire (1892 a 
1896) foi feito um contrato para estabelecer 
um engenho central em Itapemirim, 
entretanto somente no Governo Jerônimo 
Monteiro (1908 a 1912) houve a efetivação 
de medida, com a criação da Usina Paineiras, 
destinada a modernizar e ampliar a produção 
de açúcar, substituindo os velhos e anti-
econômicos engenhos. No início do século, 
com o desmatamento do vale, o Rio 

Itapemirim começou a apresentar sérias 
dificuldades para a navegação devido ao 
assoreamento de seu leito. Também, nesse 
período, iniciou-se a construção da Estrada 
de Ferro Itapemirim, que ligava o Porto da 
Barra do Itapemirim até a Usina Paineiras e, 
posteriormente (1920), de Paineiras até 
Cachoeiro.  
 
Com a ligação ferroviária de Cachoeiro de 
Itapemirim ao Rio de Janeiro (1903) a Vitória 
(1910) e o assoreamento da foz do rio, o 
porto da Barra de Itapemirim, que era o 
principal e único fator de riqueza no 
município foi desativado. Itapemirim também 
servia de entreposto da Colônia do Rio Novo 
e a ela era ligado por um canal artificial, 
denominado Canal do Pinto, construído pelo 
engenheiro Pinto. Este canal perdeu sua 
função a partir da construção da Estrada de 
Ferro do Litoral, em 1928, que ligava Rio 
Novo do Sul a Paineiras, e da Estrada de 
Ferro Itapemirim. Entretanto, com a abertura 
rodoviária ligando Cachoeiro ao Rio de 
Janeiro e à Vitória, via Rio Novo, a Estrada de 
Ferro do litoral perdeu sua razão de ser e foi 
extinta. Consequentemente, o Município de 
Itapemirim ficou isolado do desenvolvimento 
até que muito recente, com as aberturas de 
vias de comunicação (estradas), houve sua 
reintegração ao progresso regional. 
 
Referências/Documentos consultados: 
Hautequestt Filho, Genildo Coelho � Projeto 
de Restauração da Câmara Municipal de 
Itapemirim, 1999. 
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6.1.3 - Administração Municipal 
 
6.1.3.1 - Estrutura Administrativa 
 
Nome do Prefeito: Norma Ayub Alves. 
 
Número de Secretarias, Departamentos 
e Outros: 
 
Secretaria de Educação; 
Secretaria de Turismo; 
Secretaria de Finanças; 
Secretaria de Administração; 
Secretaria de Obras; 
Secretaria de Saúde; 
Secretaria de Desenvolvimento; 
Secretaria de Ação Social; 
Departamento de Recursos Humanos e 
Gabinete. 
 
Referências/Documentos consultados:  
IPES. 
 
 
 
6.1.3.2 - Gestão do Turismo 
 
Órgão oficial de turismo: Secretaria de 
Turismo, Esporte e Lazer. 
 
Titular do órgão: Luciá Sampaio. 
 
Conselho municipal de turismo: em fase 
de elaboração. 

 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Itapemirim. 
 
 
 
6.1.4 - Legislação Municipal 
 
Lei Orgânica do Município: decreto 53 de 
11/11/1890. 
 
Legislação de prevenção ambiental: 
Estadual � Resolução 07/86 CEC (referente à 
Pedra do Frade e a Freira). 
 
Legislação de proteção do patrimônio 
cultural:  
Lei nº 1.785/2003 CEC; 
Lei Estadual Processo 021/99 CEC e 
Lei Estadual Resolução 07/98 CEC. 
 
Referências/Documentos consultados:  
IPES. 
 
 
 
 
6.1.5 - Feriados e Datas  

Comemorativas Municipais 
 
08 de setembro � Emancipação do Município. 
 
 
6.1.6 - Serviços Públicos 
 
Domicílios particulares permanentes: 7.364. 

 
Saneamento. 
 
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 
número de domicílios dos atendidos (%):  

 rede geral � 64,8%; 
 poço ou nascente � 34% e 
 outra � 1,1%. 

 
Referências/Documentos consultados:  

IPES. Disponível em: 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
icipios/36/Habitacao/tab06.pdfAcesso 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 � 15,0%; 
 fossa séptica � 58,6%; 
 outro escoadouro �0,5%; 
 rede geral de esgoto ou pluvial � 

http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
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9,7%; 
 rio, lago ou mar � 1,9%; 
 vala � 9,8% e 
 nenhuma � 4,5%. 

