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Apresentação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

O Inventário da Oferta Turística será 
estruturado a fim de servir como fonte 
para: 
 
·identificar características e fatores que 
determinam as motivações de viagem; 
·dimensionar a oferta de serviços equi-
pamentos e infra-estrutura disponíveis, 
para o processo de ocupação turística 
do território; 
·diagnosticar deficiências e pontos críti-
cos entre a oferta e a demanda turística 
existente; 
·permitir a previsão do comportamento 
do mercado em função da análise de 
tendências; 
·direcionar os programas de ação para o 
planejamento estratégico do desenvol-
vimento do setor; 
·analisar o efeito multiplicador do turis-
mo no cenário econômico do município; 
·organizar o setor de turismo na estru-
tura administrativa do setor público; 
·hierarquizar e priorizar os atrativos e 
conjuntos existentes para sua utilização 
otimizada e ordenada; 
·servir como fonte de pesquisa e consul-
ta aos empresários, aos estudantes e à 
comunidade em geral, interessados na 
atividade turística do município. 
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2 � Metodologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 

1. Sede; 
2. Trindade; 
3. Perdição; 
4. Santa Clara; 
5. São João do Príncipe e 
6. Laranja da Terra. 
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3 � Introdução ao Município. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

O município de Iúna está localizado no en-
torno da �Serra do Caparaó�., região onde a 
natureza foi prodigiosa, desde a formação 
rochosa, a composição da fauna, flora e 
recursos hídricos. 
 
O município vive num contesto tipicamente 
rural, a economia se baseia na agricultura 
cafeeira, mas esta caminha para a diversifi-
cação, hoje se destacando a produção de 
flores. 
 
Embora nesse quotidiano rural, a comunida-
de local prima pelo conhecimento, o que 
mantêm duas instituições de ensino superior 
no município, fator que eleva o nível de exi-
gência do mercado interno, facultando à 
excelência dos serviços prestados. 
 
Devido a essa diversidade, encontramos no 
meio urbano serviços qualificados e boa 
estrutura de serviços e equipamentos e no 
meio rural, um modo de vida que agrega a 
tranquilidade do campo com a exuberância 
da natureza. 
 
O Agroturismo, o Ecoturismo e o Turismo de 
Aventura, desenvolvidos de forma planejada 
e sustentável garantem uma melhor quali-
dade de vida à comunidade, uma melhor 
utilização do patrimônio natural e aos turis-
tas, um destino turístico inesquecível, a 
�Serra do Caparaó�. 
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ATRATIVOS TURÍSTICOS 
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4 � Atrativos Naturais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 � ATRATIVOS NATURAIS 
 
4.1.1 � Montanhas.  
 
4.1.1.1 � Serras 
 
Nome do atrativo:  
Serra do Valentim 
 
Localização:  Trindade. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 5km.  
 
Distância da sede do município: 5km.  
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavimen-
tado, em estado regular e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: através da  
rodovia ES-379. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário 
regular, não adaptado e não sinalizado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada defi-
nida. 
  
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação da paisagem. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
no inverno. 
 
Descrição do atrativo: serra de onde se 
pode observar a região do Caparaó e que 
tem como principal montanha o Pico do Co-
lossos com 1650m de altitude.   
 
Referências/Documentos consultados:  

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta Tu-
rística do Município de Iúna. SEBRA-
E/ES, Prefeitura Municipal de Iúna. jan, 
1997. 
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4.1.1.2 � Picos/Cumes. 
 
Nome do atrativo:  
Pico Colossos. 
 
Localização: Serra do Valentim, não urba-
na. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
10Km.  
 
Distância da sede do município: 10km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavimen-
tado, em estado regular e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: acesso por 
estrada com aproximadamente 8km não pavi-
mentados, destacando-se a agricultura cafeeira 
e as pastagens para criação de gado. 
 

 

Transporte  para o atrativo: rodoviário 
regular, intermunicipal, em estado regular e 
não adaptado.  
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada defi-
nida  
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação da paisagem. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
no inverno. 
 
Descrição do atrativo: elevação de forma-
ção granítica com 1650m de altitude coberto 
por vegetação rasteira e enormes samam-
baias. Do pico pode-se observar a deslum-

brante magnitude da região e principalmente 
todo o esplendor da Serra do Caparaó. 
 
Referências/Documentos consultados: 

 SEBRAE-ES. Inventário da Oferta Tu-
rística do Município de Iúna. SEBRAE 
ES, Prefeitura Municipal de Iúna. janeiro, 
1997. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Pico dos Cabritos. 
 
