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APRESENTAÇÃO 
 
Esta versão do Instrumento de Pesquisa para o Inventário da Oferta 
Turística é resultado da revisão e atualização de documentos 
anteriores e de ajustes, correções e adequações conceituais, 
metodológicas, operacionais e técnicas, refletindo a dinâmica 
contemporânea da economia do turismo exigida pela sociedade e 
pelos setores produtivos. Sobretudo, foi adequado ao paradigma da 
sustentabilidade nos níveis econômico, social, cultural, ambiental e 
de governança local. Ainda, foi necessário um alinhamento ao Plano 
Nacional de Turismo, sua Visão e suas Diretrizes. Também é fruto dos 
trabalhos dos participantes do Projeto-Piloto Inventário da Oferta 
Turística – Rio Grande do Sul, o qual é modelar para todo o Brasil. 
 
Este Instrumento permitirá um planejamento ágil, dinâmico e 
flexível, com base em informações sistematizadas sobre os atrativos, 
os equipamentos e os serviços turísticos, e a infra-estrutura dos 
municípios brasileiros, atendendo às diretrizes do Governo Federal 
expressas no Plano Nacional do Turismo: redução das desigualdades 
sociais; geração e distribuição de renda; geração de emprego e 
ocupação, e equilíbrio da balança de pagamento. Tais diretrizes 
exigem atitudes políticas e estratégias na sua aplicação, e um 
processo de planejamento e gestão que oriente, discipline e se 
constitua em eficiente ferramenta de aceleração do desenvolvimento 
municipal, regional e nacional. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DO TURISMO 
Secretaria Nacional de Políticas de Turismo  

Departamento de Estruturação, Articulação e Ordenamento Turístico 
Coordenação Geral de Regionalização 
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1 - CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
A orientação metodológica na definição conceitual e operacional para 
o Inventário da Oferta Turística é o conceito de território que permite 
posteriores intervenções na localidade, capazes de reativar as bases 
econômicas e reintegrar o meio humano. Assim, a atuação em 
parceria e a re-qualificação e humanização do território para seus 
habitantes são os princípios defendidos e adotados pelo Ministério do 
Turismo para o desenvolvimento sustentável da atividade turística. 
Fundamentam-se na ocupação produtiva individual, familiar e da 
comunidade, na valorização do tradicional com qualidade, do 
específico e do único como diferencial, na inserção do território rural 
como tático, na conservação do ambiente e da paisagem em uma 
acepção moderna e contemporânea. 
 
Nesse processo, uma longa trajetória foi iniciada nos anos 80, 
utilizando metodologias formuladas com base em modelos 
internacionais, que a partir da experiência nacional acumulada 
possibilitaram ajustes, avanços, avaliação crítica e o redesenho do 
Instrumento. Tais procedimentos permitiram identificar os modos de 
intervenções locais, contando com a adesão do poder público e dos 
cidadãos, em lugares e contextos regionais diferentes, e levando em 
conta graus desiguais de organização social. 
 
O conjunto de procedimentos adotado para o Inventário resulta das 
estratégias preconizadas pelo Ministério do Turismo, com base em 
ações do Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR, 
fundamentadas na descentralização e na atuação local diferenciada, 
na atuação nacional coordenada, focada para a gestão municipal e do 
território. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DO TURISMO 
Secretaria Nacional de Políticas de Turismo  

Departamento de Estruturação, Articulação e Ordenamento Turístico 
Coordenação Geral de Regionalização 
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2 -  BASE CONCEITUAL 
 
O desenvolvimento do território implica intervenções que considerem 
as assimetrias sociais e regionais; padrões alternativos de 
desenvolvimento econômico que equilibrem as necessidades 
humanas e os limites da natureza; privilégio à micro e pequena 
empresa e apoio à produção de objetos e serviços personalizados que 
levem a soluções novas em escala regional e local; possibilidades de 
ultrapassar situações de desemprego ou subemprego de 
determinadas populações de forma a conciliar rendimento e qualidade 
de vida. 
 
Diante dessas constatações, o Inventário da Oferta Turística assume 
conceitos mais amplos. O primeiro é o conceito de local, não como 
espaço geográfico e sim como território, impregnado de valores 
culturais intrínsecos (história, patrimônio, paisagem, tradições, 
crenças, mitos, símbolos, modos econômicos, relações sociais), onde 
o cidadão guarda o sentimento de fazer parte, de ser o usuário e 
guardião. O segundo é o conceito de redes humanas e institucionais 
participativas e compartilhadas, a noção de arranjo produtivo, de 
atividades e segmentos econômicos provocadores de 
desenvolvimento, em que a inter-relação conduz ao desenvolvimento 
sustentável. Como terceiro conceito, entende-se o local como 
particular, em contraponto ao global e massificado, gerando produtos 
e serviços distintos, personaliza dos que permitem ao usuário o 
sentimento de ser ele, também, uno e particular. 
 
Porém, para que esses conceitos se adéqüem à realidade de cada 
localidade brasileira, os municípios precisam institucionalizar, pelo 
menos, dois procedimentos: o planejamento participativo e um 
sistema de informações. Daí, surgem projetos integrados, propostas 
estruturais, possibilidades de desenvolvimento baseadas no 
conhecimento de potencialidades e vulnerabilidades locais. Mais do 
que isso, tais procedimentos são a garantia de participação e do 
direito dos cidadãos à informação. 
 

Para tanto, foi preciso incorporar os saberes e fazeres das populações 
locais para desenvolver o Instrumento de Pesquisa que agora reflete 
a complexidade da realidade brasileira. Destaca-se, também, a 
contribuição das instituições de ensino e dos técnicos ligados às 
organizações governamentais e não-governamentais, que estão 
refletidas e incorporadas a este documento. 
 
Conceitos sobre o Inventário: 
 
Inventário da Oferta Turística 
Processo de levantamento, identificação e registro dos Atrativos 
Turísticos, dos Serviços e Equipamentos Turísticos e da Infra-
Estrutura de Apoio ao Turismo como instrumento base de 
informações para fins de planejamento e gestão da atividade 
turística. 
 
Classificação da Oferta Turística 
As informações acerca da  Oferta Turística estão organizadas de 
acordo com três componentes: 
 
A – INFRA-ESTRUTURA DE APOIO AO TURISMO 
Conjunto de obras de estrutura física e serviços,  que proporciona 
boas condições de vida para a comunidade e dá base para o 
desenvolvimento da atividade turística: sistema de transportes, 
energia elétrica, serviço de abastecimento de água, arruamento, 
sistema de comunicação, sistema educacional, etc. 
  
B - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 
Conjunto de serviços, edificações e instalações indispensáveis ao 
desenvolvimento da atividade turística e existem em função desta. 
Compreendem os serviços e equipamentos de hospedagem, 
alimentação, agenciamento, transportes, para eventos, de lazer e 
entretenimento etc. 
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C – ATRATIVOS TURÍSTICOS 
Locais, objetos, equipamentos, pessoas, fenômenos, eventos ou 
manifestações capazes de motivar o deslocamento de pessoas para 
conhecê-los. 
 
Cada componente é constituído de Categorias, que se subdividem 
em Tipos e Subtipos. 
 
Categorias são formas de agrupar os componentes da Oferta 
Turística. 
 
Tipos são divisões de cada categoria. 
 
Subtipos são divisões de cada tipo, devido a alguma característica 
específica. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DO TURISMO 
Secretaria Nacional de Políticas de Turismo  

Departamento de Estruturação, Articulação e Ordenamento Turístico 
Coordenação Geral de Regionalização 
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3 - POLÍTICA PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO  DO 
TURISMO 
 
O Plano Nacional do Turismo guarda, nas suas diretrizes, objetivos e 
macroprogramas, valores e atributos exigidos por uma sociedade 
democrática: “é importante salientar que as metas desafiadoras para 
o período 2003-2007 requerem entusiasmo e determinação, cujo 
alcance somente será possível por meio de um esforço conjunto entre 
agentes públicos e privados para solidificar uma estrutura turística 
integrada e duradoura, baseada na força das Parcerias e na Gestão 
Descentralizada”. 
 
Para atingir tais propósitos é necessário, entre outras ações, o 
enfrentamento de uma lacuna no setor: a insuficiência de dados, 
informações e pesquisas sobre o turismo brasileiro. 
 
O Inventário da Oferta Turística é um dos passos para a 
implementação do Macroprograma:  
Informações Turísticas, como base para o planejamento e a 
operacionalização dos outros Macroprogramas do Plano Nacional do 
Turismo: 

 Gestão e Relações Institucionais; 
 Fomento; 
 Infra-estrutura; 
 Estruturação e Diversificação da Oferta Turística; 
 Qualidade do Produto Turístico; 
 Promoção e Apoio à Comercialização. 

 
Nesse sentido, o Ministério do Turismo convida os Estados e os 
Municípios a adotar este Instrumento para, de forma integrada e 
participativa, compor o Sistema Nacional de Informações Turísticas 
do Governo Federal e poder utilizar e disponibilizar informações. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DO TURISMO 
Secretaria Nacional de Políticas de Turismo  

Departamento de Estruturação, Articulação e Ordenamento Turístico 
Coordenação Geral de Regionalização 
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4 - INFRA-ESTRUTURA DE APOIO AO TURISMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS DO MUNICÍPIO 
 
4.1.1 – Características Gerais 
 
4.1.1.1 – Políticas 
 
Endereço da Prefeitura: Elias Estevão Colnago, 65, Centro. 
 
Cep: 29620-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3720-1243. 
 
Telefones importantes: (27) 3720-1243. 
                                      (27) 3720 1206. 
 
Site: http://www.itarana.es.gov.br 
 
E-mail: semeld@click21.com.br 
 
Registro Estadual: 27104363/0001-23. 
 
Latitude e Longitude:  
Latitude: 19o 52’ 25’’ 
Longitude: 40o 52’ 31’’ 
 
 
4.1.1.2  – Geográficas 
 
População total (hab.): 11.425. 
População urbana(Hab.):3.476. 
População rural (Hab.): 7.949 
 
Área total do município (km 2 ): 298 km 2   
 
Municípios limítrofes: 
Norte: Itaguaçu; 
Sul: Santa Maria de Jetibá; 
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Leste: Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa; 
Oeste: Laranja da Terra e Afonso Cláudio. 
 
Distritos: Itarana (sede). 
 
Temperaturas:  
Média anual (º C): 23o C 
Mínima (º C): 5o C 
Máxima (º C): 35o C 
 
Período: 
Seca: inverno. 
Chuva: verão. 
 
Latitude e Longitude:  
Latitude: 19o 52’ 25’’ 
Longitude: 40o 52’ 31’’ 
 
Clima: em função da grande variação da topografia local, o clima é 
muito variado. Em média a temperatura na sede é muito quente no 
verão e frio no inverno, podendo chegar a 5o C na sede. Nas regiões 
mais altas existem registros, no inverno de temperaturas até de 0o C. 
 
 Altitude média: 150 m na sede urbana a 1.200 m na zona rural. 
 
 
4.1.1.3 – Econômicas 
 
Principais atividades econômicas:   

 Agricultura,  
 pecuária,  
 silvicultura e  
 exploração florestal. 

 
 
 
 

 
4.1.2 – Aspectos Históricos 
 
“Segundo informações de antigos moradores, em 1879, várias 
famílias de San Cassiano de Treviso, na Itália, resolveram emigrar 
para o Brasil, viajando no veleiro “La Valleja”. Chegaram em 21 de 
junho do mesmo ano em Santa Teresa, onde encontraram patrícios 
que haviam saído a mais tempo de sua terra natal e já possuíam 
propriedades no Brasil. Os san-cassianos trabalharam durante três 
anos para os seus patrícios, em Santa Teresa, buscando informações 
para localizarem outras terras a colonizar.  
 
Casotti, um agrimensor, que abriu uma picada até o rio Santa Joana, 
animou as famílias, dando boas informações sobre as terras por ele 
encontradas.  
 
No ano de 1882, doze famílias vindas da Itália, vieram para Santa 
Teresa. Elas eram: Daleprani, De Martin, Fiorotti, Meneghel, Fardin, 
Coan, Rabbi, Toniato, Denardi, Perin, Mazzo e Bergamaschi. 
Chegaram primeiro ao porto de Santa Leopoldina pelo Rio Santa 
Maria, de lá para Santa Teresa, na esperança de dias melhores e uma 
condição de vida digna, conforme fora prometido pelo governo 
brasileiro em virtude de terem perdido a mão de obra escrava e estes 
vieram suprir sua falta. Por coincidência do destino, muitos deles 
figuram nas páginas dos livros como fundadores de nossa terra, 
Itarana. Para terem acesso a Itarana, saíram de Santa Teresa numa 
viagem de muito sofrimento, dificuldade, onde a morte, a 
desesperança, a dor e a tristeza tornava conta de cada um.  
 
Na localidade onde hoje se encontra Limoeiro, já estava fixado 
Antônio Gonçalves Ferreira que juntamente com outros empregados 
deram início as primeiras construções e edificações da futura Vila de 
Figueira de Santa Joana.  
 
Contam os mais antigos que o primeiro nome da cidade deu-se ao 
fato de que, após uma difícil jornada, descansaram debaixo de 
frondosa figueira (cuja localização até hoje é discutível, uma vez que 
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alguns afirmam que ficava onde hoje se encontra a Igreja Matriz, 
outros, que o local da figueira é onde está hoje o campo do 
Flamengo, e próxima a um rio, até então sem nome, e que passou a 
ser chamado de Santa Joana, talvez pela proximidade da festa de 
Santa Joana Francisca e Santa Joana Isabel, celebradas pela Igreja 
Católica, no período de 21 a 26 de agosto, uma vez que de acordo 
com os historiadores teriam os imigrantes chegado a sede de Itarana 
em 1º. de agosto.  
 
De acordo com a história, neste tempo também chegaram os 
primeiros imigrantes alemães, vindos de uma região hoje extinta 
chamada Pomerânia. A família Schultz, segundo relatos históricos, foi 
a primeira a chegar, formando logo uma comunidade de luteranos.  
 
A expressão da comunidade formada pelos luteranos ainda hoje 
conserva os valores e tradições como: a língua, a dança, a culinária e 
tantos outros que efetivamente deram importante participação no 
desenvolvimento do Município. Com a chegada dos imigrantes 
pomeranos, inicia-se também a pluralidade religiosa já que estes 
trouxeram consigo uma nova religião: a luterana, fundada por 
Martinho Lutero. Além dos Schultz, outros nomes como Uhlig, Mielke, 
Brandt e Berger, fazem parte dos anais históricos do Município. 
Embora possa passar algumas vezes desapercebida, a imigração 
alemã trouxe grandes nomes para o Município de Itarana, haja vista 
que o primeiro vigário, Bernardo Henrique Niewind, era natural da 
Alemanha. Itarana (antiga Figueira de Santa Joana) e Itaguaçu 
(antiga Nossa Senhora da Boa Família), faziam parte do Município de 
São Sebastião do Alto Guandu – atual Afonso Cláudio, daí encontrar-
se ainda hoje em funcionamento, na sede do Município, a Capela de 
São Sebastião, que depois de alguns anos abandonada e correndo 
literalmente o risco de ser demolida, voltou as atividades, sendo o 
padroeiro da comunidade sede do Município.  
 
Em 15 de março de 1890, Itarana (antiga Figueira de Santa Joana) 
foi elevada à categoria de Distrito tendo sido sede municipal durante 
um ano (1891). Em virtude da Lei Estadual n.º 978 de 28 de 
novembro de 1914, que criou o Município de Boa Família, hoje, 

Itaguaçu, território como já vimos, desmembrado do Município de 
Afonso Cláudio, passou a Vila de Figueira de Santa Joana a pertencer 
ao Município de Itaguaçu.  
 
Pelo Decreto Lei n.º 15.177 de 31 de dezembro de 1943, Figueira de 
Santa Joana passou a denominar-se Itarana.  
 
No dia 17 de fevereiro de 1915 foi instalado oficialmente o Município 
de Itaguaçu. As lideranças religiosas e políticas da região defenderam 
para Itarana, a categoria de Paróquia ficando para Itaguaçu o 
domínio político.  
 
No dia 13 de dezembro de 1963, sob a Lei 1910, aconteceu a 
emancipação política de Itarana. A instalação do Município e a posse 
do primeiro Prefeito foram a 18 de abril de 1964.” 
 
 
4.1.3 -  Administração Municipal 
 
4.1.3.1 – Estrutura administrativa 
 
Nome do Prefeito: Edvan Meneguel 
Telefone: (27) 3720-1243 
E-mail: semeld@click21.com.br 
Partido: PMDB. 
 
Número de funcionários da prefeitura: 
Permanentes: 379. 
Temporários: 30. 
Com deficiência: 02. 
 
Nomes das Secretarias, Departamentos e Outros:  

 Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto; 
 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; 
 Secretaria Municipal de Transporte Obras e Serviços Urbanos; 
 Secretaria Municipal de Administração e Finanças; 
 Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. 
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4.1.3.2 – Gestão do turismo 
 
Órgão oficial de turismo:  
Nome do órgão: Secretaria Municipal de Educação Cultura e 
Desporto. 
 
Titular do órgão: Rosa Elisa Venturini Delboni. 
 
Endereço: Rua Jerônimo Monteiro, 118. 
 
Site: http://www.itarana.es.gov.br 
 
E-mail: semeld@click21.com.br 
 
Telefone e fax: (27) 3720-1508. 
 
Instância de Governânça Municipal: 
Não existe Instância de Governânça instituída no município. 
 
 
4.1.4 -  Legislação Municipal 
 
Lei Orgânica do Município: 672/2002 de 29/11/2002 
 
 
4.1.5 – Feriados e Datas Comemorativas Municipais 
 

 São Sebastião: 20 de janeiro; 
 Emancipação Política: 18 de abril; 
 Nossa Senhora Auxiliadora: 24 de maio; 
 Nascimento de Martinho Lutero: 31 de outubro. 

 
 
 
 
 

 
4.1.6 – Serviços Públicos 
 
4.1.6.1 - Abastecimento de água 
 
Tipo de abastecimento: abastecimento de água. 
 
Empresa responsável: SAAE. 
 
Percentual de domicílios atendidos: 100% 
 
 
4.1.6.2 - Serviço de esgoto 
 
Tipo de abastecimento: coleta de esgoto. 
 
Empresa responsável: SAAE. 
 
 
4.1.6.3 - Serviço de energia 
 
Tipo de abastecimento: energia elétrica. 
 
Empresa responsável: ESCELSA. 
 
Percentual de domicílios atendidos: 1005. 
 
 
4.1.6.4 -  Serviço de coleta de lixo 
 
Tipo de abastecimento: Coleta de Lixo. 
 
Empresa responsável: Prefeitura Municipal de Itarana. 
 
Percentual de domicílios atendidos: 100% 
 
Existe tratamento e reciclagem para os resíduos: não. 
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4.1.7 – Outras Informações 
 
Atrativos Mais Visitados  
ATRATIVO 1 – Capela de Santa Luzia. 
 
ATRATIVO 2 – Pesque Pague Pedra da Onça. 
 
ATRATIVO 3 – Pesque Pague Dois Amores. 
 
Descrições e informações complementares: 

 Distância da Sede à Capital do Estado: 127 Km. 
 Taxa de urbanização: 30,04. 
 Densidade demográfica: 38,34 hab/Km2 
 População residente:11.425. 

 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição:  
Prefeitura Municipal de Itarana; 
 
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto;  
 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 
 
 
Site:  
http://www.itarana.es.gov.br, acesso em 27 de outubro de 2006; 
 
http://www.ipes.es.gov.br, acesso em 27 de outubro de 2006; 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2 – MEIOS DE ACESSO AO MUNICÍPIO 
 
4.2.1 – Terrestres 
 
4.2.1.1 – Terminais/estações rodoviárias e serviços rodoviários 
 
Meios de Acesso 
Rodovia Federal: Rodovia BR 101. 
 
Sinalização geral:  sinalizado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado. 
 
Pavimentação: asfalto. 
 
Conservação: bom. 
 
Pedágio? não. 
 
Rodovia Estadual: Rodovia ES 259 e Rodovia ES 164. 
 
Sinalização geral: bem sinalizado. 
 
Sinalização Turística: não sinalizado. 
 
Pavimentação: asfalto. 
 
Conservação: bom. 
 
Pedágio? não. 
 
Rodoviária: 
Nome: Terminal Rodoviário de Itarana. 
Endereço: Praça Ana Mattos, Centro.. 
Telefone e fax:  (28) 3720-1414 (orelhão). 
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Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: 
Prefeitura Municipal de Itarana; 
 
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto;  
 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 
 
 
Site: 
http://www.itarana.es.gov.br, acesso em 27 de outubro de 2006; 
 
http://www.ipes.es.gov.br, acesso em 27 de outubro de 2006; 
 
http://www.ibge.gov.br, acesso em 27 de outubro de 2006; 
 
 
 
4.3 - SISTEMA DE COMUNICAÇÕES 
 
4.3.1 – Agências Postais 
 
Nome de fantasia/comercial: Correios. 
 
Nome jurídico: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos . 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: correios e banco postal. 
 
Endereço: R. Elias Estevão colnago, 25. 
 
Telefone e fax: (27) 3720-1185. 
 
Site: http//www.correios.com.br 
 

E-mail: acimw@correios.com.br 
 
Funcionamento 
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário:  
De: 9:00h às 12:00h às  13:00h às 16:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: serviços postais, encomendas, SEDEX, 
telegramas e outros. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
4.3.2 – Postos Telefônicos/Telefonia Celular 
 
Nome de fantasia/comercial: Operadoras VIVO, CLARO, 
OI e TIM. 
 
Nome jurídico: Operadoras VIVO, CLARO, OI e TIM. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: telefonia móvel. 
 