 
Referências/Documentos consultados:  

IPES. Disponível em: 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
icipios/36/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 � 7,1%; 
 fossa séptica � 69,2%; 
 rede geral de esgoto ou pluvial �15,9 %; 
 rio, lago ou mar � 1,4%; 
 vala � 4,9%; 
 nenhuma � 1,4%. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
icipios/36/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: 8.124 
2. Comercial: 735 
3. Industrial: 102 
4. Rural: 1.862 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. ESCELSA - Espírito Santo Centrais 
Elétricas; 
2. http://www.sebraees.com.br/municipio
s/tel_mos_mun_5.asp?codigo=808&codig
o_categoria= 

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

 coletado � 57,2%; 
 jogado em rio, lago ou mar � 0,5%; 
 jogado terreno baldio ou logradouro � 
5,7%; 
 queimado ou enterrado � 36,4% e  
 tem outro destino � 0,2%. 

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

IPES. Disponível em: 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
icipios/36/Habitacao/tab09.pdf 

 
 

 
6.1.6.5 - Outros Serviços  
 
Telefones Públicos: 3.605 (Abr/2003). 
 
Terminais Telefônicos Existentes: 4.379 
(Abr/2003). 
 
Referências/Documentos consultados: 

http://www.sebraees.com.br/municipios/t
el_mos_mun_5.asp?codigo=808&codigo_
categoria= 

 
 
 
 
6.1.7 - Outras Informações 
 
Distância da Sede à Capital do Estado: 
122 km. 
 
Densidade demográfica: 49,7 (2000) e 
55,3 (2004). 
 
Taxa de urbanização: 57,4 (2000). 
 
População residente: total 28.121, urbana 
16.133 e rural 11.988 (IBGE 2000). 
 
Estimativa da população residente para 
2004: total 31.334. 
 
Atrativos mais visitados: 

 Praia de Itaóca; 
 Praia de Itaipava; 
 Lagoa Guanandy; 

http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
http://www.sebraees.com.br/municipio
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
http://www.sebraees.com.br/municipios/t
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 Centro Histórico de Itapemirim 
(Matriz Nossa Sra. do Amparo). 

 
Referências/Documentos consultados: 

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

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

Rodoviárias e Serviços  
Rodoviários 

 
Rodovias: 
Estadual � sim, Rodovia do Sol (ES-060) e 
ES-487, pavimentadas e em bom estado de 
conservação.  
Municipal � sim, pavimentadas e não 
pavimentadas, em regular estado de 
conservação. 
 
Equipamentos, serviços e facilidades nos 
equipamentos e vias de acesso: locais de 
alimentação, locais de embarque e 
desembarque, vendas de passagens, 
instalações sanitárias, limpeza, 
estacionamento, telefone público, caixa 
eletrônico. 
 

Acessos para capital do Estado: Rodovia 
do Sol (ES 060). 
Acesso para outras capitais: seguir pela 
Rodovia do Sol e depois continuar pela BR 101. 
 
Acesso para outras municípios: Rodovia 
do Sol (ES 060). 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
6.3 - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 
 
6.3.1 - Agências Postais 
 
Nome:  
Correios � PC Iaoca II 
 
Localização: avenida Itapemirim, s/n, 
Itaoca.CEP: 29339-000. 
 
Telefone: (28) 3532-1151. 
 
Web site: www.correios.com.br 
 
Funcionamento: segunda a sexta de 08h às 
12h e 13h às 17h. 
Equipamentos: balcão de atendimento.  
 
Serviços Prestados: correio e agência postal. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 

 
Nome:  
Correios � AC Itapemirim 
 
Localização: rua Amphiloquio Moreno, 2275, 
centro. CEP: 29330-000. 
 
Telefone: (28) 3532-1839. 
Web site: www.correios.com.br 
 
Endereço Eletrônico: 
aciem@correios.com.br 
 
Funcionamento: segunda a sexta de 08h às 
16h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento. 
 
Serviços Prestados: banco postal e serviços 
de correio. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
Nome: Correios � ACC I Itaipava 
 
Localização: Avenida Itaipava, s/n, centro. 
CEP: 29338-000. 
Telefone: (28) 3532-1839. 
 