Localização: São João do Príncipe, não 
urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Pequiá. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
11km 
 
Distância da sede do município: 50 km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavi-
mentado, em estado precário e não sinaliza-
do. 
Descrição do acesso utilizado: da sede do 
município de Iúna, São João do Príncipe fica 
a 43km, sendo 32km de estrada pavimenta-
da e 11km de chão de fácil acesso. Chegan-
do ao distrito, o acesso só é possível com 
carro próprio para subida. Partindo da Ca-
choeira do Brás, segue-se por aproximada-
mente 3 horas de caminhada por trilha de 
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subida íngreme com certo grau de dificulda-
de. Caminhada margeada por vegetação 
variada, o pico tem 2650m de altitude. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário 
regular intermunicipal, em estado regular e 
não adaptado.  
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não 
há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia . 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação da paisagem. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Maior fluxo de visitação no inverno. 
 

Descrição do atrativo: Vista panorâmica 
com belíssimos vales e exemplares da fauna 
e flora de Iúna.  
 
A pedra tem forma do rosto de uma pessoa 
deitada. 
 
Observações complementares: local de 
difícil acesso e pouco visitado. 
 
Referências/Documentos consultados:  

 SEBRAE-ES. Inventário da Oferta Tu-
rística do Município de Iúna. SEBRA-
E/ES, Prefeitura Municipal de Iúna. janei-
ro, 1997. 

 
4.1.2 � Planaltos E Planícies. 
 
4.1.2.1 - Rochedos. 
 
Nome do atrativo:  
Pedra do Índio. 
 
Localização: Laranja da Terra, não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Pequiá. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
12km. 
 
Distância da sede do município: 35 km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavimen-
tado, em estado regular e não sinalizado. 
 

Descrição do acesso utilizado: A 1500m 
da divisa ES-MG, segue-se por 12km em 
estrada de terra até a vila de Laranja da 
Terra. 
 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário 
regular intermunicipal, em estado regular e 
não adaptado.  
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não 
há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário, 
menor índice de chuvas. 
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Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação da paisagem. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Maior fluxo de visitação no inverno. 
 
Descrição do atrativo: Pedra com forma-
ção semelhante a um rosto, perfil, de um 
índio. Localizada na área rural da vila de 
Laranja da Terra. As trilhas que existem no 
local são precárias. 
 
Referências/Documentos consultados: 

 SEBRAE-ES. Inventário da Oferta Tu-
rística do Município de Iúna. SEBRAE 
ES, Prefeitura Municipal de Iúna. Jan. 
1997. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.3 � Hidrografia. 
 
4.1.3.1 - Rios. 
 
Nome do atrativo:  
Recursos hídricos. 
 
Localização: em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em estado regular e 
não sinalizado. 
 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular intermunicipal, em estado regular e 
não adaptado.  
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada definida. 
 

 

Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis no entorno do trio. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação da paisagem e banho. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
no verão. 
 
Descrição do atrativo:  Os principais rios 
do município são: 

 Rio Claro e Rio Santa Clara - com  
forte presença de variadas formas e 
tamanhos de quedas formando pe 
quenas quedas e poços de águas  
transparentes próprias para banho.  
O rio é cercado de vegetação nativa. 

 Rio Pardo - rio que percorre todo o  
município, emprestando seu nome à  
cidade, que antes de se chamar Iú 
na, chamou-se Rio Pardo. Principais  
vertentes do Caparaó: 

 Rio Brás e 
 Rio Zé Pedro 
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Referências/Documentos consultados:  

1 SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Iúna. SE-
BRAE/ ES, Prefeitura Municipal de Iúna. 
Jan, 1997. 
2 Prefeitura Municipal de Iúna. 

 
 
 
 
4.1.3.2 - Lagos/Lagoas. 
 
Nome do atrativo:  
Poço dos Desejos. 
 
Localização: São João do Príncipe, não 
urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Pequiá. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
10km. 
Distância da sede do município: 50km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavimen-
tado, em estado precário e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: da sede do 
município de Iúna, São João do Príncipe fica 
a 43km, sendo 32km de estrada pavimenta-
da e 11km de chão de fácil acesso. Chegan-
do ao distrito, o acesso só é possível com 
carro próprio para subida. Partindo da Ca-
choeira do Brás, segue-se por uma trilha de 

mata fechada até o atrativo, o tempo de 
caminhada é de aproximadamente 1 hora. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
regular, intermunicipal em estado regular e 
não adaptado.  
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
não há. 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação da paisagem e banho. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
no verão. 
 