Endereço: a operadoras oferecem agentes autorizados, revendas e 
redes varejistas em vários pontos do município, disponibilizando 
venda de aparelhos e serviços. 
 
Site:  
http//www.vivo.com.br,  
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http//www.claro.com.br,  
http//www.oi.com.br,  
http//www.tim.com.br 
 
E-mail: contato a partir dos web sites oficiais. 
 
Funcionamento 
Período no ano 
De:janeiro a dezembro. 
Horário: 
24 horas. 
 
Serviços prestados: telefonia celular. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Site: 
http//www.vivo.com.br,  
http//www.claro.com.br,  
http//www.oi.com.br, e 
http//www.tim.com.br 
 
 
 
4.3.3 – Emissoras de Rádio/TV 
 
Nome de fantasia/comercial: Itamix Rádio 104,9 FM. 
 
Nome jurídico: Associação Comunitária e Cultural de Itarana. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: rádio FM, atendimento a comunidade e programas 
musicais. 
 
Endereço: R. Jerônimo Monteiro, 128. 
 
Telefone e fax: (27) 3720-1681. 

 
Funcionamento 
Período no ano 
De:janeiro a dezembro. 
Horário: 
24 horas. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: Edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: rádio FM, atendimento a comunidade e 
programas musicais. 
 
Informações e observações complementares: Rádio 
administrada pela Associação Comunitário e Cultural de Itarana que 
tem como responsável o Sr. Pedro Francisco de Martin, tendo iniciado 
suas atividades no ano de 2000. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
Nome da instituição:  
Associação Comunitária e Cultural de Itarana. 
 
 
 
4.3.4 – Jornais e Revistas Nacionais, Regionais/Locais 
 
Nome de fantasia/comercial: Jornal A Notícia. 
 
Nome jurídico: A Notícia – Nova Notícia Editora e Comunicação 
Ltda. 
 
CNPJ: 04558974/0001-46 
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Atividade: Jornalismo. 
 
Endereço: R. Frederico Grulke, 477, Santa Maria de Jetibá. 
 
Telefone e fax: (27) 3263-2219. 
 
E-mail: novanoticia@terra.com.br 
 
Funcionamento 
Período no ano 
De:janeiro a dezembro. 
Horário: 
De: 8:00 às 12:00h. 
De:14:00 às 18:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais.. 
 
Serviços prestados: publicação mensal de notícias e informações. 
 
Informações e observações complementares: Circulação mensal 
com tiragem de 5 mil exemplares nos municípios de Domingos 
Martins,Marechal Floriano, Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, 
Santa Teresa, Itarana e Itaguaçu.                                     
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Publicações: A Notícia, Ano XVI, nº 179, Setembro/2006. 
 
 
 
4.4 - SISTEMA DE SEGURANÇA 
 
4.4.1 – Delegacia e Postos de Polícia 
 
Nome de fantasia/comercial: PM –ES Itarana. 

 
Nome jurídico: Polícia Militar do Estado do Espírito Santo- 2o Pelotão 
e 8a Companhia Independente. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: segurança. 
 
Endereço: Praça Ana Mattos. 
 
Telefone e fax: (27) 3720-0293 e 190. 
 
Site: http//www.pm.es.gov.br 
 
Funcionamento 
Período no ano 
De:janeiro a dezembro. 
Horário: 
24 horas. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: Edificação 
histórica não adaptada para portadores de necessidades especiais. 
 
Serviços prestados: atendimento ao público e ocorrências. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Delegacia de Polícia Civil. 
 
Nome jurídico: Delegacia de Polícia Civil. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: detenção e ocorrências. 
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Endereço: Don Luiz Scortegagna, s/nº. 
 
Telefone e fax: (27) 3720-1616 (orelhão) e 147. 
 
Site: http//www.pc.es.gov.br 
 
Funcionamento 
Período no ano 
De:janeiro a dezembro. 
Horário: 
24 horas. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: Edificação 
contemporânea não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: atendimento ao público, detenção e 
ocorrências. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
Site:http//www.pc.es.gov.br 
 
 
 
4.5 - SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR 
 
4.5.1 – Pronto-Socorros 
 
Nome de fantasia/comercial: Hospital São Braz. 
 
Nome jurídico: Pronto Socorro do Hospital São Braz. 
 
CNPJ: NI. 

 
Atividade: pronto-socorro. 
 
Endereço: Rua Pascoal Marquês, 300. 
 
Telefone e fax: (27) 3720-1261. 
 
Funcionamento 
Período no ano 
De:janeiro a dezembro. 
Horário: 
24 horas. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, adaptada para portadores de necessidades especiais. 
 
Serviços Prestados: atendimento de urgência e emergência, 
internação, consultas, exames, pequenas cirurgias e outros serviços 
hospitalares. 
 
Informações e observações complementares: atende SUS, 
particulares e convênios como por exemplo Unimed e São Bernardo. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco:  
Sras. Ruth Saik e Maria Ciuleite. 
 
 
 
4.5.2 – Hospitais 
 
Nome de fantasia/comercial: Hospital São Braz. 
 
Nome jurídico: Hospital São Braz Ltda. 
 
CNPJ: NI. 
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Atividade: médicas e hospitalares. 
 
Endereço: Rua Pascoal Marquês, 300. 
 
Telefone e fax: (27) 3720-1261. 
 
Funcionamento 
Período no ano 
De:janeiro a dezembro. 
Horário: 
24 horas. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, adaptada para portadores de necessidades especiais. 
 
Serviços Prestados: internação, consultas, exames, pequenas 
cirurgias e outros serviços hospitalares. 
 
Informações e observações complementares: atende SUS, 
particulares e convênios como por exemplo Unimed e São Bernardo. 
Possui 46 leitos hospitalares. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco:  
Sras. Ruth Saik e Maria Ciuleite. 
 
 
 
4.5.3 –  Maternidades 
 
Nome de fantasia/comercial: Hospital São Braz. 
 
Nome jurídico: Hospital São Braz Ltda. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: médicas e hospitalares. 

 
Endereço: Rua Pascoal Marquês, 300. 
 
Telefone e fax: (27) 3720-1261. 
 
Funcionamento 
Período no ano 
De:janeiro a dezembro. 
Horário: 
24 horas. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, adaptada para portadores de necessidades especiais. 
 
Serviços Prestados: internação, consultas, exames, pequenas 
cirurgias e outros serviços hospitalares. 
 
Informações e observações complementares: atende SUS, 
particulares e convênios como por exemplo Unimed e São Bernardo. 
Possui 46 leitos hospitalares. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco:  
Sras. Ruth Saik e Maria Ciuleite. 
 
 
 
4.5.4 – Postos de Saúde 
 
Nome de fantasia/comercial: Unidade de Saúde de 
Itarana – sede. 
 
Nome jurídico: Unidade de Saúde de Itarana – sede. 
 
CNPJ: NI. 
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Atividade: atendimento e consultas médicas. 
 
Endereço: Rua Pascoal Marquês, 300. 
 
Telefone e fax: (27) 3720-0020. 
 
Funcionamento 
Período no ano 
De:janeiro a dezembro. 
Horário: 
De: 8:00 às 12:00h. 
De:14:00 às 18:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, adaptada para portadores de necessidades especiais. 
 
Serviços Prestados: consultas médicas. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco: Sras.  
Sras. Ruth Saik e Maria Ciuleite. 
 
 
 
 
4.5.5 – Farmácias/Drogarias 
 
Nome de fantasia/comercial: Farmácia Groese. 
 
Nome jurídico: Farmácia Groese Ltda. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: farmácia. 
 
Endereço: Rua Jerônimo Monteiro, 284. 

 
Telefone e fax: (27) 3720-1054. 
 
Funcionamento 
Período no ano 
De:janeiro a dezembro. 
Horário: 
De: 8:00 às 12:00h. 
De:14:00 às 18:00h. 
Sábado, 
De: 8:00h às 12:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: venda de medicamentos em geral e ampla 
linha de perfumaria. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Farmácia Santa Joana Ltda. 
 
Nome jurídico: Farmácia Santa Joana Ltda. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: farmácia. 
 
Endereço: Praça Ana Mattos, 10. 
 
Telefone e fax: (27) 3720-1083.. 
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Funcionamento 
Período no ano 
De:janeiro a dezembro. 
Horário: 
De: 8:00 às 12:00h. 
De:14:00 às 18:00h. 
Sábado, 
De: 8:00h às 12:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: venda de medicamentos em geral e ampla 
linha de perfumaria. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco.  
 
 
Nome de fantasia/comercial: Farmácia Nossa Senhora 
Auxiliadora. 
 
Nome jurídico: Farmácia Nossa Senhora Auxiliadora Ltda. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: farmácia. 
 
Endereço: Rua Jerônimo Monteiro, 166. 
 
Telefone e fax: (27) 3720-1023. 
 
 
 

 
Funcionamento 
Período no ano 
De:janeiro a dezembro. 
Horário: 
De: 8:00 às 12:00h. 
De:14:00 às 18:00h. 
Sábado, 
De: 8:00h às 12:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: venda de medicamentos em geral e ampla 
linha de perfumaria. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Farmácia Gonçalves. 
 
Nome jurídico: Farmácia Gonçalves Ltda. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: Farmácia. 
 
Endereço: Rua Jerônimo Monteiro, 92. 
 
Telefone e fax: (27) 3720-1232. 
 
Funcionamento 
Período no ano 
De:janeiro a dezembro. 
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Horário: 
De: 8:00 às 12:00h. 
De:14:00 às 18:00h. 
Sábado, 
De: 8:00h às 12:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: venda de medicamentos em geral e ampla 
linha de perfumaria. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
 
4.5.6 – Serviços Odontológicos 
 
Nome de fantasia/comercial: Clínica Odontológica Dr. 
Adilson Luis Martinelli Junior  
 
Nome jurídico: Clínica Odontológica Dr. Adilson Luis Martinelli Junior 
Ltda. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: odontologia. 
 
Endereço: Rua Santos Venturini (Rua 38). 
 
Telefone e fax: (27) 3720-1673. 
 
 
 

 
Funcionamento 
Período no ano 
De:janeiro a dezembro. 
Horário: 
De: 8:00 às 12:00h. 
De:14:00 às 18:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: serviços de odontologia em geral. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Clisant – Implante 
Odontologia e Estética. 
 
Nome jurídico: Clisant – Implante Odontologia e Estética ME. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: odontologia. 
 
Endereço: Rua Don Luiz Gonzaga. 
 
Telefone e fax: (27) 3720-0037. 
 
E-mail: clisant@limainfo.com.br  
 
Funcionamento 
Período no ano 
De:janeiro a dezembro. 
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Horário: 
De: 8:00 às 12:00h. 
De:14:00 às 18:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: serviços de odontologia em geral, implante e 
estética dentária. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
 
 
4.6 - SISTEMA EDUCACIONAL 
 
4.6.1 – Ensino Fundamental 
 
Nome jurídico: EEPEF Baixo Sossego. 
 
Nome de fantasia/comercial: EEPEF Baixo Sossego. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Baixo Sossego, a 5,4 Km do centro via estrada 
Itarana x Afonso Cláudio.  
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
 
 

Horário 
De: 06:45h às 11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: da primeira a oitava série com 
aproximadamente 67 alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco  
 
 
Nome de fantasia/comercial: EEPEF Alto Barra 
Encoberta. 
 
Nome jurídico: EEPEF Alto Barra Encoberta. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Alto Barra Encoberta, a 29,7 Km do centro, via 
estrada de Jatiboca. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 06:45h às 11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
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Serviços prestados: da primeira a oitava série com 
aproximadamente 38 alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco  
 
 
Nome de fantasia/comercial: EEPEF Bela Veneza. 
 
Nome jurídico: EEPEF Bela Veneza. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Bela Veneza, a 10,3 Km do centro via estrada de 
Jatibocas. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 06:45h às 11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: da primeira a oitava série com 
aproximadamente 13 alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco  
 
 
 
 

 
Nome de fantasia/comercial: EEEF Alto Jatibocas. 
 
Nome jurídico: EEEF Alto Jatibocas. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Alto Jatibocas, a 10,3 Km do centro via Fazenda 
Demoner. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 06:45h às 11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: da primeira a oitava série com 
aproximadamente 259 alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco  
 
 
Nome de fantasia/comercial: EEEF Prof. Josué 
Baldotto. 
 
Nome jurídico: EEEF Prof. Josué Baldotto. 
 
CNPJ: NI. 
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Atividade: educação. 
 
Endereço: 17 Km do centro via estrada Itarana Santa Tereza. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 06:45h às 11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: da primeira a oitava série com 
aproximadamente 127 alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco  
 
 
Nome de fantasia/comercial: EEUEF Alto Limoeiro 
Jatibocas. 
 
Nome jurídico: EEUEF Alto Limoeiro Jatibocas. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Barra do Sossego, a 4,4 Km do centro via rodovia 
Itarana x Itaguaçu. 
 
 
 

 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 06:45h às 11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: da primeira a oitava série com 
aproximadamente 11 alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco  
 
 
Nome de fantasia/comercial: EEUEF Barra do 
Sossego. 
 
Nome jurídico: EEUEF Barra do Sossego. 
  
CNPJ: NI. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Alto Limoeiro Jatibocas a 28,9 Km do centro via 
estrada George Sthur. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 06:45h às 11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
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Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: da primeira a oitava série com 
aproximadamente 10 alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco  
 
 
Nome de fantasia/comercial: EEUEF Fazenda Chiabai.  
 
Nome jurídico: EEUEF Fazenda Chiabai. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Fazenda Chibai a 17,8 Km do centro via estrada 
George Sthur. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 06:45h às 11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: da primeira a oitava série com 
aproximadamente 19 alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco  

 
 
Nome de fantasia/comercial: EEUEF Fazenda Franz 
Strur. 
 
Nome jurídico: EEUEF Fazenda Franz Strur. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Fazenda Franz Strur  a 12,2 do centro via estrada 
George Sthur. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 06:45h às 11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: da primeira a oitava série com 
aproximadamente 07 alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco  
 
 
Nome de fantasia/comercial: EEUEF João Hartwig. 
 
Nome jurídico: EEUEF João Hartwig. 
 
CNPJ: NI. 
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Atividade: educação. 
 
Endereço: Jatibocas a 24,5 Km do centro via estrada de 
Jatibocas. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 06:45h às 11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: da primeira a oitava série com 
aproximadamente 17 alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco  
 
 
 
Nome de fantasia/comercial: EEUEF Matutina. 
 
Nome jurídico: EEUEF Matutina. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Fazenda Matutina, a 7,7 Km do centro, via Pascoal 
Marquez. 
 
 
 

 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 06:45h às 11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: da primeira a oitava série com 
aproximadamente 10 alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco  
 
 
Nome de fantasia/comercial: EEUEF Santo Antônio do 
Sossego. 
 
Nome jurídico: EEUEF Santo Antônio do Sossego. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Santo Antônio do Sossego a 9 Km do centro via 
estrada Itarana x Afonso Cláudio. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 06:45h às 11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
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Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: da primeira a oitava série com 
aproximadamente 13 alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco  
 
 
Nome de fantasia/comercial: EEUEF Alto Bom Destino. 
 
Nome jurídico: EEUEF Alto Bom Destino. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Alto Bom Destino, a 12 Km do centro via Fazenda 
Devens. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 06:45h às 11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: da primeira a oitava série com 
aproximadamente 03 alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco  

 
 
Nome de fantasia/comercial: EEPF Alto Santa Joana. 
 
Nome jurídico: EEPF Alto Santa Joana. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Alto Santa Joana, a 21,5 Km do centro via Santa 
Joana. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 06:45h às 11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: da primeira a oitava série com 
aproximadamente 28 alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco  
 
 
Nome de fantasia/comercial: EEPEF Alto Santa Rosa. 
 
Nome jurídico: EEPEF Alto Santa Rosa. 
 
CNPJ: NI. 
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Atividade: educação. 
 
Endereço: Alto Santa Rosa, a 25,6 Km do centro via Santa 
Joana. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 06:45h às 11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: da primeira a oitava série com 
aproximadamente 34 alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco  
 
 
Nome de fantasia/comercial: EMUEF Fazenda Ernesto 
Grunewald. 
 
Nome jurídico: EMUEF Fazenda Ernesto Grunewald. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Fazenda Ernesto Grunewald, a 21,8 Km do centro 
via estrada de Jatibocas. 
 
 

Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 06:45h às 11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: da primeira a oitava série com 
aproximadamente 11 alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco  
 
 
Nome de fantasia/comercial: EMEIEF Fazenda Camilo 
Bridi. 
 
Nome jurídico: EMEIEF Fazenda Camilo Bridi. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Fazenda Camilo Bridi, a 6 Km do centro via rodovia 
Itarana x Santa Tereza. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 06:45h às 11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
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Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: da primeira a oitava série com 
aproximadamente 79 alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco  
 
 
Nome de fantasia/comercial: EMPEIEF Santa 
Terezinha. 
 
Nome jurídico: EMPEIEF Santa Terezinha. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Santa Terezinha, a 1,6 Km do centro via rodovia 
Itarana Afonso Cláuidio. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 06:45h às 11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: da primeira a oitava série com 
aproximadamente 48 alunos. 
 

 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco  
 
 
Nome de fantasia/comercial: EMEF Luiza Grmaldi. 
 
Nome jurídico: EMEF Luiza Grmaldi. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Centro de Itarana. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 06:45h às 11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: da primeira a oitava série com 
aproximadamente 475 alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco  
 
 
 
Nome de fantasia/comercial: EMUEF Fazenda Bruno 
Jastrow. 
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Nome jurídico: EMUEF Fazenda Bruno Jastrow. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Fazenda Bruno Jastrow a 23 Km do centro via 
estrada de Jatibocas; 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 06:45h às 11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: da primeira a oitava série com 
aproximadamente 40 alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco  
 
 
 
 
4.6.2 – Ensino Médio 
 
Nome de fantasia/comercial: EEEFM Prof. Aleyde 
Cosme. 
 
Nome jurídico: EEEFM Prof. Aleyde Cosme. 
 

 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Centro de Itarana. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 06:45h às 11:05h. 
De: 12:00h às  16:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: da primeira a oitava série com 
aproximadamente 278 alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco  
 
 
 
 
 
4.7 - OUTROS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO 
 
4.7.1 - Comércio 
 
4.7.1.1 – Lojas de artesanato e souvenirs 
 
Nome de fantasia/comercial: Agrotur S.A. 
 
Nome jurídico: Agrotur S.A. 
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Atividade: comércio de artesanato e produtos da agroindústria 
artesanal. 
 
CNPJ: NI. 
 
Endereço: Rua Jerônimo Monteiro, 20. 
 
Telefone e fax: (27) 9811-3406. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
segunda à sexta-feira. 
De: 7:00h às 11:00h. 
De:13:00h às 16:00h. 
sábado. 
De: 7:00h às 11:30 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: comercialização de artesanato e produtos da 
agroindústria artesanal. 
 
Informações e observações complementares: todos os produtos 
das agroindústrias artesanais rurais do município podem ser 
encontrados na loja, além do melhor artesanato da região. A 
associação possui 18 sócios. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Sra. Eliana de Aguiar 
 
 
 

 
4.7.2 – Agências Bancárias e Casas de Câmbio 
 
Nome de fantasia/comercial: Banco do Brasil. 
 
Nome jurídico: Banco do Brasil S.A. 
 
Atividade: Serviços Bancários. 
 
Endereço: R. Jerônimo Monteiro s/nº. 
 
Telefone e fax: (27) 3720-0399. 
 
Site: http//www.bb.com.br 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
segunda à sexta-feira. 
De: 10:00h às 15:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade:  edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais.. 
 
Serviços prestados: serviços bancários em geral. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Banestes. 
 
Nome jurídico:  Banco do Estado do Espírito Santo S.A. 
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Atividade: serviços bancários 
 
Endereço: Praça Ana Mattos, 50. 
 
Telefone e fax: (27) 3720-1144. 
 
Site: http//www.banestes.com.br 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
segunda à sexta-feira. 
De: 10:00h às 15:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade:  edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: serviços bancários em geral. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Sicoob. 
 
Nome jurídico: Sicoob S.A. 
 
Atividade: serviços bancários. 
 
Endereço: Praça Ana Mattos, 715. 
 
Telefone e fax: (27) 3720-1075 e 3720-1715. 
 
Site: http//www.sicoob.com.br  
 

Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
segunda à sexta-feira. 
De: 10:00h às 15:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade:  edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: serviços bancários em geral. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco.  
Gerente de Negócios: Sra. Cláudia Helena Binda. 
 
 
 
4.7.3 - Serviços Mecânicos 
 
Nome de fantasia/comercial: Peças e Serviços Flegler. 
 
Nome jurídico: Peças e Serviços Flegler MEE. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: oficina mecânica e comercialização de peças. 
 
Endereço: Rua Valentin de Martin, 172. 
 
Telefone e fax: (27) 3720-1377 e 9977-4277. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
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segunda à sexta-feira. 
De: 8:00h às 18:00h. 
sábados. 
De: 8:00h às  12:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: comercialização de peças para veículos e 
serviços mecânicos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Oficina do Armando. 
 
Nome jurídico: Posto Santa Joana Ltda. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: oficina mecânica. 
 
Endereço: Rua Elias E. Colnago, 220. 
 
Telefone e fax: (27) 3720-1263. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
segunda à sexta-feira. 
De: 8:00h às 18:00h. 
sábados. 
De: 8:00h às  12:00h. 
 

 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: serviços mecânicos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
 
4.7.4 – Postos de Abastecimento 
 
Nome de fantasia/comercial: Posto Santa Joana. 
 
Nome jurídico: Posto Santa Joana Ltda. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: posto de abastecimento. 
 