Web site: www.correios.com.br 
 
Endereço Eletrônico: 
acc1ixv@correios.com.br 
 

http://www.correios.com.br
http://www.correios.com.br
mailto:aciem@correios.com.br
http://www.correios.com.br
mailto:acc1ixv@correios.com.br
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Funcionamento: segunda a sexta de 08h às 16h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento. 
 
Serviços Prestados: serviços de correio. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
 
6.3.2 - Postos Telefônicos 

/ Telefonia Celular 
 
 
Nome/Entidade:  
Operadoras VIVO, CLARO, OI e TIM 
 
Localização: cobertura em toda a Sede e 
praias do município. 
 
Web site: www.vivo.com.br, 
www.claro.com.br www.oi.com.br e 
www.tim.com.br 
 
Funcionamento: cobertura 24 horas. 
 
Equipamentos: torres de transmissão. 
 
Serviços prestados: telefonia celular. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 

 
6.3.3 - Jornais e Revistas  

Regionais/ Locais 
 
Nome/Entidade:  
Jornal da Prefeitura Municipal 
 
Localização: praça Domingos José Martins, 
s/n, Centro.  
 
Telefone: (28) 3529-6026.  
 
Funcionamento: mensal. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: informativo municipal 
do município, abordando política, ações 
públicas e outros assuntos em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome/Entidade:  
Jornal Folha de Itapemirim 
 
Localização: Rua da Imprensa, 229, Belo 
Horizonte.  
Telefone: (28) 9956-7328. 
 
Funcionamento: edições mensais. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 

serviços prestados. 
 
Serviços prestados: informativo abordando 
reportagens gerais, sociedade e veiculação de 
anúncios comerciais. Distribuição gratuita. 
 
Observações complementares: a sede 
localiza-se em Marataízes, entretanto, o 
jornal é de Itapemirim. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome/Entidade:  
Jornal Folha do Sul 
 
Localização: rua Coronel Marcondes de 
Souza, 532, centro.  
 
Telefone: (28) 3529-5033. 
 
Funcionamento: edições mensais. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: informativo abordando 
reportagens gerais e veiculação de anúncios 
comerciais. Distribuição gratuita. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 

http://www.vivo.com.br,
http://www.claro.com.br
http://www.oi.com.br
http://www.tim.com.br
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6.4 - SISTEMA DE SEGURANÇA 
 
6.4.1 � Delegacias e Postos de Polícia 
 
Nome/entidade:  
Polícia Civil � Delegacia  
de Polícia de Itapemirim 
 
Localização: rua Coronel Marcondes de 
Souza, 107, centro. CEP: 29330-000.  
 
Telefone: (27) 3532-1181. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Equipamentos: viaturas e todos os 
necessários aos serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: ocorrências policiais, 
apreensões e atendimento ao público. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
Nome/entidade:  
Polícia Militar � DPM Itaoca Praia 
 
Localização rua Donário Peçanha, s/n, 
centro. CEP: 29338-000. 
Telefone: (28) 3529-1081. 
 

Funcionamento: 24 horas. 
 
Equipamentos: viaturas e todos os 
necessários aos serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: segurança ostensiva e 
rondas policiais. 
 
Observações complementares: 
subordinado à 3ª Cia do 9º Batalhão da 
Polícia Militar. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
6.5 - SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR 
 
6.5.1 � Hospitais 
 
Nome:  
Hospital e Maternidade Santa Helena 
 
Localização: Avenida Cristiano Dias Lopes 
Filho � Vila de Itapemirim. CEP: 29330-000. 
 
Telefone: (28) 3529-6153; (28) 3529-6277 
e (28) 3529-6378. 
 
Funcionamento: todos os dias durante 24 
horas. 
 
Equipamentos: maternidade, ambulatório, 
pronto socorro e todos os necessários aos 

serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: clínica geral, consultas, 
maternidade, pronto socorro, internações e 
procedimentos cirúrgicos. 
 
Observações Complementares: hospital 
particular. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
6.5.2 - Clínicas Médicas 
 
Nome:  
Centro Médico Itapemirim 
 
Localização: Avenida Cristiano Lopes Filho, 
Centro. CEP: 29300-000. 
 
Telefone: (28) 3529-6300. 
 
Funcionamento: segunda a sexta de 8h às 
18h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: clinica geral e exames 
médicos, consultas em várias especialidades. 
 
Observações Complementares: o Centro 
Médico é de propriedade da UNIMED. 
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Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Consultório Médico 
 
Localização: Avenida Cristiano Dias Lopes 
Filho, Centro. CEP: 29330-000. 
 