Descrição do atrativo: o poço é formado 
por uma pequena queda de águas transpa-

rentes envolvida por uma grande variedade 
de pedras e o fundo é formado por inúmeros 
pedregulhos. 
 
Referências/Documentos consultados:  

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta Tu-
rística do Município de Iúna. SEBRA-
E/ES, Prefeitura Municipal de Iúna. jan, 
1997. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Poço das Antas. 
 
Localização: Rio Claro, não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
São João do Principe. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
7,5km. 
 
Distância da sede do município: 50km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavimen-
tado, em estado precário e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: da sede do 
município de Iúna, Rio Claro fica a 50km, 
sendo 40km de estrada pavimentada e 10km 
de chão de fácil acesso. Chegando ao distrito, 
o acesso só é possível com carro próprio para 
subida. Partindo da Cachoeira do Brás, se-
gue-se por uma trilha de mata fechada até o 
atrativo, o tempo de caminhada é de aproxi-
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madamente 1 hora e 15 minutos. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário 
regular intermunicipal em estado regular e 
não adaptado até São João do Principie.  
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente , sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia . 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação da paisagem e banho. 
 
 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Maior fluxo de visitação, no verão. 
Maior fluxo de visitação, no verão. 
 
Descrição do atrativo: Poço extenso de águas 
límpidas. Uma impressionante formação rochosa, 
com uma pedra lascada em sua lateral, de onde 
cai uma pequena queda dando ao local uma 
beleza singular. Cercada por vegetação nativa, 
destacando as samambaias e bambus. 
Observações complementares: o local é 
de difícil acesso e pouco visitado. 
 
Referências/Documentos consultados: 

 SEBRAE-ES. Inventário da Oferta Turís-
tica do Município de Iúna. SEBRAE ES, 
Prefeitura Municipal de Iúna. jan, 1997. 

 
 
 
 
4.1.4 - Quedas D�água. 
 
4.1.4.1 - Cachoeira. 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira dos Jesuítas. 
 
Localização: São João do Príncipe, não 
urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Pequiá. 

Distância da localidade mais próxima: 
10km. 
 
Distância da sede do município: 50km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário não pavi-
mentado, em estado precário e não sinaliza-
do. 
 
Descrição do acesso utilizado: da sede do 
município de Iúna, São João do Príncipe fica 
a 50 km, sendo 40km de estrada pavimen-
tada e 10km de chão de fácil acesso. Che-
gando ao distrito, o acesso só é possível com 
carro próprio para subida. Partindo da Ca-
choeira do Brás, segue-se por trilha de mata 
fechada com subidas íngremes. O tempo de 
caminhada pela trilha é de aproximadamen-
te 30 minutos. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário 
regular, intermunicipal em estado regular e 
não adaptado até São João do Principie.  
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não 
há. 
 
Estado de conservação: precário. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia . 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
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Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação da paisagem e banho. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes:  local e municipal. 
Maior fluxo de visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: cachoeira com a-
proximadamente 80m de queda, com pouco 
volume d�água, formando um poço de águas 
límpidas próprio para banho. Formada por 
um grande número de pedras de variadas 
formas e tamanhos, cercada por vegetação 
nativa. 
 
Referências/Documentos consultados:  

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta Tu-
rística do Município de Iúna. SEBRA-
E/ES, Prefeitura Municipal de Iúna. Iúna, 
1997. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nome do atrativo:  
Cachoeira do Brás. 
 
Localização: São João do Príncipe, não 
urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Pequiá. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
10km. 
 
Distância da sede do município: 50km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavi-
mentado, em estado precário e não sinaliza-
do. 
 
Descrição do acesso utilizado: da sede do 
município de Iúna, São João do Príncipe fica 
a 50km, sendo 40km de estrada pavimenta-
da e 10km de chão de fácil acesso. Chegan-
do ao distrito, o acesso só é possível com 
carro próprio para subida. 
 

 

Transporte  para o atrativo: rodoviário 
regular, intermunicipal, em estado regular e 
não adaptado até São João do Principie.  
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação da paisagem e banho. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes:  local e municipal. 
Maior fluxo de visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: cachoeira com a-
proximadamente 10m de queda, entre dois 
paredões de pedra, formando abaixo um 
poço estreito e profundo de águas transpa-
rentes. Continuando seu percurso pode-se 
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encontrar mais poços propícios para banho. 
 
Referências/Documentos consultados: 

 SEBRAE-ES. Inventário da Oferta Turís-
tica do Município de Iúna. SEBRAE ES, 
Prefeitura Municipal de Iúna. jan,  1997. 