Endereço: Praça Ana Mattos, s/nº. 
 
Telefone e fax: (27) 3720-1214. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
segunda à sexta-feira. 
De: 8:00h às 18:00h. 
sábados. 
De: 8:00h às  12:00h. 
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Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Serviços prestados: abastecimento e lavagem de veículos, troca de 
óleo, etc. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Posto Ipê. 
 
Nome jurídico: Posto Ipê Ltda. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: posto de abastecimento. 
 
Endereço: Rua Jerônimo Monteiro, s/nº. 
 
Telefone e fax: (27) 3720-1262. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
segunda à sexta-feira. 
De: 8:00h às 18:00h. 
sábados. 
De: 8:00h às  12:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada para portadores de necessidades 
especiais. 
 
 

Serviços prestados: abastecimento e lavagem de veículos, troca de 
óleo, etc. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
 
4.7.5 – Locais e Templos de Manifestações de Fé 
 
Por tratar-se de um município de colonização estrangeira, 
principalmente italiana e pomerana, os principais templos religiosos 
existentes foram incluídos no capítulo que trata da arquitetura 
religiosa.  
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco 
. 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
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5 - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 - HOSPEDAGEM 
 
5.1.1 – Meios de Hospedagem Oficialmente Registrados 
 
5.1.1.1 - Hotel 
 
Nome fantasia/comercial: Hotel Ipê. 
 
Nome jurídico: Hotel Ipê Ltda. 
 
CNPJ: NI. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua Jerônimo Monteiro, s/nº. 
 
Telefone/fax: (27) 3720-1262. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
localiza-se a 100 metros da Praça Ana Mattos, região central da 
cidade, na ES 259. 
 
Pontos de referência: Rodovia ES 259, principal acesso a cidade. 
 
Localização urbana. 
 
Meio de hospedagem com necessidade de registro no órgão 
oficial de turismo 
Registro e classificação do meio de hospedagem: não há. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 03 permanentes. 
 
Período de funcionamento: segundas-feiras aos domingos, 
durante 24h. 
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Valor médio das diárias: R$ 15,00 (quinze reais). 
 
Características Gerais 

Unidades 
Habitacionais 

Nº de UH’S Nº de 
leitos 

Total 26 41 
Apartamentos 
com banheiro 
privativo 

7 16 

Quartos (sem 
banheiro 
privativo 

19 29 

 
Facilidades nas UH’S 

 TV – somente nos apartamentos; 
 ventilador; 
 estacionamento. 

 
Voltagem: 127 volts. 
 
Facilidades para executivos: não há. 
 
Facilidades para pessoas com deficiência: não há. 
 
Tipo de diária com café da manhã. 
 
 Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Sr. Braz Pereira das Posses. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Hotel dos Viajantes. 
 
Nome jurídico: Hotel e Restaurante Ferreira Ltda. 
 
CNPJ: 05309741/0001-72. 

 
Natureza da entidade: privada. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua Jerônimo Monteiro, 308. 
 
Telefone/fax: (27) 3720-1225. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
localiza-se a 100 metros da Praça Ana Mattos, região central da 
cidade, na Rodovia ES 259. 
 
Pontos de referência: Rodovia ES 259, principal acesso a cidade. 
 
Localização urbana. 
 
Meio de hospedagem com necessidade de registro no órgão 
oficial de turismo 
Registro e classificação do meio de hospedagem: não há. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados:  08 permanentes. 
. 
Período de funcionamento: segundas-feiras aos domingos, 24h. 
 
Valor médio das diárias: R$ 12,00 (quinze reais). 
 
Características Gerais 

Unidades 
Habitacionais 

Nº de UH’S Nº de 
leitos 

Total 14 21 
Apartamentos 
com banheiro 
privativo 

2 4 

Quartos (sem 
banheiro 
privativo 

12 17 
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Facilidades nas UH’S 

 TV – somente nos apartamentos; 
 ventilador; 

 
Voltagem: 127 volts. 
 
Facilidades para executivos: não há. 
 
Facilidades para pessoas com deficiência: não há. 
 
Tipo de diária com café da manhã. 
 
Serviços e equipamentos 
Restaurante: 
Capacidade: 15 mesas – 60 pessoas sentadas. 
Adaptado? não. 
 
Bar/lanchonete: 
Capacidade: 05 mesas – 20 pessoas sentadas. 
Adaptado? não. 
 
 Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco.  
Sra. Lucinéia Demuner Perim 
 
 
 
 
5.2 - ALIMENTAÇÃO 
 
5.2.1 – Restaurantes 
 
Nome fantasia/comercial: Restaurante do Hotel dos 
Viajantes. 
 

 
Nome jurídico/razão social: Hotel e Restaurante Ferreira Ltda. 
 
CNPJ: 05309741/0001-72. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
4Localização e ambiência 
Endereço: Rua Jerônimo Monteiro, s/nº. 
 
Telefone/fax: (27) 3720-1262. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
localiza-se a 100 metros da Praça Ana Mattos, região central da 
cidade, na ES 259. 
 
Pontos de referência: Rodovia ES 259, principal acesso a cidade. 
 
Localização urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 05 permanentes. 
 
Período de funcionamento: segundas-feiras aos domingos de 
11:00h às 14:30h. 
 
Características gerais 
Capacidade do empreendimento 
Número de pessoas em pé: 20. 
Número de pessoas sentadas: 60. 
Número de mesas: 15. 
 
Facilidades 
Adaptações e facilidades para pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida não há. 
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Tipos de culinária 
Nacionalidade: Brasileira. 
 
Por serviço: por quilo. 
 
Por região:  capixaba. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Sra. Lucinéia Demuner Perim 
 
 
Nome fantasia/comercial: Restaurante Ferrari. 
 
Nome jurídico/razão social: Restaurante Ferrari Ltda. 
 
CNPJ: NI. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua Antônio Ferrari Filho, 125. 
 
Telefone/fax: (27) 3720-1281. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
Próximo à entrada para o hospital, passando a ponte a primeira a 
esquerda. 
 
Pontos de referência: Praça Ana Mattos. 
 
Localização urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 05 permanentes. 
 
 

Período de funcionamento: segundas-feiras aos domingos de 
11:00h às 14:00 h. 
 
Características gerais 
Capacidade do empreendimento: 
Número de pessoas em pé: 15. 
Número de pessoas sentadas: 80. 
Número de mesas: 20. 
 
Facilidades 
Adaptações e facilidades para pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida:  não há. 
 
Tipos de culinária 
Nacionalidade:  Brasileira. 
 
Por serviço:  por quilo. 
 
Por região:  capixaba: 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Pesque Pague Dois Amores. 
 
Nome jurídico/razão social: Pesque Pague Dois Amores Ltda. 
 
CNPJ: NI. 
 
Natureza da entidade:  privada. 
 
Localização e ambiência 
Endereço:  localidade de Baixo Sossego. 
 
Telefone/fax: (27) 9903-8553. 
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Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
próximo a Capela de Nossa Senhora da Penha, a 4,5 km da cidade. 
 
Pontos de referência: Capela de Nossa Senhora da Penha. 
 
Localização:  rural. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 10 permanentes. 
 
Período de funcionamento: sextas-feiras aos domingos de 8:00h 
às 18:00h. 
 
Características gerais 
Capacidade do empreendimento: 
Número de pessoas em pé: 2.000. 
Número de pessoas sentadas: 200. 
Número de mesas: 50. 
 
Facilidades 
Adaptações e facilidades para pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida:  não há. 
 
Serviços e equipamentos: 

 estacionamento; 
 recreação/área de lazer; 

 
Tipos de culinária 
Nacionalidade:  Brasileira. 
 
Por serviço:  a la carte. 
 
Por região:  capixaba. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Sr. Bento Santo Fiorotti. 

 
Nome fantasia/comercial: Pesque Pague Pedra da Onça. 
 
Nome jurídico/razão social: Pesque Pague Pedra da Onça Ltda. 
 
CNPJ: NI.. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Praça Oito – Rodovia ES 259. 
 
Telefone/fax: (27) 3720-0136. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: a 
100 metros do centro da localidade de Praça Oito na Rodovia ES 259. 
 
Pontos de referência: Capela do Sagrado Coração. 
 
Localização:  rururbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 8 permanentes. 
 
Período de funcionamento: sextas-feiras aos domingos de 8:00h 
às 18:00h. 
 
Características gerais 
Capacidade do empreendimento: 
Número de pessoas em pé: 3.000. 
Número de pessoas sentadas: 320. 
Número de mesas: 80. 
 
Facilidades 
Adaptações e facilidades para pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida:  não há. 
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Serviços e equipamentos 
Estacionamento: 

 recreação/área de lazer. 
 
Tipos de culinária 
Nacionalidade:  Brasileira. 
 
Por serviço: a la carte. 
 
Por região:  capixaba. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Sr. Aristeu Bridi 
 
 
Nome fantasia/comercial: Marcelo’s Bar e Restaurante. 
 
Nome jurídico/razão social: Marcelo’s Bar e Restaurante Ltda. 
 
CNPJ: NI. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Localização e ambiência 
Endereço:  Rodovia ES 259, Praça Oito. 
 
Telefone/fax: (27) 3720-0248. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
localizado no centro da localidade de Praça Oito na Rodovia ES 259. 
 
Pontos de referência: Capela do Sagrado Coração. 
 
Localização:  rururbana. 
 

 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados:  4 permanentes. 
 
Período de funcionamento: segundas-feiras aos domingos de 
8:00h às 20:00h. 
 
Características gerais 
Capacidade do empreendimento: 
Número de pessoas em pé: 20. 
Número de pessoas sentadas: 40. 
Número de mesas: 10. 
 
Facilidades 
Adaptações e facilidades para pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida:  não há. 
 
Tipos de culinária 
Nacionalidade:  Brasileira. 
 
Por serviço:  a la carte/delivery, entrega. 
 
Por região capixaba. 
 
Descrição 
Descrições e observações complementares: serve almoço sob 
encomenda. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Sr. Marcelo da Costa. 
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5.2.2 – Bares/Cafés/Lanchonetes 
 
Nome fantasia/comercial: Castelo Bar. 
 
Nome jurídico/razão social: Castelo Bar MEE. 
 
CNPJ: NI. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Localização e ambiência 
Endereço:  Rodovia ES 259, Praça Oito. 
 
Telefone/fax: (27) 3720-1936. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
localizado no centro da localidade de Praça Oito ao lado da ponte. 
 
Pontos de referência: Igreja do Sagrado Coração. 
 
Localização:  rururbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 4 permanentes. 
 
Período de funcionamento:  segundas-feiras aos domingos de 
9:00h às 20:00h. 
 
Características gerais 
Capacidade do empreendimento: 
Número de pessoas em pé: 20. 
Número de pessoas sentadas: 60. 
Número de mesas: 15. 
 
 
 

 
Facilidades 
Adaptações e facilidades para pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida:  não há. 
 
Tipos de culinária 
Nacionalidade:  Brasileira. 
 
Por serviço:  a la carte. 
 
Por tema cervejaria. 
 
Por região  capixaba. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Sr. Ronaldo Castelo. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Casa Krause Bar e Café. 
 
Nome jurídico/razão social: Casa Krause Bar e Café Ltda. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Alto jatiboca. 
 
Telefone/fax: (27) 3720-0078. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
localizado na estrada de acesso à localidade de Alto Jatiboca. 
 
Pontos de referência: Casa Krause. 
 
Localização rural. 
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Geração de emprego e renda 
 
Número de empregados: 2 permanentes. 
 
Período de funcionamento: segundas-feiras aos domingos de 
7:00h às 18:00h. 
 
Características gerais: 
Capacidade do empreendimento 
Número de pessoas em pé: 10. 
Número de pessoas sentadas: 20. 
Número de mesas: 5. 
 
Facilidades 
Adaptações e facilidades para pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida:  não há. 
 
Tipos de culinária: 
Nacionalidade:  Brasileira. 
 
Por serviço:  a la carte.  
 
Por tema:  café. 
 
Por região:  capixaba. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Sr. Douglas Krause. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Pit Stop Lanchonete. 
 
Nome jurídico/razão social: Pit Stop Lanchonete Ltda. 
 
CNPJ: NI. 
 

Natureza da entidade: privada. 
 
Localização e ambiência: 
Endereço: Rua Elias E. Colnago, 291. 
 
Telefone/fax: (27) 3720-1520. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
localizado ao lado do Clube do Flamengo. 
 
Pontos de referência: Clube do Flamengo. 
 
Localização:  urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 2 permanentes. 
 
Período de funcionamento:  segundas-feiras aos domingos de 
10:00h às 22:00h. 
 
Características gerais 
Capacidade do empreendimento: 
Número de pessoas em pé: 20. 
Número de pessoas sentadas: 60. 
Número de mesas: 15. 
 
Facilidades 
Adaptações e facilidades para pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida não há. 
 
Tipos de culinária: 
Nacionalidade:  Brasileira. 
 
Por serviço: a la carte.  
 
Por tema: cervejaria. 
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Por região:  capixaba. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Blit’s Bar. 
 
Nome jurídico/razão social: Blit’s Bar Ltda.  
 
CNPJ: NI. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua Elias E. Colnago, s/nº. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
localizado ao lado do Clube do Flamengo. 
 
Pontos de referência: Clube do Flamengo. 
 
Localização: urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: permanentes: 2. 
 
Período de funcionamento:  segundas-feiras aos domingos de 
10:00h às 22:00h. 
 
Características gerais 
Capacidade do empreendimento: 
Número de pessoas em pé: 10 
Número de pessoas sentadas: 20 
Número de mesas: 5 
 
 

 
Facilidades 
Adaptações e facilidades para pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida: não há. 
 
Tipos de culinária: 
Nacionalidade:  Brasileira. 
 
Por serviço  a la carte. 
 
Por tema cervejaria. 
 
Por região capixaba. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Bar do Amaral. 
 
Nome jurídico/razão social: Bar do Amaral Ltda. 
 
CNPJ: NI. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Praça Ana Mattos, s/nº.  
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
Localizado ao lado do Terminal Rodoviário. 
 
Pontos de referência: Terminal Rodoviário. 
 
Localização:  urbana: 
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Geração de emprego e renda 
Número de empregados permanentes: 2. 
 
Período de funcionamento:  segundas-feiras aos domingos de 
16:00h até o último cliente. 
 
Características gerais 
Capacidade do empreendimento 
Número de pessoas em pé: 20. 
Número de pessoas sentadas: 112. 
Número de mesas: 28. 
 
Facilidades 
Adaptações e facilidades para pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida não há. 
 
Tipos de culinária 
Nacionalidade:  Brasileira. 
 
Por serviço:  a la carte.  
 
Por tema:  cervejaria. 
 
Por região: capixaba. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Sr. Natanael Amaral 
 
 
Nome fantasia/comercial: Bar Fioroti. 
 
Nome jurídico/razão social: Bar Fioroti Ltda.  
 
CNPJ: NI. 
 
Natureza da entidade: privada. 

 
Localização e ambiência 
Endereço: Praça Ana Mattos, 96. 
 
Telefone/fax: (27) 3720-1363 e 9903-8566. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
localizado ao lado do Terminal Rodoviário. 
 
Pontos de referência: Terminal Rodoviário. 
 
Localização urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: permanentes: 10. 
 
Período de funcionamento:  segundas-feiras aos domingos de 
7:00h às 24:00h. 
 
Características gerais 
Capacidade do empreendimento 
Número de pessoas em pé: 20. 
Número de pessoas sentadas: 240. 
Número de mesas: 60. 
 
Facilidades 
Adaptações e facilidades para pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida não há. 
 
Tipos de culinária 
Nacionalidade:  Brasileira. 
 
Por serviço: a la carte. 
 
Por tema:  cervejaria. 
 
Por região:  capixaba. 
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Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Sr. José Luiz Fioroti 
 
 
 
5.2.3 – Sorveterias 
 
Nome fantasia/comercial: Sorveteria Novo Sabor. 
 
Nome jurídico/razão social: Sorveteria Novo Sabor. 
 
CNPJ: NI. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua Jerônimo Monteiro, s/nº. 
 
Telefone/fax: (27) 9836-9685. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
localizada em uma das extremidades da Praça Ana Mattos. 
 
Pontos de referência: Praça Ana Mattos. 
 
Localização:  urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 2 permanentes. 
 
Período de funcionamento: segundas-feiras aos domingos de 
16:00h às 20:00h. 
 
 
 

 
Características gerais 
Capacidade do empreendimento 
Número de pessoas em pé: 10. 
Número de pessoas sentadas: 8. 
Número de mesas: 2. 
 
Facilidades 
Adaptações e facilidades para pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida não há. 
 
Serviços e equipamentos 
Outra: sorveteria. 
 
Tipos de culinária 
Nacionalidade:  Brasileira. 
 
Por serviço:  por quilo. 
 
Por tema: sorveteria. 
 
Por região: capixaba. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Sra. Rosângela Sarnaglia 
 
 
 
5.2.4 - Outros 
 
Nome fantasia/comercial: Scala Padaria, Lanchonete e 
Pizzaria. 
 
Nome jurídico/razão social: Scala Padaria, Lanchonete e Pizzaria 
ME. 
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CNPJ: NI. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: R. Elias E. Colnago, 25. 
 
Telefone/fax:  (27) 3720-1041. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
próximo a Matriz Nossa Senhora Auxiliadora. 
 
Pontos de referência: Matriz Nossa Senhora Auxiliadora. 
 
Localização:  urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 5 permanentes. 
 
Período de funcionamento: segundas-feiras aos sábados de 6:00h 
às 20:00h e aos domingos de 6:00h às 12:00h. 
 
Características gerais 
Capacidade do empreendimento: 
Número de pessoas em pé: 20. 
Número de pessoas sentadas: 12. 
Número de mesas: 3. 
 
Facilidades 
Adaptações e facilidades para pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida:  não há. 
 
Tipos de culinária 
Nacionalidade:  Brasileira e Italiana. 
 

Por serviço:  a la carte e por quilo. 
 
Por tema:  pizzaria. 
 
Por região: capixaba. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
 
 
5.3 - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE 
 
5.3.1 - Taxis 
 
Nome fantasia/comercial: Ponto de Taxi 
 
Nome jurídico: Ponto de táxi. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Praça Ana Mattos. 
 
Telefone/fax: (27) 3720-1414. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
localizado na principal praça da cidade. 
 
Pontos de referência: Praça Ana Mattos.l 
 
Localização:  urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 6 permanentes (taxixtas). 
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Período de funcionamento: Segundas-feiras aos domingos de 
7:00h às 24:00h. 
 
Características gerais 
Abrangência 
Municipal: de acordo com a demanda. 
 
Intermunicipal metropolitano: de acordo com a demanda. 
 
Intermunicipal estadual: de acordo com a demanda. 
 
Interestadual: de acordo com a demanda. 
 
Tipos de serviço 
Passeio local: de acordo com a demanda. 
 
Especial: de acordo com a demanda. 
 
Translado: de acordo com a demanda. 
 
Perfil dos veículos 
Quantidade de veículos: 6. 
 
Idade média: 4 anos. 
 
Quantidade de veículos adaptados: não há. 
 
Oferta total de lugares sentados: 20. 
 
Categoria dos veículos: táxi. 
 
Serviços city tour, passeios, principais destinos.. 
 
Horários :agendado previamente. 
 
 

 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
 
 
5.4 - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS 
 
5.4.1 - Auditórios/Salões de Convenções 
 
Nome fantasia/comercial: Salão Paroquial. 
 
Nome jurídico/razão social: Matriz Nossa Senhora Auxiliadora. 
 
Natureza da entidade: Outras - entidade religiosa. 
 
CNPJ: NI. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Praça da Matriz Nossa Senhora Auxiliadora. 
 
Telefone/fax: (27) 3720-0004. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: o 
salão está localizado ao lado da Igreja Matriz Nossa Senhora 
Auxiliadora na região central da cidade. 
 
Pontos de referência: Matriz Nossa Senhora Auxiliadora. 
 
Localização:  urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 2 permanentes. 
 
Período de funcionamento: durante eventos. 
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Características gerais 
Espaço físico 
Auditório (s): 1 
Nome (s): Salão Paroquial. 
Quantidade: 1. 
Capacidade: 300 lugares. 
Adaptado (s) (Especificar)?  não. 
 
Área descoberta (m2): pátio da Matriz aproximadamente 2.000m2. 
Adaptada (s) (Especificar)? não. 
 
Serviços e equipamentos 
Serviços e equipamentos de apoio 
Instalações sanitárias: 
Quantidade: 2. 
Capacidade: 4. 
Adaptada (s) (Especificar)? Não. 
 
Estacionamento: 30 vagas (veículos - Pátio da Matriz) 
 
Serviços de limpeza 
 
Informações turísticas 
 
TV/vídeo 
 
Telefone: (27) 3720-0004. 
 
Banco 24 horas: no entrono do salão. 
 
Descrição 
Descrições e observações complementares: o Salão Paroquial 
encontra-se em edificação ao lado da Igreja Matriz Nossa Senhora 
Auxiliadora e normalmente é utilizado para festas religiosas e 
reuniões sociais. Possui a capacidade para 300 pessoas sentadas em 
cadeiras móveis. 

 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Pe. Cremilso Silva Gomes. 
 
 
 
Nome fantasia/comercial: Salão do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Itarana. 
 
Nome jurídico/razão social: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Itarana. 
 
Natureza da entidade:  outras - sindicato. 
 
Início da atividade: há mais de 10 anos. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua Santos Venturini. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
partindo da Rua Jerônimo Monteiro, virar a esquerda após o Banco do 
Brasil. 
 
Pontos de referência: Rua Jerônimo Monteiro 
 
Localização:  urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 2 permanentes. 
 