Telefone: (28) 3532-6096 e (28) 3529-
6091. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: homeopatia, clínica 
geral e medicina do trabalho. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
Nome:  
Clinica ABR 
 
Localização: Avenida Itapemirim, 288, 
Itaipava. CEP: 29300-000. 
 
Telefone: (28) 3259-1238. 
 
Funcionamento: segunda a sexta de 8h às 

20h. 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: fisioterapia. 
 
Observações Complementares: atende 
somente particular. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
6.5.3 - Postos de Saúde 
 
Nome:  
Pronto Atendimento Médico Municipal 
 
Localização: avenida Itapemirim, Itaipava. 
CEP: 29338-000. 
 
Telefone: (28) 3529-1676. 
 
Funcionamento: todos os dias 24h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: clínica geral, pronto 
socorro e vacinação. 
 
Observações Complementares: vacinação 
somente segunda, quinta e sexta das 7h às 
11h30. 

 
 
Nome:  
Unidade Saúde de Itaóca 
 
Localização: Avenida Itapemirim, Itaóca. 
CEP: 29338-000. 
 
Telefone: (28) 3529-1725. 
 
Funcionamento: segunda a sexta de 7h às 
12h e de 14h às 17h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
Serviços Prestados: clínica geral, pediatria, 
ginecologia e dentista. 
 
Observações Complementares: todos os 
anos, médicos da marinha prestam serviços à 
população no posto, durante o mês de 
novembro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Unidade Médica Odontológica Municipal 
 
Localização: Avenida Raphael dos Reis, 
localidade de Campo Acima. CEP: 29330-000. 
 
Telefone: (28) 3529-5272 e (28) 3529-5218 
(os telefones são públicos). 
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Funcionamento: segunda a sexta de 7h às 
12h e de 14h às 17h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: dentista, pediatra, 
clínico geral, ginecologista. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
6.5.4 - Farmácias 
 
Nome:  
Drogaria Litoral 
 
Localização: Avenida Itapemirim, Itaóca. 
CEP: 29338-000. 
 
Telefone: (28) 3529-2381. 
 
Funcionamento: segunda a sábado de 7h às 22h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: drogaria e perfumaria. 
 
 
Nome:  
Drogaria Faleiros 

 
Localização: Avenida Itapemirim � Itaipava. 
CEP: 29338-000. 
 
Telefone: (28) 3259-1326. 
 
Funcionamento: segunda a sábado 8h às 22h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: medicamentos e 
perfumaria. Entrega em domicílio. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Drogaria El-Shaday 
 
Localização: Avenida Itapemirim � Itaóca. 
CEP: 29338-000. 
 
Telefone: (28)3529-2257. 
 
Funcionamento: segunda a sexta de 7h às 
22h e sábado e domingo de 7h às 13h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: venda de cosméticos e 
medicamentos. 
 

Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Farmácia Santo Antônio 
 
Localização: praça Domingos José Martins, 
120 � Centro. CEP: 29330-000. 
 
Telefone: (28) 3529-6028. 
 
Funcionamento: segunda a sexta de 8h às 
19h e sábados de 8h às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: medicamentos e 
perfumaria, recebe pagamentos de conta de 
energia. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Drogaria do Povo 
 
Localização: rua Amphiloquio Moreno, 291 � 
Centro. CEP: 29330-000. 
 
Telefone: (28) 3529-2025. 
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Funcionamento: segunda a sábado de 7h às 
20h e domingo de 7h30 às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: medicamentos e 
perfumaria Tele-entrega. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Drogaria Itapemirim 
 
Localização: avenida Cristiano Dias Lopes 
Filho, centro. CEP: 29330-000. 
 
Telefone: (28) 0800 283 9610. 
 
Funcionamento: plantão 24h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: medicamentos e 
perfumaria. Oferece tele-entrega. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 

Nome:  
Drogaria Guida 
 
Localização: Avenida Itapemirim � Itaipava. 
CEP: 29338-000. 
 
Telefone: (28) 3529-3362. 
 
Funcionamento: segunda a sábado de 7h às 22h. 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: medicamentos e 
perfumaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
6.5.5 - Clinicas Odontológicas 
 
Nome: 
Consultório Odontológico 
 
Telefone: (28) 3552-6096 e (28) 3529-
6091. 
 
Funcionamento: segunda a sexta de 8h às 
17h30. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: odontologia e prevenção. 