 
 
 
Nome do atrativo: 
Cachoeira dos Pilões. 
 
Localização: Santa Clara, não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Pequiá. 
 
Distância da localidade mais próxima: 7 km 
 
Distância da sede do município: 35km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário não pavi-
mentado, em bom estado e não sinalizado. 
 

 
 

Descrição do acesso utilizado:  cerca de 
18km do Trevo de Iúna, pela BR-262, senti-
do Minas Gerais, entrar à esquerda, mais 17 
km por estrada não pavimentada, em bom 
estado. Chega-se ao Sítio do Amaral, mais 
25km chega-se a Cachoeira dos Pilões. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário 
regular, intermunicipal, em estado regular e 
não adaptado.  
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: precário. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário, 
época de menor índice de chuvas. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação da paisagem e banho. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes:  local e municipal. 

Maior fluxo de visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: enorme paredão de 
pedra que envolve a cachoeira e foi escavado 
pela água formando poços onde a água vai fa-
zendo movimentos iguais a de um pilão. 
 
Referências/Documentos consultados:  

SEBRAE/ES. Inventário da Oferta Tu-
rística do Município de Iúna. SEBRAE 
ES, Prefeitura Municipal de Iúna. jan, 
1997. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira dos Caldeirões  
do Rio Pedregulho. 
 
Localização: Santa Clara, não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Pequiá. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
7km. 
 
Distância da sede do município: 43Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavi-
mentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: após a 
sede do sítio, inicia-se caminhada por trilhas 
definidas com passagens por interiores de 
matas, proporcionando melhor observação 
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da fauna e flora local. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário 
regular, intermunicipal, em estado regular e 
não adaptado.  
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não 
há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
 

 
 
 

Equipamentos e serviços no atrativo:  
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação da paisagem e banho. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: a queda d�água 
efetuou escavações nas rochas de extrema 
evidência no local, formando caldeirões com 
poços de água cristalina dispostos em forma 
de degraus. No desenrolar das quedas o 
tamanho dos poços aumenta, sendo estes 
propícios para banho. 
 
Referências/Documentos consultados:  

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta Tu-
rística do Município de Iúna. SEBRAE 
ES, Prefeitura Municipal de Iúna. jan, 
1997. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome do atrativo:  
Cemitério dos Escravos. 
 
Localização: Fazenda da Família Fontoura. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Perdição. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
7,5km. 
 
Distância da sede do município: 5km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavi-
mentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: na Rodo-
via Iuna X Alegre (asfaltada), acessar a Fa-
zenda Fontoura após atravessar as pontes 
do Rio Perdição. Da Sede municipal à Perdi-
ção, aproximadamente 5Km. De Perdição ao 
atrativo, são mais 7,5Km em estrada de 
calçamento e chão não sinalizada. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário 
regular, intermunicipal em estado regular e 
não adaptado.  
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: não há estrutura de 
recepção. 
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Visitação: diariamente de 8 às 17h, sem 
visitas guiadas, ingresso gratuito e sem au-
torização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: anual-
mente, dia 13 de março, ocorre uma missa. 
 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: entorno regional. 
Maior fluxo de visitação no inverno. 
 
Descrição do atrativo: na localidade de 
Perdição, onde hoje está a Fazenda da Famí-
lia Fontoura, existe o Cemitério Escravo do 
século XIX. Atualmente, há uma pequena 
área delimitada onde foi colocado um cruzei-
ro, espaço onde foram enterrados vários 
escravos da região de Iúna. 
 
Observações complementares: Não há 
infra-estrutura de recepção a visitantes, boa 
como sinalização do atrativo, que encontra-
se entre um extenso cafezal.  
 
Referências/Documentos consultados:  

1 Guia Estrada Espírito Santo. Edição 
2004 � editora Viver. 
2 in loco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.5  � Flora. 
 
Nome do atrativo:  
Flora do Município de Iúna. 
 
Localização: em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em estado regular e 
não sinalizado. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário 
regular, intermunicipal, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não 
há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo:  3 (três) dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  os 
disponíveis na localidade visitada. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação. 