Período de funcionamento: durante eventos. 
 
Características gerais 
Espaço físico 
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Auditório (s): 1. 
Nome (s): Salão do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itarana. 
Quantidade: 1. 
Capacidade: 300 lugares. 
Adaptado (s) (Especificar)? Não. 
 
Serviços e equipamentos 
Serviços e equipamentos de apoio 
Instalações sanitárias 
Quantidade: 2. 
Capacidade: 4. 
Adaptada (s) (Especificar)? Não. 
 
Serviços de limpeza 
 
Informações turísticas 
 
Ar condicionado 
 
TV/vídeo 
 
Banco 24 horas: no entrono. 
 
Descrição 
Descrições e observações complementares: a sala de eventos 
encontra-se anexo ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itarana, 
funcionando somente por ocasião da realização de cursos e eventos, 
que normalmente são direcionados aos trabalhadores rurais do 
município. Possui a capacidade para 300 pessoas sentadas e dispõe 
de ar condicionado. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
 
 

 
Nome fantasia/comercial: CAPIL. 
 
Nome jurídico/razão social: Salão da CAPIL. 
 
Natureza da entidade: outras - Cooperativa. 
 
CNPJ: NI. 
 
Início da atividade: há mais de 5 anos. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua Santos Venturini, 54. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
partindo da Rua Jerônimo Monteiro, virar a esquerda após o Banco do 
Brasil. 
 
Pontos de referência: Rua Jerônimo Monteiro. 
 
Localização:  urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 2 permanentes. 
 
Período de funcionamento: durante eventos. 
 
Características gerais 
Espaço físico 
Auditório (s): 1. 
Nome (s): Salão da CAPIL  
Quantidade: 1. 
Capacidade: 200 lugares. 
Adaptado (s) (Especificar)? Não. 
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Serviços e equipamentos 
Serviços e equipamentos de apoio 
Instalações sanitárias 
Quantidade: 2. 
Capacidade: 4. 
Adaptada (s) (Especificar)? não. 
 
Serviços de limpeza 
 
Informações turísticas 
 
Ar-condicionado: 
 
Banco 24 horas: no entrono. 
 
Descrição 
Descrições e observações complementares: a sala de eventos 
encontra-se anexo a cooperativa CAPIL, funcionando somente por 
ocasião da realização de cursos e eventos, que normalmente são 
direcionados aos cooperados. Possui a capacidade para 200 pessoas 
sentadas e dispõe de ar condicionado. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
 
 
5.5 – SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE LAZER E ENTRETENIMENTO 
 
5.5.1 - Parques Urbanos, Jardins e Praças 
 
Nome fantasia/comercial: Praça Ana Mattos. 
 
Nome jurídico:Praça Ana Mattos. 

 
Natureza da entidade: pública. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Praça Ana Mattos, Centro. 
 
Site: http//www.itarana.es.gov.br 
 
E-mail: semeld@click21.com.br 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: a 
praça localiza-se na região central da cidade. 
 
Pontos de referência: Terminal Rodoviário. 
 
Localização:  urbana. 
 
Período de funcionamento: 24 horas. 
 
Características gerais 
Serviços e equipamentos de apoio 
Restaurante: 
Quantidade: 2 nas proximidades. 
 
Bar/lanchonete 
Quantidade: 2 nas proximidades. 
 
Instalações sanitárias 
Quantidade: 02 
Adaptado: não. 
 
Estacionamento: 40 vagas. 
 
Telefone: orelhões. 
 
Banco 24 horas: Banestes e Sicoob. 
 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Itarana / 2006. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

57 

Principais atividades: lazer, entretenimento e eventos cívicos. 
 
Descrição 
Descrições e observações complementares: é o principal local de 
encontros do município. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
 
5.5.2 - Clubes 
 
Nome fantasia/comercial: Clube do Flamengo. 
 
Nome jurídico/razão social: Clube do Flamengo. 
 
CNPJ: NI 
 
Natureza da entidade: Associações. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua  Elias E. Colnago, S/nº. 
 
Telefone/fax: (27) 3720-1435. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
próximo a Matriz Nossa Senhora Auxiliadora. 
 
Pontos de referência: Matriz Nossa Senhora Auxiliadora. 
 
Localização:  urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 10 permanentes. 
 
 

Período de funcionamento: segundas-feiras aos domingos de 
7:00h às 22:00h. 
 
Características gerais 
Serviços e equipamentos de apoio 
Bar/lanchonete: 
Quantidade: 1. 
Adaptado: não 
 
Instalações sanitárias 
Quantidade: 10. 
Adaptado: não 
 
Estacionamento: 80 vagas. 
 
Serviço de segurança: durante eventos. 
 
Serviços médicos: somente em jogos oficiais. 
 
Serviços de limpeza: todos os dias. 
 
Principais atividades: esportivas (futebol voleibol, etc.). 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
 
5.5.3 - Estádios, Ginásios e Quadras 
 
Nome fantasia/comercial: Ginásio do Clube do 
Flamengo. 
 
Nome jurídico/razão social: Ginásio do Clube do Flamengo. 
 
CNPJ: NI. 
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Natureza da entidade: Associações. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua  Elias E. Colnago, S/nº. 
 
Telefone/fax: (27) 3720-1435. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
anexo ao Clube do Flamengo. 
 
Pontos de referência: Matriz Nossa Senhora Auxiliadora. 
 
Localização:  urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 10 permanentes. 
 
Período de funcionamento: segundas-feiras aos domingos de 
7:00h às 22:00h. 
 
Características gerais 
Serviços e equipamentos de apoio 
Bar/lanchonete 
Quantidade: 1. 
Adaptado: não. 
 
Instalações sanitárias 
Quantidade: 10. 
Adaptado: não. 
 
Estacionamento: 80 vagas. 
 
Serviço de segurança: durante eventos. 
 
Serviços médicos: somente em jogos oficiais. 
 

Serviços de limpeza: todos os dias. 
 
Principais atividades: esportivas (futebol voleibol, etc.). 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
 
5.5.4 - Mirantes/Belvederes 
 
Nome fantasia/comercial: Mirante da Pedra da Onça. 
 
Nome jurídico/razão social: Mirante da Pedra da Onça. 
 

 
 
 

 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: 27104367/0001-23. 
 
Natureza da entidade: pública. 
 

Foto nº1 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Registro ou filiações NI. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Pedra da Onça, Alto Várzea Alegre. 
 
Site: http//www.itarana.es.gov.br 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
próximo à Praça Oito, após a ponte, estrada não pavimentada até e 
trilha. 
 
Pontos de referência: Rodovia ES 259, Praça Oito. 
 
Localização rural. 
 
Período de funcionamento: diariamente, 24 horas. 
 
Principais atividades: religiosas (peregrinação) e de lazer. 
 
Descrição 
Descrições e observações complementares: Mirante natural com 
400 metros de altitude, que proporciona uma bela visão de toda a 
região. no local, no  ano de 1951, por ocasião de uma grande seca 
que castigava a região, a comunidade, movida pela fé, realizou uma 
procissão em direção ao topo da Pedra da Onça rogando chuva. Dez 
anos mais tarde, no dia 15 de agosto de 1961, quando se 
comemorava o dia de Nossa Senhora, a comunidade de Alto Várzea 
Alegre resolveu levar ao topo da pedra a madeira para a construção 
de um cruzeiro de 9 metros de altura. O cruzeiro foi levantado em 30 
de agosto do mesmo ano, iniciando a tradição com a primeira missa 
rezada pelo Frei Angélico Maria.  
 
No local, além das atividades religiosas, acontecem caminhadas de 
aventura para a observação da deslumbrante natureza da região. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 

 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação 
 
 
 
Nome fantasia/comercial: Mirantes Naturais da Serra do 
Bananal. 
 
Nome jurídico/razão social: Mirantes Naturais da Serra do 
Bananal. 
 

 
 
 

 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: 27104367/0001-23. 
 
Natureza da entidade: pública. 
 
Registro ou filiações NI. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Penedo ou Serra do Bananal. 

Foto nº2 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Site: http//www.itarana.es.gov.br 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: a 
partir do centro da cidade, seguir em direção à Afonso Cláudio . 
 
Pontos de referência: Penedo ou Serra do Bananal. 
 
Localização: rural. 
 
Período de funcionamento: diariamente, 24 horas. 
 
Principais atividades: atividades agrícolas e de contemplação da 
natureza. 
 
Descrição 
Descrições e observações complementares: a íngreme estrada 
de acesso à Serra  do Bananal, que liga os municípios de Itarana à 
Afonso Cláudio, permite em alguns pontos visões privilegiadas da 
paisagem da região. embora não existam mirantes estabelecidos, 
durante todo o percurso o  visitante poderá parar para contemplar o 
imponente Penedo e os vales dos córregos Sossego e Penedo. 
 
Trata-se da mais impressionante paisagem da região. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação 
 
 
 
 
5.6 – OUTROS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 
 
5.6.1 – Ent6idades, Associações e Prestadoras de Serviços 
Turísticos 

 
Nome popular: APEPRUS. 
 
Nome oficial: Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Rizzi – 
APEPRUS. 
 

 
 
 
 

Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: 27104367/0001-23. 
 
Natureza da entidade: pública. 
 
Registro ou filiações NI. 
 
Localização e ambiência  
Endereço: Localidade de Baixo Sossego – Rizzi. 
 
Telefone/fax: (27) 9903-8557 e 9947-7188. (27) 9849-0220. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
próximo a Capela de Nossa Senhora da Penha, a 4,5 km da cidade. 

Foto nº3 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Pontos de referência: Capela de Nossa Senhora da Penha. 
 
Localização:  rural. 
 
Funcionamento: de segunda-feira ao sábado de 07:00h às 16:00h. 
 
Principais atividades: lazer e entretenimento no Pesque Pague Dois 
Amores, religiosas na Capela de Nossa Senhora da Penha, agrícolas 
(olericultura e café) e agroindústria artesanal na APEPRUS. 
 
Descrição 
Descrições e observações complementares: a Associação dos 
Pequenos Produtores Rurais do Rizzi – APEPRUS, possui uma sede 
onde os produtos agrícolas, principalmente de olericultura, são 
embalados comercializados. As mulheres dos associados atualmente 
produzem doces artesanais que são comercializados em toda a 
região. 
 
Na proximidade do baixo sossego destaca-se também a produção de 
mel além do bem estruturado Pesque Pague Dois Amores. Outro 
destaque é a Capela de N. Sra. da penha. 
 
Principais produtos agrícolas produzidos: Café, inhame, banana e 
verduras. 
 
Principais produtos da agroindústria artesanal: doces em pedaços 
(60k/mês) e pães. 
 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Sra. Elisângela Rizzo Marquês. 
Sr. Paulo Daniel Fioroti. 
 
 
 

Nome popular: AGROTURES. 
 
Nome oficial: AGROTURES. 
 

 
 
 
 

Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: 27104367/0001-23. 
 
Natureza da entidade: pública. 
 
Registro ou filiações NI. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua Jerônimo Monteiro, s/nº. 
 
Telefone/fax: (27) 9811-3406. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: em 
frente ao Hotel dos Viajantes. 
 
Pontos de referência: Hotel dos Viajantes. 

Foto nº4 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Localização:  urbana. 
 
Funcionamento: de segunda-feira ao sábado de 07:00h às 16:00h. 
 
Principais atividades: comercialização de produtos da agroindústria 
artesanal e artesanato em geral. 
 
Descrição 
Descrições e observações complementares: a loja da Associação 
de Artesanato, localizada no principal acesso à cidade, é responsável 
pela exposição e comercialização do melhor artesanato produzido no 
município. 
 
Principais produtos: Bolsas, trabalhos manuais, artesanato e de palha 
e de cerâmica. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Sra. Eliana de Aguiar. 
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6 - ATRATIVOS TURÍSTICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 - ATRATIVOS NATURAIS 
 
6.1.1 - Montanhas 
 
6.1.1.1 – Picos/cumes 
 
Nome popular: Pedra da Onça. 
 
Nome oficial: Pedra da Onça. 
 

 
 
 
 

Nome da organização mantenedora/gestora: Prefeitura 
Municipal de Itarana. 
 
Telefone/fax: (27) 3720-1508. 
 
Site: http//www.itarana.es.gov.br 
 
E-mail: semecd@click21.com.br 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Pedra da Onça, Alto Várzea Alegre. 

Foto nº5 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Pontos de referência: Rodovia ES 259, Praça Oito. 
 
Localização:  rural. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Praça Oito 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 3 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 9,5 km. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: mal sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: regular. 
 
A pé:  bom 
 
Via terrestre 
Rural:  parcialmente pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica e chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  pouco utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 

 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: uma hora e trinta minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: Partindo da cidade, seguir 
pela Rodovia ES 259 até a localidade de Praça Oito, após a ponte 
virar à esquerda pela estrada não pavimentada até o início da trilha, 
a partir daí, seguir a pé por aproximadamente 50 minutos até o cume 
da Pedra da Onça. 
 
Transporte para o atrativo:  não há.  
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim deteriorado 

Geral x     
Cobertura  x    
Interior  x    
Condição 
higiênica 

 X    

Estrutura  X    
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Adaptação para pessoas com deficiência: não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De: segunda-feira a domingo. 
Horário: 
De: 6:00h às 18:00h.  
 
Visita guiada:  não guiada. 
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Duração média das visitas: 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? atividades religiosas 
(peregrinação), contemplação da natureza e lazer. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para que 
possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: no ano de 1951, por ocasião de uma grande 
seca que castigava a região, a comunidade, movida pela fé, realizou 
uma procissão em direção ao topo da Pedra da Onça rogando chuva. 
Dez anos mais tarde, no dia 15 de agosto de 1961, quando se 
comemorava o dia de Nossa Senhora, a comunidade de Alto Várzea 

Alegre resolveu levar ao topo da pedra a madeira para a construção 
de um cruzeiro de 9 metros de altura. O cruzeiro foi levantado em 30 
de agosto do mesmo ano, iniciando a tradição com a primeira missa 
rezada pelo Frei Angélico Maria. A gruta fica a 400 metros de altitude. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco 
. 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação 
 
 
 
6.1.1.2 – Serras, escarpas 
 
Nome oficial: Serra do Limoeiro. 
 
Nome popular: Serra do Limoeiro. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Prefeitura 
Municipal de Itarana. 
 
Telefone/fax: (27) 3720-1508. 
 
Site: http//www.itarana.es.gov.br 
 
E-mail: semecd@click21.com.br 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Limoeiro e Praça Oito. 
 
Pontos de referência: Rodovia ES 259, Praça Oito. 
 
Localização:  rural. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Praça Oito. 
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Distância da localidade mais próxima (km): 3 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 9,5 km. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: mal sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  regular. 
 
A pé:  bom. 
 
Via terrestre 
Rural:  parcialmente pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica e chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  pouco utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: uma hora e trinta minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: Partindo da cidade, seguir 
pela Rodovia ES 259 até a localidade de Praça Oito, após a ponte 
virar à esquerda pela estrada não pavimentada até o início da trilha, 
a partir daí, seguir a pé por aproximadamente 50 minutos até um dos 

cumes da serra na Pedra da Onça. 
 
Transporte para o atrativo:  não há.  
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim deteriorado 

Geral x     
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Adaptação para pessoas com deficiência: não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a domingo. 
Horário: 
24 horas.  
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média das visitas: 01 hora. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
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Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? atividade religiosa 
(peregrinação), contemplação da natureza e lazer. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para que 
possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: a Serra do Limoeiro é a mais imponente 
serra do município que pode ser vista de todos os pontos do 
município. nela estão localizadas como pontos culminantes a Pedra 
alegre, a Pedra da Onça, onde está localizada a Gruta de Nossa 
Senhora da Penha, a Pedra da Torre de TV, e a Pedra da Capela de 
Santa Luzia na localidade de Alto Toma Vento. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação 
 
 
 
Nome popular: Serra do Bananal ou Penedo. 

 
Nome oficial: Serra do Bananal ou Penedo. 
 

 
 
 
 

Nome da organização mantenedora/gestora: Prefeitura 
Municipal de Itarana. 
 
Telefone/fax: (27) 3720-1508. 
 
Site: http//www.itarana.es.gov.br 
 
E-mail: semecd@click21.com.br 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Penedo ou Serra do Bananal. 
 
Pontos de referência: Penedo – Vale do Bananal e Vale do Sossego 
– zona rural. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Vale do Bananal. 
 

Foto nº6 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Distância da localidade mais próxima (km): 3 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 15 km (dependendo 
do ponto da serra). 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: regular. 
 
Via terrestre 
Rural:  não pavimentada. 
 
Pavimentação:  chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  pouco utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: uma hora. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: partindo da cidade, seguir 
pela rodovia que dá acesso à localidade rural de Serra pelada no 
Município de Afonso Cláudio, passando pela localidade rural de Santo 
Antônio do Sossego, quando inicia-se a subida da serra. 
  

Transporte para o atrativo: não há.  
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim deteriorado 

Geral x     
 
Facilidades 
Entrada do atrativo 
 
Outros: pela estrada não pavimentada. 
 
Adaptação para pessoas com deficiência 
não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a domingo. 
Horário: 
24 horas.  
 
Visita guiada:  não guiada: 
 
Duração média das visitas: 01 hora. 
 
Guia de visitação:  inexistente 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Itarana / 2006. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

69 

Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? atividades agrícolas e 
de contemplação da natureza. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para que 
possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: a Serra do Bananal, também conhecida 
como Penedo em função de um imponente penedo que segue por 
quilômetros dominando a paisagem local e que aos pés consolidaram-
se as comunidades do Vale dos Córregos do Sossego e Penedo é a 
mais impressionante e deslumbrante paisagem do município de 
Itarana. 
 
A estrada de acesso, embora muito íngreme, encontra-se em boas 
condições de acessibilidade e permite em alguns pontos visões 
privilegiadas da paisagem. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação 
 

 
6.1.1.3 – Vales 
 
Nome popular: Vale do Sossego. 
 
Nome oficial: Vale do Sossego. 
 

 
 
 
 

Nome da organização mantenedora/gestora: Associação dos 
Pequenos Produtores Rururais do Rizzi – APEPRUZ. 
 
Telefone/fax: (27) 9849-0220. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: localidade de Baixo Sossego – Rizzi. 
 
Telefone/fax: (27) 9903-8553. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
próximo a Capela de Nossa Senhora da Penha, a 4,5 km da cidade. 
 
Pontos de referência: Capela de Nossa Senhora da Penha. 

Foto nº7 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Localização:  rural. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: sede urbana. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 4,5 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 4,5 km. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: bom. 
 
Via terrestre 
Rural: não pavimentada. 
 
Pavimentação: chão batido, 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização: regular. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 5 minutos. 
 

Descrição do acesso mais utilizado: partindo da cidade, seguir 
pela rua do Hospital São Bráz, e seguir até a comunidade de Sossego 
e depois de Rizzi. 
 
Transporte para o atrativo: não há transporte regular. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim deteriorado 

Geral x     
 
Facilidades 
Entrada do atrativo:  não há. 
 
Adaptação para pessoas com deficiência: não adaptado. 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a domingo. 
Horário: 
24 horas.  
 
Visita guiada: não guiada. 
 
Duração média das visitas: algumas horas. 
 
Guia de visitação:  franca. 
 
Entrada 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
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Instalações sanitárias:  não adaptada. 
 
Lazer e entretenimento: não adaptada. 
 
Locais para alimentação: não adaptada. 
 
Serviço de limpeza 
 
Atividades comerciais: comercialização de produtos agrícolas e da 
agroindústria artesanal e Pesque Pague Dois Amores. 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? lazer e 
entretenimento no Pesque Pague Dois Amores, religiosas na Capela 
de Nossa Senhora da Penha, agrícolas (olericultura e café) e 
agroindústria artesanal na APEPRUS. 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para que 
possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal e entorno 
regional. 
 
Descrição do atrativo: uma das mais belas regiões do município, a 
4,5 km do centro da cidade, onde pequenos proprietários rurais 
produzem verduras que abastecem a região metropolitana da Grande 

Vitória. Esses agricultores organizaram-se na Associação dos 
Pequenos Produtores Rurais do Vale do Sossego – APEPRUS, que 
possui uma sede onde os produtos agrícolas são embalados 
comercializado, também são produzidos doces artesanais que são 
comercializados em toda a região. 
 
Na proximidade do Baixo Sossego destaca-se também a produção de 
mel além do bem estruturado Pesque Pague Dois Amores. Outro 
destaque é a Capela de N. Sra. da penha, edificada em 1958, onde 
todo ano, uma semana depois da páscoa é comemorada a festa da 
padroeira. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Sr. Bento Santo Fiorotti 
Sr. Paulo Daniel Fiorotti. 
 
 
Nome popular: Reserva Ângelo Maniero. 
 
Nome oficial: Reserva Ângelo Maniero. 
 

 
 
 Foto nº8 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Nome da organização mantenedora/gestora:  Ângelo Maniero. 
 
Telefone/fax: (28) 3546-1596 ou (27) 3720-1310. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Fazenda Matutina. 
 
Pontos de referência: Fazenda Matutina. 
 
Localização:  rural. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Fazenda Matuina. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 0,5 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 8 km. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: mal sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: regular, 
 
Via terrestre 
Rural: não pavimentada. 
 
Pavimentação: chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 

Grau de utilização: pouco utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 5 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: partindo da cidade, seguir na 
estrada de acesso à localidade de Fazenda Matutina, subir a serra por 
estrada não pavimentada muito íngrime até o portal de acesso à 
reserva. 
 