 
 
Nome:  
Odontocenter � Centro de Odontologia 
Integrada 
 
Localização: Avenida Itapemirim � Itaipava. 
CEP: 29338-000. 
 
Telefone: (28) 3529-2727 e (28) 9985-
5676. 
 
Funcionamento: segunda a sexta de 9h às 18h. 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: farmácia. 
 
Observações Complementares: convênios: 
IPAJM, Santa Casa Saúde e Associação dos 
Plantadores de Cana. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Consultório de Odontologia e Ortodontia 
 
Localização: praça Domingos José Martins, 
112, Centro. CEP: 29330-000. 
 
Telefone: (28) 3529-6265. 
 
Funcionamento: segunda a sexta de 8h às 18h. 
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Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: odontologia e ortodontia. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Odontologia Estética 
 
Localização: rua Amphilóquio Moreno, 186 � 
Centro. CEP: 29330-000. 
 
Telefone: (28)3529-5127. 
 
Funcionamento: segunda a sexta de 8h às 18h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
Serviços Prestados: periodontia e prevenção. 
 
Observações Complementares: convênios: 
Unidonto, IPAJM, Correios. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Clinodonto 
 

Localização: Avenida Bernardino Monteiro, 
Centro. CEP: 29330-000. 
 
Telefone: (28) 3529-5151. 
 
 
Funcionamento: segunda a sexta de 8h às 
18h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
Serviços Prestados: clinico geral, prótese e 
radiologia. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
 
6.6 - SISTEMA EDUCACIONAL 
 
Taxa de alfabetização de adultos: 
83,99%. 
 
Taxa bruta de freqüência escolar: 26,88 
% (0-6 anos), 88,74 % (7-14 anos) e 56,20 
% (15-17 anos). 
 
População de 10 a 14 anos alfabetizada: 
2.998 pessoas em 2000. 
População de 10 a 14 anos não 
alfabetizada: 125 pessoas em 2000. 
 
Número de matrículas realizadas: 

 Ensino Fundamental � 5.296 
 Ensino Médio � 892 
 

Número de estabelecimentos de ensino: 
 Rede Pública Federal � não há; 
 Rede Pública Estadual � 13 escolas; 
 Rede Pública Municipal � 41 escolas; 
 Rede Privada � 02 escolas. 

 
Referências/Documentos consultados:  

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

 
 
 
 
 
 
6.7 - OUTROS SERVIÇOS  

E EQUIPAMENTOS DE APOIO 
 
6.7.1 - Locadoras de Imóveis 
 
Nome: 
CFM Imóveis 
 
Localização: Avenida Beira Mar � Itaipava. 
CEP: 29338-000. 
 
Telefone: (28) 3529-1741. 
 
Funcionamento: segunda a sexta de 8h às 
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18h e sábado de 8h às 12h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento. 
 
Serviços Prestados: Locação de imóveis 
para temporada. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
6.7.2 - Comércio 
 
6.7.2.1 - Shopping Centers  

e Centros Comerciais 
 
Nome: 
Centro Comercial da Praia 
 
Localização: avenida Itapemirim � Itaóca. 
CEP: 29330-000. 
 
Telefone: (28) 3529-1276. 
 
Funcionamento: segunda a sábado de 8h às 18h. 
 
Equipamentos: 10 lojas e pontos comerciais. 
 
Serviços Prestados: comércio variado. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 

 
 
 
6.7.2.2 - Fotografias 
 
Nome:  
Foto Tropical 
 
Localização: avenida Itapemirim � Itaipava. 
CEP: 29338-000. 
 
Funcionamento: segunda a sexta de 8h às 
12h e 13h às 18h e aos sábados de 8h às 
12h e 13h às 17h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: revelação de 
fotografias e venda de material de foto e 
som. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome: 
Magazine Clélia 
 
Localização: avenida Itapemirim � Itaóca. 
CEP: 29338-000. 
 
Telefone: (28) 3529-1278. 
 
Funcionamento: segunda a sábado das 8h 

às 18h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: revelação de filmes, 
comércio de presentes, roupas, 
eletrodomésticos e outros. 
Observações Complementares: na alta 
temporada funciona de 8h às 20h. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome: Foto Líder 
 
Localização: rua Amphilóquio Moreno, 
Centro. CEP: 29330-000. 
 