Transporte para o atrativo: não há transporte regular. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Unidades de conservação 
O atrativo é ou está localizado em uma unidade de 
conservação? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim deteriorado 

Geral x     
Cobertura x     
Interior x     
Condição 
higiênica 

X     

Estrutura X     
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: não há. 
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Outros: não existe entrada definida. 
 
Adaptação para pessoas com deficiência: não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a domingo. 
Horário: 
De: 7:00h às 17:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média das visitas: algumas horas 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo? sim, é necessário autorização prévia de visitas com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo: 
Instruções de ecologia/ecotur 
 
Sinalização: não adaptada. 
 
Instalações sanitárias:  não adaptada. 
 
Lazer e entretenimento:  não adaptada. 
 
Locais para alimentação:  não adaptada. 
 

Guia de turismo/monitor:  inexistente. 
 
Serviço de limpeza 
 
Coleta seletiva 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? lazer, caminhadas 
ecológicas, futebol, educação ambiental, etc. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para que 
possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal e entorno 
regional.  
 
Descrição do atrativo: distante apenas 8 km da cidade, localizada 
na região denominada Fazenda Matutina, trata-se de um das mais 
importantes áreas preservadas da região com 172 hectares de área 
protegida. Administrada por Renilton Maniero, tem por objetivo além 
da preservação a educação ambiental e o lazer de famílias que 
visitam o local. Atualmente é mantida pela empresa Açúcar Del Rei. 
Da estrada de acesso pode-se observar todo o vale do Rio Sossego. 
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Possui infra-estrutura como campo de futebol, vestiário, cozinha 
industrial, bar playground além de uma pequena e bem conservada 
capela dedicada ao Divino Espírito Santo. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Sr. Renilton Maniero. 
 
 
 
6.1.2 – Hidrografia 
 
Nome oficial: Rio Sossego. 
 
Nome popular: Rio Sossego. 
 

 
 
 
 

Nome da organização mantenedora/gestora: Prefeitura 
Municipal de Itarana. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: em todo o município. 

 
Pontos de referência: 
Localização:  rururbana. 
 
Latitude:- 20.146 
 
Longitude: -41.290 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: em todo o município. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  regular. 
 
A pé: bom. 
 
Via terrestre 
Urbana:  parcialmente pavimentada. 
 
Rural: parcialmente pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não há. 
 
Grau de utilização: regular. 
  
Atende as necessidades atuais? sim. 
 

Foto nº9 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 01 hora. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: entorno do município. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: não há. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Unidades de conservação 
O atrativo é ou está localizado em uma unidade de 
conservação? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

Bom regular ruim deteriorado 

Geral   x   
Condição 
higiênica 

  X   

 
Facilidades 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Adaptação para pessoas com deficiência 
não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a domingo. 
 

Horário: 
De: 05:00h às 18:00h. 
 
Visita guiada: não guiada. 
 
Duração média das visitas: algumas horas. 
 
Guia de visitação: gratuita. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? não há. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para que 
possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida? não há. 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes:  
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: O Córrego Sossego 54’ S, 40 ,  54’ W), é um 
afluente da margem esquerda do Rio Santa Joana, da margem direita 
do Rio Doce. O Córrego Sossego tem cerca de 18 km de extensão e 
largura que varia de 1 a 2 m, com profundidade variando de 0,5 a 
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1,5 m. A vegetação marginal é predominada por Brachiaria sp. Corta 
todo o Município de Itarana antes de desaguar no Rio Santa Joana no 
centro da cidade 
considerada.  
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Publicação: Notas ecológicas do bagre-africano, Clarias gariepinus 
(Burchell, 1822) (Teleostei, Clariidae), de um córrego do Sudeste do 
Brasil. Paulo Sérgio M. Mili 
 
 
 
6.1.3– Quedas D’água 
 
6.1.3.1 – Cachoeira/bica 
 
Nome popular: Cachoeira do Jacó. 
 
Nome oficial: Cachoeira do Jacó. 
 

 
 
 
 

Nome da organização mantenedora/gestora: Cachoeiro do Jacó. 

 
Telefone/fax: (27)9957-6927. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Bela Veneza. 
 
Pontos de referência: localidade de Bela Veneza. 
 
Localização:  rural. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Bela Veneza. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 1 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 11 km. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
Via terrestre 
Rural:  não pavimentada. 
 
Pavimentação:  chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não 
 
Grau de utilização:  regular. 
 

Foto nº10 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Atende as necessidades atuais? não. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 10 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: partindo da cidade, seguir 
pela ES 259 por 5 km até a entrada para a localidade de Bela Veneza, 
virar a esquerda e seguir por estrada não pavimentada até a 
localidade. 
 
Transporte para o atrativo não há transporte regular. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim deteriorado 

Geral  x    
Cobertura   X   
Interior   x   
Condição 
higiênica 

  x   

Estrutura  x    
 
Facilidades 
Entrada do atrativo:  portaria principal, não adaptado. 
 
Adaptação para pessoas com deficiência: não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De sexta-feira a domingo. 
Horário: 
De: 7:00h às 18:00h 

 
Duração média das visitas: 02 horas. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias:  não adaptada. 
 
Lazer e entretenimento:  não adaptada. 
 
Locais para alimentação:  adaptada. 
                                                                                                                                    
Serviço de limpeza 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? banho de cachoeira, 
caminhadas, lazer, churrasco, acampamento, etc. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para que 
possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
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Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal e entorno 
regional. 
 
Descrição do atrativo: única cachoeira com infra-estrutura do 
município, é muito procurada, principalmente, nos meses de verão e 
férias escolares. Com infra-estrutura muito simples, mas que atende 
a atual demanda, o maior atrativo é na verdade a quantidade de 
pássaros e macacos bugio que vem comer na mão dos visitantes. 
Outro atrativo é o proprietário que imita diversos tipos de pássaros 
da fauna local. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Sr. Marcos Jacob. 
 
 
 
6.1.4 – Cavernas/Grutas/Furnas 
 
Nome popular: Gruta de Nossa Senhora da Penha. 
 
Nome oficial: Gruta de Nossa Senhora da Penha. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Prefeitura 
Municipal de Itarana. 
 
CNPJ: 27104367/0001-23. 
 
Telefone/fax: (27) 3720-1508. 
 
Site: http//www.itarana.es.gov.br 
 
E-mail: semecd@click21.com.br 
 

Localização e ambiência 
Endereço: Pedra da Onça, Alto Várzea Alegre. 
 
Pontos de referência: Rodovia ES 259, Praça Oito. 
 
Localização:  rural. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Praça Oito. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 3 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 9,5 km. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: 1951 
 
Utilização original do atrativo: peregrinação religiosa. 
 
Utilização atual do atrativo: peregrinação religiosa e lazer 
(contemplação da Natureza). 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não adaptada, não adaptada. 
 
Sinalização turística:  não sinalizada, não adaptada. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  regular. 
 
A pé:  bom. 
 
Via terrestre 
Rural:  parcialmente pavimentada. 
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Pavimentação: asfáltica, chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  pouco utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: uma hora e trinta minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: partindo da cidade, seguir 
pela Rodovia ES 259 até a localidade de Praça Oito, após a ponte 
virar à esquerda pela estrada não pavimentada até o início da trilha, 
a partir daí, seguir a pé por aproximadamente 50 minutos até o cume 
da Pedra da Onça. 
 
Transporte para o atrativo:  não há transporte regular.  
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim deteriorado 

Geral x     
Cobertura  X    
Interior  x    
Condição 
higiênica 

 x    

Estrutura  x    
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: não há. 
 

Adaptação para pessoas com deficiência: não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a domingo. 
Horário 
De: 6:00h às 18:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média das visitas: 2 horas. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? atividades religiosas 
(peregrinação) e de lazer. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para que 
possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
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Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: no ano de 1951, por ocasião de uma grande 
seca que castigava a região, a comunidade, movida pela fé, realizou 
uma procissão em direção ao topo da Pedra da Onça rogando chuva. 
Dez anos mais tarde, no dia 15 de agosto de 1961, quando se 
comemorava o dia de Nossa Senhora, a comunidade de Alto Várzea 
Alegre resolveu levar ao topo da pedra a madeira para a construção 
de um cruzeiro de 9 metros de altura. O cruzeiro foi levantado em 30 
de agosto do mesmo ano, iniciando a tradição com a primeira missa 
rezada pelo Frei Angélico Maria. A gruta fica a 400 metros de altitude. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
 
 
6.1.5 – Flora 
 
Nome oficial: Flora. 
 
Nome popular: Flora. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: em todo o Município. 
 
Localização:  urbana, rururbana e rural. 
 
 

 
 

 
 
 
 

Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom e regular. 
 
Via terrestre 
Urbana:  totalmente pavimentada. 
 
Rural:  não pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica, saibro e chão batido. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: em todo o município. 
 

Foto nº11 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Itarana / 2006. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

81 

 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte: coletivo intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim deteriorado 

Geral x     
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a domingo. 
Horário: 
24 horas. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média das visitas: 2 dias. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? contemplação da 
natureza. 

 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para que 
possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes 
municipal. 
entorno regional:  
 
Descrição do atrativo: a formação florestal dominante no município 
é denominada “Floresta Perenifólia Densa”, com sub bosques densos 
e formação higrófila com árvores de 20 a 30 metros de altura e 
diâmetros variáveis. A floresta é rica em madeira mole e branca com 
inúmeras espécies de palmeiras e embaúbas, com ocorrência 
significativa de epífitas, musgos e cipós. 
 
Nas áreas mais altas há ocorrência de floresta subperenifólia, que 
ocorre em regiões com deficiência hídrica. Nessa área é grande a 
ocorrÊncia de gramíneas, principalmente o capim gordura, as 
samambaias, os arranha gatos, etc. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco 
. 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
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6.1.6 – Fauna 
 
Nome popular: Fauna. 
 
Nome oficial: Fauna. 
 

 
 
 
 

Localização e ambiência 
Endereço: em todo o Município. 
 
Localização:  urbana, rururbana e rural. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptado. 
 

 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom e regular: 
 
Via terrestre 
Urbana:  totalmente pavimentada. 
 
Rural:  não pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica, saibro e chão batido. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: por todo o município. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte: coletivo intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade:  Bom:]. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim deteriorado 

Geral x     
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a domingo. 
Horário:  
24 horas. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média das visitas: 2 dias. 
 

Foto nº12 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Guia de visitação:  inexistente. 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? contemplação da 
natureza. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para que 
possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal e entorno 
regional. 
 
Descrição do atrativo: anteriormente abundante, a falna existente 
no município, resume-se às espécies que habitam nos pequenos 
fragmentos de mata, visíveis principalmente na zona rural e nas 
regiões mais altas. 
 
Dentre as espécies que mais ocorrem podemos citar os primatas 
(sagüi, barbado e monocarvoeiro), tatu, paca, preguiça, veado, gato 

do mato, gambá, ouriço-caicheiro, lontra e raposa. Dentre as aves 
destaca-se: tucano, jacu, araponga, periquitos, macucos, dentre 
outras. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
 
 
6.2– ATRATIVOS CULTURAIS 
 
6.2.1 – Sítios Históricos 
 
6.2.1.1 – Conjunto histórico 
 
Nome popular: Barra de Jatiboca.  
 
Nome oficial: Barra de Jatiboca. 
 
 

 
 

Foto nº13 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Localização 
Endereço: Barra de Jatiboca. 
 
Pontos de referência: Igreja Luterana. 
 
Localização:  rural. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Alto Jatiboca. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 10 km 
 
Distância do ponto zero do município (km): 18 km 
 
Período histórico-bens materiais 
 
Período histórico do atrativo: Início do século XX. 
 
Utilização original do atrativo: localidade rural, produção cafeeira. 
 
Utilização atual do atrativo: localidade rural, produção cafeeira, 
comércio e uso religioso. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: não sinalizada, não adaptada. 
 
Sinalização turística:  não sinalizada, não adaptada. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
Via terrestre 
Rural: totalmente pavimentada: por 5 km e não pavimentada: por 
13 km 

 
Pavimentação: asfáltica e chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  pouco utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais?  sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 30 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: a partir da cidade, seguir pela 
Rodovia ES 259 por 5 km, virar a direita e seguir por 13 km em 
estrada não pavimentada. 
 
Transporte para o atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim deteriorado 

Geral x     
Elementos 
secundários 

 X    

Cobertura x     
Interior  x    
Condição 
higiênica 

 x    

Estrutura   x   
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: não há. 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Itarana / 2006. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

85 

 
Visitação: 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a domingo. 
Horário: 
24 horas. 
 
Visita guiada: não guiada. 
 
Duração média da visita: 2 horas. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias:  não adaptada. 
 
Lazer e entretenimento: não adaptada. 
 
Locais para alimentação não adaptada. 
 
Serviço de limpeza 
 
Atividades comerciais: venda de produtos agrícolas e de consumo 
em geral. 
 
Atividades realizadas no atrativo 
Que atividades são realizadas no atrativo? atividades religiosas, 
agrícolas e comerciais. 
 
 

 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal e entorno 
regional. 
 
Descrição do atrativo: uma das mais belas localidades rurais do 
município, possui uma beleza cênica única. 
 
Ocupada no início do século XX por imigrantes pomeranos que ainda 
preservaram suas tradições, principalmente no que diz respeito aos 
testemunhos edificados como casas, edificadas à moda pomerana, 
cemitério, igreja e venda. Nesse conjunto podemos destacar a Casa 
da Família Stuhr, edificada no início do século XX e a ainda 
preservada e a Igreja Luterana que teve sua pedra fundamental 
lançada em 13 de abril de 1969, vindo a substituir a antiga 
construção do início do século XX. 
 
Na localidade ainda preserva-se a língua pomerana que é difundida 
principalmente pela igreja. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
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Nome popular: Praça Oito. 
 
Nome oficial: Praça Oito. 
 

 
 
 
 

Localização 
Endereço: Rodovia ES 259, Praça Oito.  
 
Pontos de referência: Igreja do Sagrado Coração. 
 
Localização:  rururbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Sede urbana. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 7 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 7 km. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: início do século XX. 

 
Utilização original do atrativo: localidade rural. 
 
Utilização atual do atrativo: localidade rural, comércio e uso 
religioso. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  sinalizada, não adaptada. 
 
Sinalização turística:  não sinalizada, não adaptada. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
Via terrestre 
Rural:  totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação:  asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  muito utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 2 horas. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: a partir da cidade, seguir pela 
Rodovia ES 259 por 7 km até a localidade. 
 
Transporte para o atrativo 

Foto nº14 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Tipo de transporte: coletivo intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim deteriorado 

Geral x     
Elementos 
secundários 

 X    

Cobertura x     
Interior  x    
Condição 
higiênica 

 x    

Estrutura   x   
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a domingo. 
Horário: 
24 horas. 
 
Visita guiada: não guiada. 
 
Duração média da visita: 2 horas. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 

tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias:  não adaptada. 
 
Lazer e entretenimento:  não adaptada. 
 
Locais para alimentação:  não adaptada. 
 
Serviço de limpeza 
 
Atividades comerciais: venda. 
 
Atividades realizadas no atrativo 
Que atividades são realizadas no atrativo? atividades religiosas, 
agrícolas e comerciais e de lazer. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal e entorno 
regional. 
 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Itarana / 2006. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

88 

Descrição do atrativo: pequeno patrimônio localizado cerca de 7km 
da sede do Município, ao longo da Rodovia ES 259. A localidade 
possui 2 bares bem frequentados pelos moradores do entorno, além 
de um singelo casario do início do século XX. Em destaque a Igreja 
do Sagrado Coração, conhecida popularmente por “Igreja Verde”. 
Como equipamento podemos destacar o Pesque Pague Pedra da 
Onça, que além da belíssima paisagem, possui boa infra-estrutura e 
oferece bons serviços aos visitantes. Toda a localidade é emoldurada 
pela imponente cadeia montanhosa que tem como destaque a Pedra 
da Onça. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
 
6.2.2 – Edificações 
 
6.2.2.1 – Arquitetura religiosa 
 
Nome popular: Capela de Nossa Senhora da Penha. 
 

 
 
 

Nome oficial: Capela de Nossa Senhora da Penha. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Comunidade de 
Nossa Senhora da Penha, Rizzi. 
 
Telefone/fax: (27) 9903-8553 e 9849-0220. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: localidade de Baixo Sossego – Rizzi. 
 
Telefone/fax: (27) 9903-8553. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
próximo ao Pesque Pague Dois Amores a 4,5 km da cidade. 
 
Pontos de referência: Pesque Pague Dois Amores . 
 
Localização:  rural. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: 1958. 
 
Utilização original do atrativo: religioso. 
 
Utilização atual do atrativo: religioso. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: sede urbana. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 4,5 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 4,5 km. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
 Foto nº15 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Sinalização geral:  não sinalizada, não adaptada.  
 
Sinalização turística:  não sinalizada, não adaptada. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
Via terrestre 
Rural:  não pavimentada. 
 
Pavimentação:  chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  bom. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 5 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: partindo da cidade, seguir 
pela rua do Hospital São Bráz, e seguir até a comunidade de Sossego 
e depois de Rizzi. 
 
Transporte para o atrativo não há transporte regular. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim deteriorado 

Geral x     
Elementos 
secundários 

X     

Cobertura x     
Interior x     
Condição 
higiênica 

x     

Estrutura x     
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: porta principal, não adaptada. 
 
Adaptação para pessoas com deficiência: não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
domingo. 
Horário:  
Às 8:00h e às 20:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média das visitas: algumas horas. 
 
Guia de visitação: inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo? não. 
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Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias: não adaptada. 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? religiosa. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para que 
possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: a capela encontra-se como ponto referencial 
da localidade conhecida como Rizzi, no Vale do Sossego. Edificada 
por imigrantes italianos em 1958, a capela mantém sua arquitetura 
original. Uma semana após a Páscoa, em data móvel por ocasião da 
festa da padroeira, em data móvel, acontece a Festa da Padroeira 
Nossa Senhora da Penha 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Sr. Bento Santo Fiorotti. 
Sr. Paulo Daniel Fiorotti. 

 
Nome popular: Capela de Santa Luzia. 
 
Nome oficial: Capela de Santa Luzia. 
 

 
 
 
 

Nome da organização mantenedora/gestora: Comunidade de 
Alto Toma Vento. 
 
Telefone/fax: (27) 3720-1508. 
 
Site: http//www.itarana.es.gov.br 
 
E-mail: semecd@click21.com.br 
 
Localização e ambiência 
Endereço: localidade de Alto Toma Vento 
 

Foto nº16 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Telefone/fax: (27) 3720-1508. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
distante 18 km da cidade de Itarana pela Rodovia ES 259. 
 
Pontos de referência: Rodovia ES 259. 
 
Localização:  rural. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: início do século XX. 
 
Utilização original do atrativo: religioso. 
 
Utilização atual do atrativo: religioso e lazer. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Praça Oito. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 11 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 18 km. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizada, não adaptada. 
 
Sinalização turística:  não sinalizada, não adaptada. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom e regular. 
 
Via terrestre 
Rural:  parcialmente pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica e chão batido. 

 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  bom. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 30 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: partindo da cidade, seguir 
pela Rodovia ES 259 por 14,5 km, virar a esquerda e seguir por mais 
3,5 km em estrada não pavimentada  onde localiza—se a capela.. 
 
Transporte para o atrativo não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim deteriorado 

Geral   x   
Elementos 
secundários 

  X   

Cobertura  x    
Interior  x    
Condição 
higiênica 

  x   

Estrutura   x   
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: porta principal. não adaptado. 
 
Adaptação para pessoas com deficiência: não adaptado. 
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Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a domingo. 
Horário: 
24 horas. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média das visitas: 1 hora. 
 
Guia de visitação: inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias:  não adaptada. 
 
Lazer e entretenimento: não adaptada -  campo de futebol e bar. 
 
Locais para alimentação não adaptada - bar. 
 
Guia de turismo/monitor:  inexistente. 
 
Serviço de limpeza 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? religiosas e de lazer. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para que 

possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida?  não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: erigida no cume de uma grande pedra, 
encontra-se voltada para o município de Santa Tereza. A 
deslumbrante paisagem que se descortina em seu entorno com uma 
visão privilegiada para a Pedra da Onça e para as comunidades de 
Toma Vento e Alto Santa Maria. 
 
A capela foi encomendada pelas famílias Furlan, Passamaia e Zanotti 
ao pedreiro conhecido como Alves Pedreiro, em substituição à 
capelinha de madeira edificada em 1936. 
 
Concluída a obra em 1946, a primeira missa foi rezada pelo Padre 
Manoel de Gela. Toda em pedra, suas paredes guardam os segredos 
e histórias que a localidade de Itarana ainda era conhecida como 
Figueira de santa Joana, em função da existência de uma frondosa 
figueira que existia nas margens do rio local. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
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Nome popular: Igreja Luterana de  Barra de Jatiboca. 
 
Nome oficial: Igreja Luterana de  Barra de Jatiboca. 
 

 
 
 

Localização 
Endereço: Barra de Jatiboca. 
 
Pontos de referência: Igreja Luterana. 
 
Localização:  rural. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Alto Jatiboca. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 10 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 18 km. 

 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: 1969 (pedra fundamental do 
segundo templo religioso). 
 
Utilização original do atrativo: religioso. 
 
Utilização atual do atrativo: religioso e comunitário. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizada, não adaptada. 
 
Sinalização turística:  não sinalizada, não adaptada. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
Via terrestre 
Rural: totalmente pavimentada: por 5 km e não pavimentada: por 
13 km. 
 
Pavimentação: asfáltica e chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não há. 
 
Grau de utilização: pouco utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais?  sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 30 minutos. 
 

Foto nº17 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Descrição do acesso mais utilizado: a partir da cidade, seguir pela 
ES 259 por 5 km, virar a direita e seguir por 13 km em estrada não 
pavimentada. 
 
Transporte para o atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim Deteriorado 

Geral x     
Elementos 
secundários 

 X    

Cobertura x     
Interior  x    
Condição 
higiênica 

 x    

Estrutura   x   
Facilidades 
Entrada do atrativo: porta principal, não adaptado: 
 
Visitação: 
Época 
De: janeiro a dezembro 
Dias 
sábado e domingo. 
Horário: 
Às 7:00h e às 19:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 1 hora. 
 
Entrada:  franca. 
 
 

É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias:  não adaptada. 
 
Lazer e entretenimento:  não adaptada. 
 
Locais para alimentação:  não adaptada. 
 
Serviço de limpeza 
 
Atividades realizadas no atrativo 
Que atividades são realizadas no atrativo?  religiosa. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal e entorno 
regional. 
 
Descrição do atrativo: a igreja luterana é o ponto focal de uma das 
mais belas localidades rurais do município. Sua importância, mais que 
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marco arquitetônico, está na guarda das tradições do povo pomerano 
que veio a ocupar a região no início do século XX. 
 
É através da religiosidade que os descendentes dos imigrantes 
pomeranos que ainda preservaram suas tradições, principalmente no 
que diz respeito à língua que ainda é utilizada no trato doméstico e 
nos cultos religiosos.  
 
A Igreja Luterana teve sua pedra fundamental lançada em 13 de abril 
de 1969, vindo a substituir a antiga construção do início do século 
XX. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
 
Nome popular: Igreja Luterana de Alto de Jatiboca. 
 

 
 

 
 
Nome oficial: Igreja Luterana de  Alto de Jatiboca. 
 
Localização 
Endereço: Alto Jatiboca. 
 
Pontos de referência: Igreja Luterana. 
 
Localização:  rural. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Barra de Jatiboca. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 10 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 20 km. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: 1923. 
 
Utilização original do atrativo: religioso. 
 
Utilização atual do atrativo: religioso e comunitário. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizada, não adaptada. 
 
Sinalização turística:  não sinalizada, não adaptada. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
Via terrestre 
Rural: totalmente pavimentada: por 5 km e não pavimentada: por 

Foto nº18 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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15 km. 
 
Pavimentação: asfáltica e chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  pouco utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais?  sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 30 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: a partir da cidade, seguir pela 
ES 259 por 5 km, virar a direita e seguir por 15 km em estrada não 
pavimentada. 
 
Transporte para o atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

Bom regular ruim Deteriorado 

Geral x     
Elementos 
secundários 

 X    

Cobertura x     
Interior  X    
Condição 
higiênica 

 X    

Estrutura   X   
 
 

Facilidades 
Entrada do atrativo: porta principal, não adaptado. 
 
Visitação: 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
sábado e domingo. 
Horário: 
Às 7:00h e às 19:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 1 hora. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias:  não adaptada. 
 
Lazer e entretenimento:  não adaptada. 
 
Locais para alimentação:  não adaptada. 
 
Serviço de limpeza 
 
Atividades realizadas no atrativo 
Que atividades são realizadas no atrativo? religiosa. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos?  não há. 
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Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. e entorno 
regional. 
 
Descrição do atrativo: a igreja luterana é o principal ponto focal da 
localidade de Alto Jatiboca, uma das mais belas regiões do município. 
Sua importância, mais que marco arquitetônico, está na guarda das 
tradições do povo pomerano que veio a ocupar a região no início do 
século XX. 
 
A Igreja Luterana de Alto Jatiboca, foi construída por imigrantes 
pomeranos em 1923 e ainda preserva sua arquitetura original. O 
principal elemento arquitetônico é uma torre sineira que fica 
destacada da construção, que foi totalmente edificada em madeira 
em estilo enchaimel.  
 
É através da religiosidade que os descendentes dos imigrantes 
pomeranos que ainda preservaram suas tradições, principalmente no 
que diz respeito à língua que ainda é utilizada no trato doméstico e 
nos cultos religiosos.  
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
 

 
Nome popular: Igreja do Sagrado Coração (Igreja 
Verde). 
 
Nome oficial: Igreja do Sagrado Coração (Igreja Verde). 
 

 
 
 
 

Localização 
Endereço: Rodovia ES 259, Praça Oito.  
 
Pontos de referência: Igreja do Sagrado Coração. 
 
Localização:  rururbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Sede urbana. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 7 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 7 km. 
 
Período histórico-bens materiais 

Foto nº19 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Período histórico do atrativo: década de 1950. 
 
Utilização original do atrativo: religioso. 
 
Utilização atual do atrativo: religioso. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  sinalizada, não adaptada. 
 
Sinalização turística:  não sinalizada, não adaptada. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
Via terrestre 
Rural:  totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação:  asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  muito utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais?  sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 1 hora. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: a partir da cidade, seguir pela 
Rodovia ES 259 por 7 km até a localidade. 
 
Transporte para o atrativo 

Tipo de transporte: coletivo intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim Deteriorado 

Geral X     
Elementos 
secundários 

 X    

Cobertura  x    
Interior  x    
Condição 
higiênica 

 x    

Estrutura   x   
 
Facilidades 
Entrada do atrativo:  porta principal, não adaptado. 
 
Visitação: 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias:  domingo. 
Horário:  
Às 7:00h e às 19:30h. 
 
Visita guiada: não guiada. 
 
Duração média da visita: 1 hora. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo? não. 
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Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias:  não adaptada. 
 
Lazer e entretenimento:  não adaptada. 
 
Locais para alimentação:  não adaptada. 
 
Serviço de limpeza 
 
Atividades realizadas no atrativo 
Que atividades são realizadas no atrativo? religiosa. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: construída  em um altiplano e emoldurada 
pela imponente cadeia montanhosa da Pedra da Onça, a capela foi 
edificada na década de 1950, tendo como inspiração um modelo 
vindo da Holanda com os imigrantes. Durante sua construção um de 

seus principais colaboradores, o Sr. Camilo Bridi, caiu do andaime e 
veio a falecer, fato que até hoje é lembrado pela comunidade. 
 
Na comunidade a Igreja do Sagrado Coração também é 
carinhosamente apelida 
de Igreja Vede, em função de sua cor. 
 
Observações complementares: na localidade está localizado o 
Pesque Pague Pedra da Onça um dos melhores e mais completos 
equipamentos turísticos do município. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
Nome popular: Matriz Nossa Senhora Auxiliadora. 
 
Nome oficial: Matriz Nossa Senhora Auxiliadora. 
 

 
 
 
 

Nome da organização mantenedora/gestora: Comunidade de 
Matriz Nossa Senhora Auxiliadora. 

Foto nº20 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Telefone/fax: (27) 3720-0004. 
 
Site: http//www.itarana.es.gov.br 
 
E-mail: semecd@click21.com.br 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Praça da Matriz, Itarana. 
 
Telefone/fax: (27) 3720-0004. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
localizada há aproximadamente 400 metros da Praça Ana Mattos, 
seguindo pela Rua Jerônimo Monteiro. 
 
Pontos de referência: Rua Jerônimo Monteiro. 
 
Localização:  urbana. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: 1910. 
 
Utilização original do atrativo: religioso. 
 
Utilização atual do atrativo: religioso. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Centro da cidade. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 0,4 km. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizada, não adaptada. 

 
 
Sinalização turística:  não sinalizada, não adaptada. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
Via terrestre 
Urbano:  pavimentada. 
 
Pavimentação:  asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  bom. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 30 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: partindo da praça Ana 
Mattos, seguir pela rua Jerônimo Monteiro por aproximadamente 400 
metros até a matriz. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte: coletivo intermunicipal 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
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Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim Deteriorado 

Geral  x    
Elementos 
secundários 

 X    

Cobertura  x    
Interior  x    
Condição 
higiênica 

 x    

Estrutura  x    
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: porta principal, não adaptado. 
 
Adaptação para pessoas com deficiência: não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a domingo. 
Horário:  
Às 7:00h e às 19:30h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média das visitas: algumas horas. 
 
Guia de visitação: inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 

tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias:  não adaptada. 
 
Serviço de limpeza 
 
Atividades realizadas no atrativo  
Que atividades são realizadas no atrativo? religiosa. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para que 
possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal 
 
Descrição do atrativo: erigida em um pequeno altiplano a matriz 
domina visualmente toda a cidade. 
 
Sua arquitetura do período eclético é primorosa tanto no requinte, 
quanto nos elementos decorativos. 
A Matriz datada de 1910, foi construída pelo Padre Bernardo Henrique 
Niewind. 
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Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
Pe. Cremilso Silva Gomes. 
 
 
 
Nome popular: Capela de São Sebastião. 
 
Nome oficial: Capela de São Sebastião. 
 

 
 
 

 
Nome da organização mantenedora/gestora: Comunidade de 
Capela de São Sebastião. 
 

 
 
Telefone/fax: (27) 3720-0004. 
 
Site: http//www.itarana.es.gov.br 
 
E-mail: semecd@click21.com.br 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua Valentin de Martin. 
 
Telefone/fax: (27) 3720-0004. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
localizada há aproximadamente 500 metros da Praça Ana Mattos, 
seguindo pela Rua Jerônimo Monteiro. 
 
Pontos de referência: Capela de São Sebastião.  
 
Localização:  urbana. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: início do século XX. 
 
Utilização original do atrativo: religioso. 
 
Utilização atual do atrativo: religioso. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Centro da cidade. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 0,5 km. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
 

Foto nº21 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Sinalização geral:  não sinalizada, não adaptada. 
 
Sinalização turística:  não sinalizada, não adaptada. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
Via terrestre 
Urbano:  pavimentada. 
 
Pavimentação:  asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  bom. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 30 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: partindo da Praça Ana 
Mattos, seguir pela rua Jerônimo Monteiro, virar d esquerda na rua 
Valentin de Martin até a capela. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte: coletivo intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
 
 

 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim Deteriorado 

Geral  x    
Elementos 
secundários 

 X    

Cobertura  x    
Interior  x    
Condição 
higiênica 

 x    

Estrutura  x    
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: porta principal, não adaptado. 
 
Adaptação para pessoas com deficiência: não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
janeiro ou durante missas específicas. 
Dias 
20 de Janeiro – dia de São Sebastião. 
Horário 
Às 7:00h e às 19:30h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média das visitas: 1 hora. 
 
Guia de visitação: inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
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tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias:  não adaptada. 
 
Serviço de limpeza 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? religiosa. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para que 
possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: Capela dedicada ao padroeiro do município, 
São Sebastião, permanece fechada praticamente durante todo o ano, 
só ficando permanentemente aberta durante a festa do padroeiro, no 
dia 20 de janeiro. 
 
Sua arquitetura com traços ecléticos e protomodernos, é primorosa 
em detalhes. 
 

Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
Pe. Cremilso Silva Gomes. 
 
 
 
Nome popular: Capela de Nossa Senhora do Caravagio. 
 
Nome oficial: Capela de Nossa Senhora do Caravagio. 
 

 
 
 

 
Nome da organização mantenedora/gestora: Renilton Scárdua. 
 
Site: http//www.itarana.es.gov.br 
 
E-mail: semecd@click21.com.br 
 
Localização e ambiência 
Endereço: localidade de Limoeiro do Caravagio. 
 

Foto nº22 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
distante 10 km da cidade de Itarana pela Rodovia ES 259. 
 
Pontos de referência: Rodovia ES 259. 
 
Localização:  rural. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: início do século XX. 
 
Utilização original do atrativo: religioso. 
 
Utilização atual do atrativo: religioso e lazer. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Praça Oito. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 3 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 10 k.m 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizada, não adaptada. 
 
Sinalização turística:  não sinalizada, não adaptada. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom e regular. 
 
Via terrestre 
Rural:  pavimentada. 
 
Pavimentação:  asfáltica. 
 

 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  bom. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 10 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: partindo da cidade, seguir 
pela Rodovia ES 259 por 10 km onde localiza-se a capela. 
 
Transporte para o atrativo 
não há transporte regular. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim Deteriorado 

Geral   x   
Elementos 
secundários 

  X   

Cobertura  x    
Interior  x    
Condição 
higiênica 

  x   

Estrutura   x   
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: porta principal, não adaptado. 
 
Adaptação para pessoas com deficiência: não adaptado. 
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Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a domingo. 
Horário: 
24 horas. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média das visitas: 1 hora. 
 
Guia de visitação: inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo?  sim, é necessário autorização prévia de visitas com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias:  não adaptada. 
 
Serviço de limpeza 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? religiosas e de lazer. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para que 
possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida? não há. 
 
 
 

 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: edificada em estilo protomoderno em 1958, 
em substituição a capelinha construída no final século XIX por 
imigrantes italianos. Localiza-se ao lado da Rodovia ES 259 que liga 
Itarana a Vitória, na localidade de Limoeiro do Caravagio, que até 
meados do século XX era conhecida como Parada do Limoeiro, em 
função de uma pequena venda que servia de parada para as tropas 
que se dirigiam à capital. A capela funciona com uma missa mensal e 
sua maior comemoração acontece no dia 26 de maio, dia da 
padroeira. 
 
Atualmente a capela é mantida por Renilton Scárdua, proprietário da 
fazenda onde a capela está implantada. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Sr. Renilton Scárdua. 
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6.2.2.2 – Arquitetura Vernacular 
 
Nome popular: Arquitetura Típica do Imigrante 
Pomerano. 
 
Nome oficial: Arquitetura Típica do Imigrante Pomerano. 
 

 
 
 

 
Telefone/fax: (27) 3720-1508. 
 
Site: http//www.itarana.es.gov.br 
 
E-mail: semecd@click21.com.br 
 
Localização 
Endereço: em tudo o município, em especial no Vale do Jatiboca e 
em Santo Antônio do Limoeiro. 
 
Pontos de referência: 
Localização:  rural. 
 

 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Vale do Jatiboca e em Santo Antônio do 
Limoeiro. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): em todo o 
município. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 15 km em média. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: final do século XIX e início do século 
XX. 
 
Utilização original do atrativo: residencial e laboral. 
 
Utilização atual do atrativo: residencial e laboral 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizada, não adaptada. 
 
Sinalização turística:  não sinalizada, não adaptada. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom e regular. 
 
Via terrestre 
Rural:  não pavimentada. 
 
Pavimentação: saibro e chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização: muito utilizado. 

Foto nº23 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 2 dias. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: partindo da cidade, seguir 
pela rua Jerônimo Monteiro em direção à ES 259, a partir daí, à 5 km 
da cidade, virar a direita e seguir por estrada não pavimentada até os 
atrativos. 
 
Transporte para o atrativo: não há transporte regular. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
Geral, bom, regular ou ruim, dependendo do imóvel e de sua 
localização. 
 
Facilidades 
Entrada do atrativo; cada propriedade rural possui um tipo de 
acesso, não adaptados. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a domingo. 
Horário: 
24 horas. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 2 dias. 
 

 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? sim, é necessário autorização prévia de visitas com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Atividades comerciais: apenas agrícolas e agroindustriais. 
 
Atividades realizadas no atrativo 
Que atividades são realizadas no atrativo? moradia, atividades 
agrícolas e agroindustriais. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: na zona rural do município, em especial no 
Vale do Jatiboca e  em Santo Antônio do Limoeiro, é possível 
encontrar diversas construções rurais com características dos 
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imigrantes pomeranos, que chegaram na região no final do século 
XIX e no início do século XX. Embora algumas encontrem-se em 
estado precário, ainda são habitadas pelos descendentes dos 
imigrantes que ainda preservam seu principal costume a língua. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
 
6.2.3 – Instituições Culturais 
 
6.2.3.1 - Biblioteca 
 
Nome popular: Biblioteca pública Municipal de Itarana. 
 
Nome oficial: Biblioteca pública Municipal de Itarana. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Prefeitura 
Municipal de Itarana. 
 
CNPJ: 27104367/0001-23. 
 
Telefone/fax: (27) 3720-1508. 
 
Site: http//www.itarana.es.gov.br 
 
E-mail: semecd@click21.com.br 
 
Localização 
Endereço: Rua Dom Luiz Scortegagna. 
 
Pontos de referência: 
Localização:  urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Sede urbana. 

Distância da localidade mais próxima (km): Sede urbana. 
 
Distância do ponto zero do município (km): Sede urbana. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: edificação contemporânea. 
 
Utilização original do atrativo: biblioteca pública. 
 
Utilização atual do atrativo: biblioteca pública. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizada, não adaptada. 
 
Sinalização turística:  não sinalizada, não adaptada. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
A pé:  bom. 
 
Via terrestre 
Urbana:  totalmente pavimentada. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  muito utilizado. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 10 minutos. 
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Descrição do acesso mais utilizado: partindo do centro da cidade, 
seguir pela rua Jerônimo Monteiro até a Praça da Matriz, virar a 
esquerda e depois a primeira a direita, quando se tem acesso ao 
atrativo. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte: coletivo intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim Deteriorado 

Geral x     
Elementos 
secundários 

X     

Cobertura x     
Interior x     
Condição 
higiênica 

x     

Estrutura x     
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: porta principal, não adaptada. 
 
Visitação 
Época 
De: fevereiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a sexta-feira. 
Horário: 
De: 7:00h às 18:00h. 
 

 
Duração média da visita: 30 minutos. 
 
Guia de visitação:  gratuita. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual?  50 pessoas. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias:  não adaptada. 
 
Serviço de limpeza 
 
Atividades realizadas no atrativo  
Que atividades são realizadas no atrativo? pesquisas escolares. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos?  não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
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Descrição do atrativo: Biblioteca pública municipal que possui um 
acervo direcionado para pesquisa escolar, principalmente para o 
ensino fundamental e o ensino médio. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
 
6.2.4 -  Gastronomia Típica 
 
6.2.4.1 – Pratos típicos 
 
Nome popular: Culinária Pomerana (diversos pratos 
típicos)  
 
Nome oficial: Culinária Pomerana. 
 
Localização 
Endereço: em todo o município, principalmente nas localidades 
rurais do Vale do Sossego e de Limoeiro. 
 
Pontos de referência: 
Localização:  rural. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: diversas comunidades rurais. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): por todo o 
município. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 15 km em média. 
 

 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizada, não adaptada. 
 
Sinalização turística:  não sinalizada, não adaptada. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
Via terrestre 
Rural: totalmente pavimentada e não pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica e chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  pouco utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais?  sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: a partir da cidade, seguir pela 
Rodovia ES 259 por 5 km, virar a direita e seguir em estrada não 
pavimentada. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte: coletivo intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
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Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim Deteriorado 

Geral x     
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: porta principal, não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: fevereiro a dezembro. 
Dias 
De segunda a sexta-feira. 
Horário: 
De: 7:00h às 18:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 1 hora. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias:  não adaptada. 
 
Serviço de limpeza 
 
Atividades realizadas no atrativo 
Que atividades são realizadas no atrativo? religiosa. 
 

 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal e entorno 
regional. 
 
Descrição do atrativo: os imigrantes pomeranos produzem diversos 
pratos típicos como o Michabrouth (pão de milho) o Strundelteig, 
Spitezbuben (bolo ladrão), Kurkerloff, dentre outros pratos típicos. 
 
Os principais ingredientes utilizados são a farinha de trigo, óleo, 
farinha de rosca, manteiga, canela, ovos, polvilho, chocolate, inhame 
batata doce, fubá, etc. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
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6.2.5 – Artesanato 
 
6.2.5.1 – Cerâmica 
 
Nome popular: Artesanato de Cerâmica Francisco 
Chagas. 
 
Nome oficial: Artesanato de Cerâmica Francisco Chagas. 
 

 
 
 
 

Nome da organização mantenedora/gestora: Artesanato de 
Cerâmica Francisco Chagas. 
 
Telefone/fax: (27) 9811-3406. 
 
Localização 
Endereço: Rua Jerônimo Monteiro, S/Nº. 
 
Pontos de referência: Posto Ipê. 
 
Localização: urbana. 

 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: na sede Urbana. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 200 m da Praça Ana 
Mattos. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 200 m da Praça Ana 
Mattos. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: produção contemporânea de 
artesanato. 
 
Utilização original do atrativo: produção de artesanato. 
 
Utilização atual do atrativo: Produção de artesanato. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: não sinalizada, não adaptada. 
 
Sinalização turística: não sinalizada, , não adaptada. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: bom. 
 
A pé: bom. 
 
Via terrestre 
Urbana: totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 

Foto nº24 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Grau de utilização: pouco utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: Sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 2 horas. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: Partindo da Praça Ana 
Mattos, seguir pela Rua Jerônimo Monteiro em direção ao Posto Ipê. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: 
Freqüência: Regular 
Qualidade: bom. 
Adaptado? não. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim Deteriorado 

Geral  x    
Elementos 
secundários 

 X    

Cobertura  x    
Interior  x    
Condição 
higiênica 

 x    

Estrutura  x    
 
 

 
Observações: Como trata-se de artesanato, analisamos a Agrotures, 
loja onde é realizada a comercialização das peças. 
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação 
Época 
De: Janeiro a dezembro 
Dias 
De Segunda-feira a sábado. 
Horário: 
De segunda-feira a sexta-feira: 8:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00 
Sábado: 8:00 às 13:00 
 
Visita guiada: não guiada. 
 
Duração média da visita: 2 horas. 
 
Guia de visitação: inexistente. 
 
Entrada: franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias: não adaptada. 
 
Serviço de limpeza 
 
Atividades comerciais: Comercialização de artesanato. 
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Atividades realizadas no atrativo 
Que atividades são realizadas no atrativo? Comercialização de 
artesanato. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. 
 
Quais? Caminho dos Imigrantes. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: o artesanato de cerâmica produzido por 
Francisco Chagas é de estrema qualidade. Entre suas características 
podemos citar a confecção de peças utilitárias em formas humanas 
estilizadas, ou objetos utilitários e decorativos de formas abstratas. 
 