Funcionamento: segunda a sexta de 8h às 
18h e sábados de 8h às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: fotos em estúdio e 
fotos externas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
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6.7.3 - Agências Bancárias e de Câmbio 
 
Nome: 
Banco do Brasil SA 
 
Localização: Avenida Itapemirim � Itaipava. 
CEP: 29338-000. 
 
Telefone: (28) 3529-1221 e (28) 3529-
1463. 
 
Web site: www.bb.com.br 
 
Funcionamento: atendimento ao público de 
10h às 15h de segunda a sexta. Auto 
atendimento de 8h às 17h todos os dias da 
semana. 
 
Equipamentos: caixas eletrônicos, balcão de 
atendimento. 
 
Serviços Prestados: serviços bancários. 
 
Observações Complementares: Anexo ao 
SAAE. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Banco do Brasil SA 
 
Localização: rua Amphiloquio Moreno, 

centro. CEP: 29330-000. 
 
Telefone: (28) 3529-6114. 
 
Web site: www.bb.com.br. 
 
Funcionamento: segunda a sexta de 10h às 
15h e auto-atendimento das 6h às 22h todos 
os dias. 
 
Equipamentos: caixas eletrônicos, balcão de 
atendimento. 
 
Serviços Prestados: serviços bancários. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Bradesco 
 
Localização: rua Amphiloquio Moreno, 
centro. CEP: 29330-000. 
 
Telefone: (28) 3529-5028. 
 
Web site: www.bradesco.com.br 
 
Funcionamento: segunda a sexta de 10h às 15h. 
 
Equipamentos: caixas eletrônicos, balcão de 
atendimento. 
 
Serviços Prestados: serviços bancários. 

 
 
Nome:  
Banestes 
 
Localização: avenida Dr. Gerônimo 
Monteiro, 95, centro. CEP: 29330-000. 
 
Telefone: (28) 3529-6023. 
 
Funcionamento: segunda a sexta de 10h às 
15h. 
 
Equipamentos: caixas eletrônicos, balcão de 
atendimento. 
 
Serviços Prestados: serviços bancários em 
geral. 
 
Observações Complementares: possui 
caixa eletrônico. Com funcionamento das 6h 
às 22h. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
 
6.7.4 - Serviços Mecânicos 
 
Nome:  
Injeção Eletrônica Serviços Automotivos 
 
Localização: Avenida Itapemirim � Itaóca. 

http://www.bb.com.br
http://www.bb.com.br.
http://www.bradesco.com.br


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

83

CEP: 29338-000. 
 
Funcionamento: segunda a sábado de 8h às 
18h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: Serviços automotivos 
em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Mecânica Soares 
 
Localização: avenida Itapemirim, 25 � 
Itaóca. CEP: 29338-000. 
 
Funcionamento: segunda a sexta de 8h às 
18h e sábados de 8h às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: serviços mecânicos em 
geral 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 

Nome:  
Oficina e Borracharia 
 
Localização: avenida Itapemirim s/n � 
Itaóca. CEP: 29338-000. 
 
Telefone: (28) 3529-1623. 
 
Funcionamento: segunda a sexta de 7h às 
18h e sábados de 7h às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: serviços mecânicos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Mecânica e Elétrica em Geral 
 
Localização: Avenida Itapemirim � Itaipava. 
CEP: 29338-000. 
 
Telefone: (28) 3529-2401. 
 
Funcionamento: segunda a Sábado de 
07:00 às 18:00 horas. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: serviços de mecânica e 

elétrica de automóveis. 
 
 
 
6.7.5 - Postos de Abastecimento 
 
Nome:  
Posto Itaipava 
 
Localização: rua Belo Horizonte � Itaipava. 
CEP: 29338-000. 
 
Funcionamento: todos os dias de 6h às 
22h. 
 
Equipamentos: calibrador, bombas de 
gasolina (2). 
 
Serviços Prestados: troca de óleo, 
abastecimento e borracharia. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome: 
Posto Três Golfinhos - BR 
 
Localização: Avenida Itapemirim � Itaipava. 
CEP: 29338-000. 
 
Telefone: (28) 3529-3737. 
 
Funcionamento: todos os dias da semana, 
de 6h às 22h. 
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Equipamentos: bombas de abastecimento e 
Lava-jato. 
 
Serviços Prestados: abastecimento e 
lavagem de veículos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome: Posto Fênix � ALE. 
 
Localização: Avenida Itapemirim � Itaóca. 
CEP: 29338-000. 
 
Telefone: (28)3529-2061 e (28) 3529-3548. 
 
Funcionamento: todos os dias 24 horas. 
 
Equipamentos: telefone público, e bombas 
de abastecimento. 
 
Serviços Prestados: abastecimento e troca 
de óleo. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
Nome:  
Posto da Vila 
 

Localização: Avenida Cristiano Dias Lopes 
Filho, centro. CEP: 29330-000. 
 
Telefone: (28)3529-6035. 
 
Funcionamento: segunda a domingo, de 6h 
às 22h. 
 
Equipamentos: bombas de abastecimento e 
telefone público. 
 
Serviços Prestados: abastecimento e 
limpeza de veículos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
 
6.7.6 - Locais e Templos  

de Manifestações de Fé 
 
Nome:  
Primeira Igreja Batista de Itaipava 
 
Localização: Avenida Itape 
 
Telefone: (28) 3529-1531. 
 
Funcionamento: cultos quarta e domingos 
19h e Escola Bíblica domingos 9h. 
 
Serviços Prestados: atividades religiosas. 
 

Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Igreja Evangélica Assembléia de Deus 
 
Localização: avenida Itapemirim, Itaipava. 
CEP: 29338-000. 
 
Funcionamento: terça, quinta e domingo às 
19:30h. 
 
Serviços Prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Igreja Assembléia de Deus  
 
Localização: rua Leopoldina Fernandes da 
Rocha, 72, Itaipava. CEP: 29338-000. 
 
Funcionamento: terças, quintas e sábados 
às 19h. 
 
Serviços Prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
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Nome:  
Igreja Evangélica Assembléia de Deus 
 
Localização: avenida Cristiano Dias Lopes 
Filho, centro. CEP: 29330-000. 
 
Funcionamento: cultos semanais. 
 
Serviços Prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Igreja Nossa Senhora do Amparo 
 
Localização: Praça Domingos Martins, 
Centro. CEP: 29330-000. 
 
Funcionamento: missas aos domingos. 
 
Serviços Prestados: atividades religiosas. 
 
Observações Complementares: é um 
patrimônio histórico local sendo construída no 
ano de 1853. No seu interior há várias 
imagens sacras. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 

 
Nome:  
Igreja Assembléia de Deus 
 
Localização: Avenida Bernardino Monteiro, 
Centro. CEP: 29330-000. 
 
Funcionamento: cultos domingos, terças e 
quintas às 19h. 
 
Serviços Prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Igreja Batista de Itaóca 
 
Localização: avenida Itapemirim � Itaóca. 
CEP: 29338-000. 
 
Funcionamento: domingos às 9h e 19:30h 
e quartas 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 
originais, bem conservadas e/ou restauradas, 
em condições de uso. 
 
Regular � Atrativo parcialmente alterado, 
necessitando de pequenas obras de 
conservação e/ou restauração (pintura etc.) e 
em condições de uso. 
 
Ruim � Atrativo alterado, com a estrutura 
ameaçada, sem condições de descrição de 
suas características originais. 
 
Deteriorado � Atrativo desmoronado que 
não apresenta mais condições de descrição 
de suas características originais. 
 
Acesso ao atrativo: 
 
Bom � pavimentado ou não que, em função 
do seu estado, permita aos visitantes 
chegarem ao atrativo em qualquer época do 
ano. 
 

Regular � pavimentado ou não que, em 
função do seu estado de conservação, 
restrinja o uso aos visitantes em determinado 
período do ano. 
 
Precário � não pavimentado e que dificulte o 
acesso dos visitantes ao atrativo (exemplo: 
caminhos, atalhos etc.). 
 
Meios de hospedagem: 
 
Bom - Se o grau de satisfação do cliente for 
satisfatório. 
 
Regular � Se o grau de satisfação do cliente 
não for satisfatório. 
 
Ruim � Inviável. 
 
Adaptado e não-adaptado � Se é ou não 
adaptado para pessoas com necessidades 
especiais. 
Acessibilidade ao atrativo - Refere-se aos 
períodos de visitação ao atrativo, 
determinando por diversidades climáticas ou 
outras restrições de horários e de leis. No 
caso de ser temporário, utiliza-se o critério 
de mencionar os meses/ dias, quando 
necessário. 
 
Maior fluxo � Maior número de visitantes. 
 
Demanda � Procura turística.  
 
Descrição dos UH´s (unidades 
habitacionais) � Indica o número total de 
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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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