Os objetos são comercializados na loja da AGROTURES, localizada na 
Rua Jerônimo Monteiro. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Sra. Eliana de Aguiar – AGROTURES. 
 
 
 
 

 
6.2.5.2 – Tecido 
 
Nome oficial: Bonecas de Pano e Trabalhos Manuais. 
 
Nome popular: Bonecas de Pano e Trabalhos Manuais. 
 

 
 
 

Nome da organização mantenedora/gestora: AGROTURES. 
 
Telefone/fax: (27) 9811-3406 
 
Localização 
Endereço: Rua Jerônimo Monteiro, S/Nº. 
 
Pontos de referência: Posto Ipê 
 
Localização: urbana. 
 

Foto nº25 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: na sede Urbana. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 200m. 
 
Distância do ponto zero do município (km): ): 200m. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: contemporâneo. 
 
Utilização original do atrativo: produção de artesanato. 
 
Utilização atual do atrativo: produção de artesanato. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: bom. 
 
A pé: bom. 
 
Via terrestre 
Urbana: totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização: pouco utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? Sim. 

 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 2 horas. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: Partindo da Praça Ana 
Mattos, seguir pela Rua Jerônimo Monteiro em direção ao Posto Ipê. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: 
Freqüência: Regular 
Qualidade: bom. 
Adaptado? não. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim Deteriorado 

Geral  x    
Elementos 
secundários 

 X    

Cobertura  x    
Interior  x    
Condição 
higiênica 

 x    

Estrutura  x    
 
Observações: Como trata-se de artesanato, analisamos a Agrotures, 
loja onde é feita a comercialização. 
 
Facilidades 
Entrada do atrativo:  não há. 
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Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro 
Dias 
de segunda-feira a sábado. 
Horário: 
de segunda-feira a sexta-feira: 8:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00 
sábado: 8:00 às 13:00 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 2 horas. 
 
Guia de visitação: inexistente. 
 
Entrada: franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias: não há. 
 
Serviço de limpeza 
 
Atividades comerciais: comercialização de artesanato. 
 
Atividades realizadas no atrativo 
Que atividades são realizadas no atrativo? comercialização de 
artesanato. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 

 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. 
 
Quais? Caminho dos Imigrantes. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: 
O artesanato que tem como base o tecido e as linhas é produzido por 
um conjunto de artesãs, todas associadas a AGROTURES. A maior 
parte é composta de bonecas de pano, bolsas e demais trabalhos 
manuais. 
 
Principais artesãs: 

 Rizonete Becaris: produção de bonecas (27) 3720-1122; 
 Sandrelli Golveia: pintura em tela (27) 3720-1251; 
 Gilsene Domingues: Panos de prato e trabalhos manuais (27) 

3720-1454; 
 Colástica Fiorotti Colombo: bolsas de tecido (27) 3720-1512. 

 
Os objetos artesanais são comercializados na loja da AGROTURES, 
localizada na Rua Jerônimo Monteiro. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Sra. Eliana de Aguiar – AGROTURES. 
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6.2.6 – Música e Dança 
  
6.2.6.1 - Folguedos 
 
Nome popular: Boi Janeiro. 
 
Nome oficial: Boi Janeiro. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: comunidade de 
Itarana. 
 
Telefone/fax: (27) 3720-1508. 
 
Site: http//www.itarana.es.gov.br 
 
E-mail: semedec@click21.com.br 
 
Localização 
Endereço: todo o centro urbano, em especial a Praça Ana Mattos. 
 
Pontos de referência: Praça Ana Mattos 
 
Localização:  urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Centro urbano de Itarana. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): sede. 
 
Distância do ponto zero do município (km): sede. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: não existem informações precisas, 
aproximadamente 50 anos. 
 
Utilização original do atrativo: comemoração popular. 

 
Utilização atual do atrativo: comemoração popular. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: bem sinalizada, não adaptada. 
 
Sinalização turística:  não sinalizada, não adaptada. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
Via terrestre 
Urbana:  totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação:  asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  muito utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: o folguedo sai pelas ruas da 
cidade todos os dias a noite durante um mês antes do carnaval.  
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte: coletivo intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
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Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim Deteriorado 

Geral x     
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a fevereiro. 
Dias 
De segunda-feira a domingo. 
Horário: 
De: 20:00h às 00:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 4 horas. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo: depende do local da 
apresentação. 
 
Atividades realizadas no atrativo 
Que atividades são realizadas no atrativo? atividade 
folclórica/manifestação  da cultua popular. 
 

No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: O folguedo é formado por um boi (boneco), 
sustentado por um homem, que sai pelas ruas da cidade, 
acompanhado de uma pequena bateria com instrumentos de 
percussão. Na medida em que o Boi Janeiro passa, sai arrebanhando 
os moradores das ruas da cidade que acabam se concentrando na 
Praça Ana Mattos. Em cada dia o boi sai de um ponto diferente da 
cidade, sendo que por tradição, os moradores não sabem o local de 
saída. 
 
A manifestação acontece durante todos os dias nos 30 dias que 
antecedem o carnaval. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
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Nome popular: Grupo de Danças Folclóricas Frau 
Karolin. 
 
Nome oficial: Grupo de Danças Folclóricas Frau Karolin. 
 
Localização 
Endereço: Barra de Jatiboca. 
 
Pontos de referência: igreja luterana. 
 
Localização:  rural. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Alto Jatiboca. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 10 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 18 km. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: década de 1990. 
 
Utilização original do atrativo: grupo folclórico. 
 
Utilização atual do atrativo: grupo folclórico. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizada, não adaptada. 
 
Sinalização turística:  não sinalizada, não adaptada. 
 
 
 
 

Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
Via terrestre 
Rural: totalmente pavimentada  e não pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica e chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  pouco utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais?  sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 30 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: a partir da cidade, seguir pela 
Rodovia ES 259 por 5 km, virar a direita e seguir por 13 km em 
estrada não pavimentada, se chega na cqsa da coordenação do 
referido grupo. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte: coletivo intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim Deteriorado 

Geral x     
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Facilidades 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: 
Época: nos dias e horários de apresentação previamente marcados. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 2 horas. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo: depende do local da 
apresentação. 
 
Atividades realizadas no atrativo 
Que atividades são realizadas no atrativo? atividade 
folclórica/manifestação  da cultua popular. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
 
 

Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal e entorno 
regional. 
 
Descrição do atrativo: o Grupo de Danças Folclóricas Frau Karolin, 
surgiu em 1991, tendo sua primeira apresentação no mês de julho. 
No ano de 1997 seu fundador Rubens Stuhr passa o comando para 
Maratei Stuhr. 
 
O grupo resgata as tradições pomeranas como as danças de salão, 
além da representação do tradicional casamento pomerano. 
Normalmente as apresentação acontecem durante os eventos locais e 
regionais, em especial na festa da colheita. 
 
Atualmente o grupo é formado por seis casais e dança ao som da 
concertina. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
 
 
6.2.7 – Feiras, Mercados, Praças e Ruas 
 
6.2.7.1 – Praças de manifestação cultural e encontro de pessoas 
 
Nome popular: Praça Ana Mattos. 
 
Nome oficial: Praça Ana Mattos. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Prefeitura 
Municipal de Itarana. 
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Telefone/fax: (27) 3720-1508. 
 
Site: http//www.itarana.es.gov.br 
 
E-mail: semedec@click21.com.br 
 
Localização 
Endereço: Praça Ana Mattos. 
 
Pontos de referência: Praça Ana Mattos. 
 
Localização:  urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Centro da cidade. 
 
Distância do ponto zero do município (km): sede. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: a praça, embora tenha sido 
descaracterizada é a mais antiga da cidade. 

 
Utilização original do atrativo: praça pública. 
 
Utilização atual do atrativo: praça pública. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizada, não adaptada. 
 
Sinalização turística:  não sinalizada, não adaptada. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
Via terrestre 
Urbana:  totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação:  asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  muito utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte: coletivo intermunicipal. 
Freqüência: regular 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
 
 

Foto nº26 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim Deteriorado 

Geral  x    
Elementos 
secundários 

 X    

Cobertura  x    
Interior  x    
Condição 
higiênica 

 x    

Estrutura  x    
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a julho. 
Dias 
De segunda-feira a domingo. 
Horário: 
24 horas. 
 
Visita guiada: não guiada. 
 
Duração média da visita: algumas horas. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada: franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 

 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Serviço de limpeza 
 
Atividades comerciais: bares, restaurantes e pontos comerciais, 
localizados no entorno desta Praça. 
 
Atividades realizadas no atrativo 
Que atividades são realizadas no atrativo? manifestações da 
cultua popular. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: principal praça da cidade, onde todo o 
burburinho urbano acontece. Em uma de suas extremidades está 
localizado o terminal rodoviário e em seu entorno diversos bares. 
Dentre eles podemos destacar o Bar Fioroti e o Bar do Amaral, que 
após as 18 horas tomam todo o terminal rodoviário com mesas sobre 
as calçadas. 
 
A praça também possui um coreto que é utilizado em ocasiões 
espaciais para apresentações musicais. 
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Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
 
 
6.2.8 – Saberes e Fazeres 
 
6.2.8.1  –Recitar poesias e rezas 
 
Nome popular: Marcos Jacob. 
 
Nome oficial: Marcos Jacob. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Marcos Jacob. 
 
Telefone/fax: (27) 9957-6927. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Bela Veneza. 
 
Pontos de referência: localidade de Bela Veneza. 
 
Localização:  rural. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Bela Veneza. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 1 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 11 km. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 

 
 
Sinalização geral:  não sinalizada, não adaptada. 
 
Sinalização turística:  não sinalizada, não adaptada. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
Via terrestre 
Rural:  não pavimentada. 
 
Pavimentação:  chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  regular. 
 
Atende as necessidades atuais? não. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 10 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: partindo da cidade, seguir 
pela Rodovia ES 259 por 5 km até a entrada para a localidade, virar a 
esquerda e seguir por estrada não pavimentada até a localidade. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte: coletivo intermunicipal. 
Freqüência: regular 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
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Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim Deteriorado 

Geral  x    
Cobertura   x   
Interior   x   
Condição 
higiênica 

  x   

Estrutura  x    
 
Facilidades 
Entrada do atrativo:  portaria principal, não adaptada. 
 
Adaptação para pessoas com deficiência: não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a ezembro. 
 
Dias 
De sexta-feira a domingo. 
Horário: 
De: 7:00h às 18:00h. 
 
Duração média das visitas: 1 hora. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo? sim, é necessário autorização prévia de visitas com o 
proprietário. 
 
 
 

Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias:  não adaptada. 
 
Atividades realizadas no atrativo  
Que atividades são realizadas no atrativo? literatura e sabedoria 
popular. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para que 
possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal e entorno 
regional, Vitória, Colatina e Santa Teresa. 
 
Descrição do atrativo: Proprietário da única cachoeira com infra-
estrutura do município que é muito procurada, principalmente, nos 
meses de verão e férias escolares. 
 
Um dos grandes atrativos é o proprietário Marcos Jacob que imita 
perfeitamente os pios de diversos tipos de aves da região. o detalhe é 
que ele usa apenas os recursos viçais, não necessitando de nenhum 
tipo de artifício ou pio para a produção dos sons, sendo esse um 
conhecimento único. 
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Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Sr. Marcos Jacob. 
 
 
 
 
6.3 – ATIVIDADES ECONÔMICAS 
 
6.3.1 – Agropecuária 
 
6.3.1.1 - Agricultura 
 
Nome popular: Propriedade do Sr. Sidney Grinivaldi. 
 
Nome oficial: Propriedade do Sr. Sidney Grinivaldi. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Sidney Grinivaldi. 
 
Telefone/fax: (27) 3720-1171. 
 
 
 

 
 

 
Localização e ambiência 
Endereço: Barra Encoberta, Alto Jetiboca. 
 
Pontos de referência: Alto Jetiboca. 
 
Localização:  rural. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Alto Jetiboca. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 7 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 20 km. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados da organização:  2 fixos. 
 
Setores da organização envolvidos na recepção dos visitantes: 
o proprietário. 
 
Número de envolvidos na recepção de visitantes: o proprietário. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizada, não adaptada. 
 
Sinalização turística:  não sinalizada, não adaptada 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  regular. 
 
Via terrestre 
Rural:  não pavimentada. 
 
Pavimentação:  chão batido. Foto nº27 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  pouco utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 10 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: Partindo da cidade seguir 
pela Rodovia ES 259 por 5 km, virar a direita e seguir por estrada 
não pavimentada até a localidade de Alto Jatiboca, seguir até o 
atrativo por mais 22 km. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte: coletivo intermunicipal. 
Freqüência: regular 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom Regular ruim Deteriorado 

Geral  x    
Elementos 
secundários 

 X    

Cobertura  x    
Interior  x    
Condição 
higiênica 

  x   

Estrutura  x    

 
Facilidades 
Entrada do atrativo: portão principal, não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a domingo. 
Horário: 
De: 8:00h às 16:00h. 
 
Duração média da visita: 2 horas. 
 
Guia de visitação: inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo?  sim, é necessário autorização prévia de visitas com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não há. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias:  não adaptada. 
 
Serviço de limpeza 
 
Atividades comerciais: comercialização dos produtos. 
 
Atrativos da atividade econômica 
Que atividades realizadas atrai os visitantes? produção e 
comercialização de morango, café, milho e feijão. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para serem 
utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade 
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reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal e entorno 
regional. 
 
 
Descrição do atrativo: propriedade rural que ganhou destaque pela 
experiência inovadora de produção comercial de morango, tem 
atraído muitos visitantes da região para conhecer a experiência. 
 
A, ainda pequena produção de 170 caixas por semana, está muito 
acima da média produzida em outras regiões do estado. 
 
Além do morango a propriedade rural produz café, milho e feijão. O 
destaque é o preparo e o atendimento dos proprietários. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Sr. Sidney Grinivaldi. 
 
 
 
6.3.1.2 – Agroindústria 
 
Nome popular: Café Dettmann. 
 

Nome oficial: Café Dettmann. 
 

 
 
 

 
Nome da organização mantenedora/gestora: Café Dettmann. 
 
Inscrição Estadual: 000.932.892. 
 
Telefone/fax: (27) 9947-5613. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Sítio Dettmann, Alto Jetiboca. 
 
Pontos de referência: Alto Jetiboca. 
 
Localização:  rural. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Alto Jetiboca. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 2 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 20 km. 

Foto nº28 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Geração de emprego e renda 
Número de empregados da organização: 2 fixos e 2 temporários. 
 
Setores da organização envolvidos na recepção dos visitantes: 
os proprietários. 
 
Número de envolvidos na recepção de visitantes: 2. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizada, não adaptada. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptada 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  regular. 
 
Via terrestre 
Rural:  não pavimentada. 
 
Pavimentação:  chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  pouco utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 10 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: Partindo da cidade seguir 

pela ES 259 por 5 km, virar a direita e seguir por estrada não 
pavimentada até a localidade de Alto Jatiboca, seguir até o atrativo 
por mais 2 km. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte: coletivo intermunicipal. 
Freqüência: regular 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim Deteriorado 

Geral  x    
Elementos 
secundários 

 X    

Cobertura  x    
Interior  x    
Condição 
higiênica 

  x   

Estrutura  x    
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: portão principal, não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a domingo. 
Horário: 
De: 8:00h às 16:00h. 
 
Duração média da visita: 1 hora. 
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Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo?  sim, é necessário autorização prévia de visitas com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias:  não adaptadas. 
 
Serviço de limpeza 
 
Atividades comerciais: comercialização dos produtos. 
 
Atrativos da atividade econômica 
Que atividades realizadas atrai os visitantes? produção e 
comercialização de pó de café. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para serem 
utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal e entorno 

regional. 
 
Descrição do atrativo: distante 
apenas 8 km da cidade, localizada na 
região denominada Fazenda Matutina, a Queijaria Lambert está 
localizada a 540 metros de altitude. 
 
A agroindústria que tem 50 anos de tradição, hoje emprega 5 
funcionários e tem a capacidade de produção de 30 kg de queijo 
frescal e doce de leite por dia. Além dos derivados do leite a 
propriedade produz café, milho e arroz. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Sr. Waldemiro Dettmann. 
 
 
Nome popular: Doçura, Família Uhlig. 
 
Nome oficial: Doçura, Família Uhlig.. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Família Uhlig. 
 
Inscrição Estadual: 0.103.151-15. 
 
Telefone/fax: (27) 9913-2636. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Bela Vista, Alto Jetiboca. 
 
Pontos de referência: Alto Jetiboca. 
 
Localização:  rural. 
 

Foto nº27 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Alto Jetiboca. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 2 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 20 km. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados da organização: 3 fixos. 
 
Setores da organização envolvidos na recepção dos visitantes: 
não há. 
 
Número de envolvidos na recepção de visitantes: não há. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 

 
Sinalização geral:  não sinalizada, não adaptada. 
 
Sinalização turística:  não sinalizada, não adaptada  
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  regular. 
 
Via terrestre 
Rural:  não pavimentada. 
 
Pavimentação:  chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  pouco utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 10 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: Partindo da cidade seguir 
pela Rodovia ES 259 por 5 km, virar a direita e seguir por estrada 
não pavimentada até a localidade de Alto Jatiboca, seguir até o 
atrativo por mais 2 km. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte: coletivo intermunicipal. 
Freqüência: regular 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
 

Foto nº29 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim Deteriorado 

Geral  x    
Elementos 
secundários 

 X    

Cobertura  x    
Interior  x    
Condição 
higiênica 

  x   

Estrutura  x    
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: portão principal, não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a domingo. 
Horário: 
De: 8:00h às 16:00h. 
 
Duração média da visita: 1 hora. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo? sim, é necessário autorização prévia de visitas com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 

Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias:  não adaptada. 
 
Serviço de limpeza 
 
Atividades comerciais: comercialização dos produtos. 
 
Atrativos da atividade econômica 
Que atividades realizadas atrai os visitantes? produção e 
comercialização de pó de café. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para serem 
utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes municipal. 
 
Descrição do atrativo: Agroindústria artesanal que produz diversos 
tipos de doces em especial: a rapadura, doces de aipim, coco, 
mamão com coco, carambola, banana, açúcar mascavo, amendoim e 
cocada. 
 
A produção é feita sob encomenda tendo como capacidade até 200 
barras 
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Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Sr. Valentin Uhlig. 
Sra. Neusina Uhlig. 
 
 
 
Nome popular: Irmãos Fiorotti. 
 
Nome oficial: Irmãos Fiorotti. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Irmãos Fiorotti. 
 
Telefone/fax: (27) 9903-8557. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: localidade de Baixo Sossego – Rizzi. 
 
Telefone/fax: (27) 9903-8557. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
próximo a Capela de Nossa Senhora da Penha, a 4,5 km da cidade. 
 
Pontos de referência: Capela de Nossa Senhora da Penha. 
 
Localização:  rural. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: sede urbana. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 4,5 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 4,5 km. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados da organização 
Fixos: 6. 

 
Setores da organização envolvidos na recepção dos visitantes: 
os proprietários. 
 
Número de envolvidos na recepção de visitantes: 3. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizada, não adaptada. 
 
Sinalização turística:  não sinalizada, não adaptada. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
Via terrestre 
Rural:  não pavimentada. 
 
Pavimentação:  chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  regular. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 5 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: partindo da cidade, seguir 
pela rua do hospital, e seguir até a comunidade de Sossego e depois 
de Rizzi. 
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Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte: coletivo intermunicipal. 
Freqüência: regular 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim Deteriorado 

Geral x     
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: não há.  
 
Adaptação para pessoas com deficiência: não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a domingo. 
Horário:  
24 horas. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média das visitas: 2 horas. 
 
Guia de visitação: inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo?  sim, é necessário autorização prévia de visitas com o 
proprietário. 
 

Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias:  não adaptada. 
 
Serviço de limpeza 
 
Atividades comerciais: comercialização de mel e própolis. 
 
Atividades realizadas no atrativo  
Que atividades são realizadas no atrativo? compra e 
comercialização de mel e própolis, no entorno lazer e entretenimento 
no Pesque Pague Dois Amores, religiosas na Capela de Nossa 
Senhora da Penha, agrícolas (olericultura e café) e agroindústria 
artesanal na APEPRUS. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para que 
possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida? não há. 
 
Informações gerai 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal e entorno 
regional. 
 
Descrição do atrativo: a produção de mel na localidade ganhou 
destaque, apesar da pequena quantidade, principalmente pela 
qualidade dos aproximadamente 500 litros anuais que são produzidos 
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nas propriedades de Paulo Daniel Fiorotti, Osvaldo Venturine e Pedro 
Couve. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Sr. Paulo Daniel Fioroti. 
 
 
 
 
6.3.2 – Indústria 
 
6.3.2.1 – De bebidas 
 
Nome popular: Aguardente de Cana Itaraninha. 
 
Nome oficial: Aguardente de Cana Itaraninha. 
 

 
 
 

 
Nome da organização mantenedora/gestora: Aguardente de 
Cana Itaraninha. 
 

CNPJ: 27.756.246/0001-44. 
 
Telefone/fax: (27) 3720-1378 e 3720-0380. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rodovia ES 164 (Rodovia Itarana x Itaguaçu), km 1, 
Fazenda Ipiranga 
 
Pontos de referência: 1 km do centro da cidade. 
 
Localização:  rururbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
 
Nome da localidade: Centro urbano. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 1 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 1 km. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados da organização 
Fixos: 2. 
Temporários: 4. 
 
Setores da organização envolvidos na recepção dos visitantes: 
loja da fábrica. 
 
Número de envolvidos na recepção de visitantes: 2. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizada, não adaptada. 
 
Sinalização turística:  não sinalizada, não adaptada 
 

Foto nº30 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
A pé:  bom. 
 
Via terrestre 
Urbana:  totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação:  asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  pouco utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 5 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: partindo do centro da cidade, 
seguir pela Rua Jerônimo Monteiro em direção à ES 164 (Rodovia 
Itarana x Itaguaçu). A partir do início da rodovia, seguir por km 1 até 
a  Fazenda Ipiranga onde localiza-se o atrativo. 
  
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte: Coletivo Intermunicipal . 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim Deteriorado 

Geral   x   

Elementos 
secundários 

  X   

Cobertura    x  
Interior    x  
Condição 
higiênica 

   x  

Estrutura    x  
Facilidades 
Entrada do atrativo: porta de acesso, não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda a sexta-feira. 
Horário: 
De: 8:00h às 17:00h. 
 
Visita guiada: sim. 
 
Duração média da visita: 1 hora. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo?  sim, é necessário autorização prévia de visitas com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? 10 pessoas. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Serviço de limpeza 
 
Atividades comerciais: comercialização dos produtos. 
Atrativos da atividade econômica 
Que atividades realizadas atrai os visitantes? conhecer o 
processo de produção da cachaça. 
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Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para serem 
utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal e entorno 
regional. 
 
Descrição do atrativo: produz 12 mil litros por mês, durante os 
meses de  julho a fevereiro. A agroindústria iniciou suas atividades no 
ano de 1887 e até hoje permanece sobre a administração da família. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Sr. Francisco André Fiorotti. 
 
 
Nome popular: Cachaça Domada. 
 
Nome oficial: Cachaça Domada. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Cachaça Domada.  
 
CNPJ: 27.755.990/0001-24. 
 

 
 
 
 

Telefone/fax: (27) 3720-1137 e 9952-0318. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua Valentin de Martin, 599. 
 
Pontos de referência: início da rodovia. 
 
Localização:  urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Centro urbano. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados da organização 
Fixos: 2. 
 
Setores da organização envolvidos na recepção dos visitantes: 
não há. 
 
Número de envolvidos na recepção de visitantes: 2 pessoas. 
 

Foto nº31 – Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização gera: não sinalizada, não adaptada  
 
Sinalização turística:  não sinalizada, não adaptada  
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
A pé:  bom. 
 
Via terrestre 
Urbana:  totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação:  asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  pouco utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 5 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: partindo do centro da cidade, 
seguir em direção à ES 164 (Rodovia Itarana x Itaguaçu), onde 
localiza-se o atrativo. 
  
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte: Coletivo intermunicipal.  
Freqüência: regular. 

Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim Deteriorado 

Geral    x  
Elementos 
secundários 

   X  

Cobertura    X  
Interior    X  
Condição 
higiênica 

   X  

Estrutura    X  
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: porta de acesso, não adaptada. 
 
Visitação 
Época 
De: julho a fevereiro. 
Dias 
De segunda a sexta-feira. 
Horário 
De: 7:00h às 17:00h. 
 
Visita guiada: sim. 
 
Duração média da visita: 1 hora. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo?  sim, é necessário autorização prévia de visitas com o 
proprietário. 
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Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? 10 pessoas. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Serviço de limpeza 
 
Atividades comerciais: comercialização dos produtos. 
 
Atrativos da atividade econômica 
Que atividades realizadas atrai os visitantes? conhecer o 
processo de produção da cachaça. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para serem 
utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal e entorno 
regional. 
 
Descrição do atrativo: produz 8 mil litros por mês, principalmente 
durante os meses de  julho a fevereiro. A agroindústria iniciou suas 
atividades no ano de 1968 e até hoje permanece sobre a 
administração da família. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 

Sr. João Martin Pioroti. 
 
 
 
6.4 – EVENTOS PROGRAMADOS 
 
6.4.1 – Realizações Diversas 
 
6.4.1.1 – Religiosas e de manifestação de fé 
 
Nome popular: Festa de Nossa Senhora da Penha. 
 
Nome oficial: Festa de Nossa Senhora da Penha. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Comunidade de 
Nossa Senhora da Penha. 
 
Telefone/fax: (27) 3720-1508. 
 
Site: http//www.itarana.es.gov.br 
 
E-mail: semedec@click21.com.br 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Pedra da Onça, Alto Várzea Alegre. 
 
Pontos de referência: Rodovia ES 259, Praça Oito. 
 
Localização:  rural. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Praça Oito. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 3 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 9,5 km. 
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Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: mal sinalizada, não adaptada  
 
Sinalização turística:  não sinalizada, não adaptada  
 
Meios de acesso 
Via terrestre: regular. 
 
A pé:  bom. 
 
Via terrestre 
Rural:  parcialmente pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica e chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  pouco utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: uma hora e trinta minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: Partindo da cidade, seguir 
pela Rodovia ES 259 até a localidade de Praça Oito, após a ponte 
virar à esquerda pela estrada não pavimentada até o início da trilha, 
a partir daí, seguir a pé por aproximadamente 50 minutos até o cume 
da Pedra da Onça. 
 

 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte: Coletivo intermunicipal.  
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim Deteriorado 

Geral x     
Cobertura  X    
Interior  X    
Condição 
higiênica 

 X    

Estrutura  X    
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Adaptação para pessoas com deficiência: não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
um final de semana após a páscoa. 
Dias 
sábado e domingo. 
Horário 
De: 6:00h às 18:00h.  
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média das visitas: 2 dias. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
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Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo? não 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Atividades realizadas no evento 
Que atividades são realizadas no atrativo? atividades religiosas 
(peregrinação) e de lazer. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para que 
possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: no ano de 1951, por ocasião de uma grande 
seca que castigava a região, a comunidade, movida pela fé, realizou 
uma procissão em direção ao topo da Pedra da Onça rogando chuva. 
Dez anos mais tarde, no dia 15 de agosto de 1961, quando se 
comemorava o dia de Nossa Senhora, a comunidade de Alto Várzea 
Alegre resolveu levar ao topo da pedra a madeira para a construção 
de um cruzeiro de 9 metros de altura. O cruzeiro foi levantado em 30 
de agosto do mesmo ano, iniciando a tradição com a primeira missa 

rezada pelo Frei Angélico Maria. A gruta fica a 400 metros de altitude. 
Dês de então a festa realiza-se anualmente reunindo 250 pessoas. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
 
Nome popular: Festa de Nossa Senhora Auxiliadora. 
 
Nome oficial: Festa de Nossa Senhora Auxiliadora. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Comunidade de 
Nossa Senhora Auxiliadora. 
 
Telefone/fax: (27) 3720-0004. 
 
Site: http//www.itarana.es.gov.br 
 
E-mail: semecd@click21.com.br 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Praça da Matriz, Itarana. 
 
Telefone/fax: (27) 3720-0004. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
localizada há aproximadamente 400 metros da Praça Ana Mattos, 
seguindo pela Rua Jerônimo Monteiro. 
 
Pontos de referência: Rua Jerônimo Monteiro. 
 
Localização:  urbana. 
 
Período histórico-bens materiais 
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Período histórico do atrativo: 1910. 
 
Utilização original do atrativo: religioso. 
 
Utilização atual do atrativo: religioso e popular. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Centro da cidade. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 0,4 km. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizada, não adaptada. 
 
Sinalização turística:  não sinalizada, não adaptada  
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
Via terrestre 
Urbano:  pavimentada. 
 
Pavimentação:  asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  bom. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 30 minutos. 

 
Descrição do acesso mais utilizado: partindo da Praça Ana 
Mattos, seguir pela rua Jerônimo Monteiro por aproximadamente 400 
metros até a matriz. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte: coletivo intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim Deteriorado 

Geral  x    
Elementos 
secundários 

 X    

Cobertura  X    
Interior  X    
Condição 
higiênica 

 X    

Estrutura  X    
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: porta principal, não adaptado. 
 
Adaptação para pessoas com deficiência: não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a domingo. 
Horário: 
horários de missas. 
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Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média das visitas: 2 horas. 
 
Guia de visitação: inexistente. 
 
Entrada: franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias:  não adaptadas. 
 
Serviço de limpeza 
 
Atividades realizadas no evento 
Que atividades são realizadas no atrativo? religiosa. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para que 
possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 

Origem da maior parte dos visitantes municipal. 
 
Descrição do atrativo: a festa em louvor a Nossa Senhora 
Auxiliadora tem seu ponto alto no dia 24 de maio quando são 
realizadas celebrações, ladainha e procissões pelas ruas da cidade. 
Todas as programações acontecem no entorno da matriz. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
Pe. Cremilso Silva Gomes. 
 
 
 
Nome popular: Festa em Louvor a São Sebastião. 
 
Nome oficial: Festa em Louvor a São Sebastião. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Comunidade de 
São Sebastião. 
 
Telefone/fax: (27) 3720-0004. 
 
Site: http//www.itarana.es.gov.br 
 
E-mail: semecd@click21.com.br 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua Valentin de Martin. 
 
Telefone/fax: (27) 3720-0004. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
localizada há aproximadamente 500 metros da Praça Ana Mattos, 
seguindo pela Rua Jerônimo Monteiro. 
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Pontos de referência: Capela de São Sebastião.  
 
Localização: urbana. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: início do século XX. 
 
Utilização original do atrativo: religioso. 
 
Utilização atual do atrativo: religioso. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Centro da cidade. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 0,5 km. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizada, não adaptada. 
 
Sinalização turística:  não sinalizada, não adaptada  
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
Via terrestre 
Urbano:  pavimentada. 
 
Pavimentação:  asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização: bom. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 

 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 30 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: partindo da praça Ana 
Mattos, seguir pela rua Jerônimo Monteiro, virar d esquerda na rua 
Valentin de Martin até a capela. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte: coletivo intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim Deteriorado 

Geral  x    
Elementos 
secundários 

 X    

Cobertura  X    
Interior  X    
Condição 
higiênica 

 X    

Estrutura  X    
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: porta principal, não adaptado: 
 
Adaptação para pessoas com deficiência: não adaptado. 
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Visitação 
Época 
janeiro ou durante missas específicas. 
Dias:  
20 de Janeiro – dia de São Sebastião. 
Horário:  
Às 8:00h e às 20:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média das visitas: 2 horas. 
 
Guia de visitação: inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias:  não adaptada. 
 
Serviço de limpeza 
 
Atividades realizadas no evento 
Que atividades são realizadas no atrativo? religiosa. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para que 
possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 

 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: Capela dedicada ao padroeiro do município, 
São Sebastião, permanece fechada praticamente durante todo o ano, 
só ficando permanentemente aberta durante a festa do padroeiro, no 
dia 20 de janeiro. 
 
Durante a festa do padroeiro do município são realizadas celebrações, 
ladainhas e procissões pelas ruas da cidade. Todas as programações 
acontecem no entorno da Capela. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
Pe. Cremilso Silva Gomes. 
 
 
 
Nome popular: Festa de Aniversário de Martinho 
Lutero. 
 
Nome oficial: Festa de Aniversário de Martinho Lutero. 
 
Localização 
Endereço: Localidades rurais do Vale do Jatiboca e Limoeiro. 
 
Pontos de referência: Igrejas Luteranas das comunidades. 
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Localização:  rural. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: diversas comunidades rurais. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 15 km em média. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: Início do século XX. 
 
Utilização original do atrativo: religioso. 
 
Utilização atual do atrativo: religioso e comunitário. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizada, não adaptada  
 
Sinalização turística:  não sinalizada, não adaptada  
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
Via terrestre 
Rural: totalmente pavimentada e não pavimentada. 
 
Pavimentação: 
afáltica. 
cão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização: pouco utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais?  sim. 

 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: a partir da cidade, seguir pela 
ES 259 por 5 km, virar a direita e seguir em estrada não 
pavimentada. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte: coletivo intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim Deteriorado 

Geral x     
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: porta principal, não adaptado. 
 
Visitação: 
Época 
31 de outubro. 
Horário: 
variáveis de acordo com a comunidade. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 2 horas. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo? não. 
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Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias:  não adaptada. 
 
Lazer e entretenimento:  não adaptada. 
 
Locais para alimentação:  não adaptada. 
 
Serviço de limpeza 
 
Atividades realizadas no evento 
Que atividades são realizadas no atrativo? religiosa. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal e entorno 
regional. 
 
Descrição do atrativo: todas as comunidades de imigração 
pomerana, historicamente preservaram a religião luterana. É através 
da religião que conseguem preservar seus costumes, onde destaca-se 
a língua, uma vez que os cultos são feitos em pomerano. 
 

 
O dia 31 de outubro, dia do nascimento do grande reformista 
Martinho Lutero, pai da Igreja Luterana, as comunidades comemoram 
a data com cultos e louvores. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
 
6.4.1.2 – Populares e folclóricas 
 
Nome popular: Carnaval do Boi Janeiro. 
 
Nome oficial: Carnaval do Boi Janeiro. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: comunidade de 
Itarana. 
 
Telefone/fax: (27) 3720-1508. 
 
Site: http//www.itarana.es.gov.br 
 
E-mail: semedec@click21.com.br 
 
Localização 
Endereço: todo o centro urbano, em especial a Praça Ana Mattos. 
 
Pontos de referência: Praça Ana Mattos. 
 
Localização:  urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Centro urbano de Itarana. 
 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Itarana / 2006. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

148 

Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: não existem informações precisas, 
aproximadamente 50 anos. 
 
Utilização original do atrativo: comemoração popular. 
 
Utilização atual do atrativo: comemoração popular. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral 
bem sinalizada, não adaptada. 
 
Sinalização turística:  não sinalizada, não adaptada. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
Via terrestre 
Urbana:  totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação:  asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  muito utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: o folguedo sai pelas ruas da 
cidade todos os dias a noite durante um mês antes do carnaval.  
 
 

Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte: coletivo intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim Deteriorado 

Geral x     
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a fevereiro. 
Dias 
De segunda-feira a domingo; 
Horário: 
De: 20:00h às 24:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 4 horas. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
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Atividades realizadas no evento 
Que atividades são realizadas no atrativo? atividade 
folclórica/manifestação  da cultua popular. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: a manifestação acontece durante todos os 
dias nos 30 dias que antecedem o carnaval. 
 
A brincadeira é formada por um boi (boneco), sustentado por um 
homem, que sai pelas ruas da cidade, acompanhado de uma pequena 
bateria com instrumentos de percussão. Na medida em que o Boi 
Janeiro passa, sai arrebanhando os moradores das ruas da cidade 
que acabam se concentrando na Praça Ana Mattos. Em cada dia o boi 
sai de um ponto diferente da cidade, sendo que por tradição, os 
moradores não sabem o local de saída. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
 

 
Nome popular: Carnaval de Rua. 
 
Nome oficial: Carnaval de Rua. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Secretaria 
Municipal de Educação Cultura e Desporto. 
 
Telefone/fax: (27) 3720-1508. 
 
Site: http//www.itarana.es.gov.br 
 
E-mail: semedec@click21.com.br 
 
Localização 
Endereço: Praça Ana Mattos. 
 
Pontos de referência: Praça Ana Mattos. 
 
Localização:  urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Centro urbano de Itarana. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: não existem informações precisas. 
 
Utilização original do atrativo: carnaval de rua.  
 
Utilização atual do atrativo: carnaval de rua.. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: bem sinalizada, não adaptada. 
 
Sinalização turística: não sinalizada, não adaptada. 
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Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
Via terrestre 
Urbana:  totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação:  asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  muito utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: o evento acontece cada ano 
em um local diferente. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte: coletivo intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim Deteriorado 

Geral x     
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: não há. 
 
 

Visitação 
Época 
agosto ou setembro (data móvel). 
Dias 
De sexta a terça-feira. 
Horário: 
De: 18:00h às 4:00h. 
 
Visita guiada: não guiada. 
 
Duração média da visita: 5 horas por dia. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias: não adaptadas, nos bares da cidade. 
 
Lazer e entretenimento: não adaptadas, nas ruas da cidade. 
 
Locais para alimentação: não adaptada, nos bares da cidade. 
 
Hospedagem: não adaptada, nos hotéis da cidade. 
 
Serviço de limpeza 
 
Atividades realizadas no evento 
Que atividades são realizadas no atrativo? atividade da cultua 
popular. 
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No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: o carnaval, que já é tradicional, acontece 
nas ruas da cidade, concentrando-se principalmente na Praça Ana 
Mattos. A programação conta com grupos musicais locais e da região. 
 
A festa, que acontece exclusivamente na rua, atrai moradores da 
cidade e do interior do município. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
Nome popular: Concentração Comunitária e Festa dos 
Itaranenses Ausentes. 
 
Nome oficial: Concentração Comunitária e Festa dos Itaranenses 
Ausentes. 
 

 
Nome da organização mantenedora/gestora: Secretaria 
Municipal de Educação. 
 
Telefone/fax: (27) 3720-1508. 
 
Site: http//www.itarana.es.gov.br 
 
E-mail: semedec@click21.com.br 
 
Localização 
Endereço: Clube do Flamengo. 
 
Pontos de referência: Clube do Flamengo. 
 
Localização:  urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Centro urbano de Itarana. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: acontece a 31 anos. 
 
Utilização original do atrativo: festa popular comunitária. 
 
Utilização atual do atrativo: festa popular comunitária e 
“Micarana”. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: bem sinalizada, não adaptada. 
 
Sinalização turística:  não sinalizada, não adaptada.  
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
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Via terrestre 
Urbana:  totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação:  asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  muito utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: Rua Elias E. Colnago. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte: coletivo intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim Deteriorado 

Geral x     
 
Facilidades 
Entrada do atrativo:  portaria, não, adaptada. 
 
Visitação 
Época 
setembro ou outubro (data móvel). 
Dias 
De quinta-feira a domingo. 

Horário: 
De: 18:00h . 
A: 4:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 4 horas. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias:  não adaptada. 
 
Lazer e entretenimento:  não adaptada. 
 
Locais para alimentação:  não adaptada:. 
 
Serviço de limpeza 
 
Atividades realizadas no atrativo 
Que atividades são realizadas no atrativo? festa em homenagem 
ao itaranense ausente, e carnaval fora de época. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
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Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: o evento é a festa máxima da cidade 
reunindo 11 barracas, uma de cada comunidade do município. todos 
os anos além das atrações musicais locais e regionais, o evento 
sempre trás uma atração nacional. Nos últimos 2 anos foi inserido no 
evento o “Micarana”, carnaval fora de época que inicia na parte da 
tarde até o início da noite. 
 
Por quatro dias, a festa reúne aproximadamente 7 mil pessoas por 
noite. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
 
6.4.1.3  –Festival 
 
Nome popular: Festival de Concertina. 
 
Nome oficial: Festival de Concertina. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Vitor Pereira. 
 
Telefone/fax: (27) 3720-1508. 
 

Site: http//www.itarana.es.gov.br 
 
E-mail: semedec@click21.com.br 
 
Localização 
Endereço: Praça Ana Mattos. 
 
Pontos de referência: Praça Ana Mattos. 
 
Localização:  urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Centro urbano de Itarana. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: não existem informações precisas. 
 
Utilização original do atrativo: festival de Concertina.  
 
Utilização atual do atrativo: festival de Concertina.  
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: bem sinalizada, não adaptada. 
 
Sinalização turística:  não sinalizada, não adaptada. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
Via terrestre 
Urbana:  totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação:  asfáltica. 
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Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  muito utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: o evento acontece cada ano 
em um local diferente. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte: coletivo intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe 
 

muito 
bom 

bom regular ruim Deteriorado 

Geral x     
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: não há. 
 
 
Visitação 
Época 
agosto ou setembro (data móvel). 
Dias 
De sexta-feira a domingo. 
Horário 
De: 18:00h às 24:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 

 
Duração média da visita: 4 horas. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias: não adaptada -  nos bares da cidade 
 
Lazer e entretenimento: não adaptada - nas ruas da cidade. 
 
Locais para alimentação: não adaptada - nos bares da cidade. 
 
Hospedagem: não adaptada - nos hotéis da cidade. 
 
Serviço de limpeza 
 
Atividades realizadas no evento 
Que atividades são realizadas no atrativo? atividade da cultua 
popular. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Itarana / 2006. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

155 

 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: o festival acontece todos os anos e tem por 
objetivo valorizar e preservar aqueles que detém o conhecimento do 
manuseio do instrumento: concertina. 
 
O evento reúne todos os anos aproximadamente 1.500 pessoas do 
município e de outras localidades visinhas. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
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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.). 
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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.  
 
Origem dos visitantes – Indica a origem dos visitantes: se 
intermunicipal, do entorno regional, de outros estados e outros 
países. 
 
NI. – Não informado, terminologia utilizada quando não nos é 
repassada alguma informação relevante, como por exemplo, o 
número do CNPJ. 
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8 –  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome da instituição: 
 
Associação Comunitária e Cultural de Itarana. 
 
In loco. 
 
Prefeitura Municipal de Itarana; 
 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 
 
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto. 
 
 
 
Site: 
 
http//www.claro.com.br,  
 
http://www.ibge.gov.br, acesso em 27 de outubro de 2006; 
 
http://www.ipes.es.gov.br, acesso em 27 de outubro de 2006; 
 
http://www.itarana.es.gov.br, acesso em 27 de outubro de 2006; 
 
http//www.oi.com.br, e 
 
http//www.tim.com.br 
 
http//www.vivo.com.br, 
 
 
Publicação: 
 
A Notícia, Ano XVI, nº 179, Setembro/2006. 
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ANEXO I 
Mapa do Município de Itarana. 
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Anexo II 
Logomarca do Município. 
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