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

23

Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Maior fluxo de visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: o município de Iú-
na, apesar de possuir apenas 0,2% da vege-
tação natural, �Mata Atlântica de Encosta�, 
nos lugares onde esta formação não sofreu 
os impactos da ocupação humana, ainda 
possui exemplares representativos e de 
grande valor botânico. Por estar localizado 
na Serra do Caparaó e também fazer divisa 
com o Parque nacional do Caparaó, é sem 
dúvida, um município privilegiado pela gran-
de ocorrência de córregos e riachos que 
nascem na Serra do Caparaó, consequente-
mente, ocorrendo a formação de belíssimas 
quedas d�água e às margens dos córregos, 
há existência de áreas com vegetação nativa 
da Mata Atlântica.  
 
 

 

A presença dessa vegetação sobre relevo 
fortemente dissecado, locais de difícil acesso 
e em afloramentos rochosos, é sem dúvida o 
motivo que determinou a manutenção e a 
conservação de fragmentos da vegetação 
nativa desses ambientes. As áreas que so-
freram o impacto da ocupação humana se 
encontram atualmente ocupadas pela agri-
cultura, pastagens e vegetação secundária. 
 
Desta forma faz-se necessária a interferên-
cia do homem para a implantação de flores-
tas com espécies da mata nativa, para a 
formação do banco de germoplasma natural 
e consequentemente o aumento de indiví-
duos para a dispersão de sementes, aumen-
tando a recuperação em determinadas á-
reas.  
 
Referências/Documentos consultados: 

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta Tu-
rística do Município de Iúna. SEBRAE 
ES, Prefeitura Municipal de Iúna. jan, 
1997. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.6 � Fauna. 
 
Nome do atrativo:  
Fauna do Município de Iúna. 
 
Localização: em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em estado 
regular e não sinalizado. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário 
regular, intermunicipal, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não 
há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo:  3 (três) dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  os 
disponíveis na localidade visitada. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação. 
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Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Maior fluxo de visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: considerando o 
percentual de vegetação nativa do município 
de Iúna, afirma-se que a fauna existente 
não é tão abundante como ocorre nas áreas 
onde encontramos a vegetação natural pri-
mitiva. Porém, apesar das poucas áreas com 
florestas nativa encontradas no município de 
Iúna, algumas pertencentes a proprietários 
rurais, que estão servindo de refúgio para 
animais como o sagui-de-cara-branca (Calli-
thix Groffrayi), também encontramos o bar-
bado, o cachinguele, a paca, o tatú e várias 
aves, como o caga-sebo (Coeriba Flaviola), o 
sanhaço (Thraupia Sayacco), beija-flores e o 
sabiá-da-praia que só se tinha ocorrência 
desta espécie em floresta de restinga.  
 
 

 

Existe também uma variedade de animais 
invertebrados de fundamental importância 
para o equilíbrio destes ecossistemas. Não 
podemos esquecer de falar nas variadas 
espécies de peixes que ocorrem nos rios e 
córregos, como a tilápia, o acará, o dourado, 
entre outros. Deve-se ressaltar, que com as 
leis de proteção e proibição quanto a captu-
ra, o comércio e o abate de animais silves-
tres, mais a conscientização da população da 
população local, tem contribuído para o au-
mento das populações destes animais. 
 
Referências/Documentos consultados:  

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta Tu-
rística do Município de Iúna. SEBRAE 
ES, Prefeitura Municipal de Iúna. jan, 
1997. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 - ATRATIVOS CULTURAIS 
 
4.2.1� Sítios 
 
4.2.1.1-  Conjunto Histórico. 
 
Nome do atrativo:  
Água Santa. 
 
Localização: Água Santa, não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 4km. 
 
Distância da sede do município: 4km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavi-
mentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: do centro de 
Iúna, deve-se seguir pelo bairro Pito, seguir 
por 4km de estrada de chão sinalizada. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário 
regular, intermunicipal, em estado regular e 
não adaptado.  
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptado. 
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Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização, limpeza e instala-
ções sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: mis-
sas e romarias. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
em 13 de dezembro � Festa de Santa Luzia. 
 
Descrição do atrativo: o local possui uma fonte 
de águas cristalinas, fincada sob um paredão 
granítico de mais de 30 metros de altura. O local 
ganhou destaque a partir de 01/01/1862, quan-
do neste ponto veio a falecer o missionário capu-
chinho Frei Bento de Gênova. Segundo a tradição 
popular, essas águas tem poderes miraculosos 
de cura, e desde 1879 é dedicada à Santa Luzia, 
a protetora dos olhos. Outra atração é a  Pedra 
do Pecado. Segundo a lenda, o Frei morreu sen-
tado nesta pedra há quase um século e meio 
atrás. Acredita-se que passando três vezes por 
entre a fenda da rocha todos os pecados da pes-
soa são �perdoados�. Quem se arrisca atravessar 

sem fé pode ficar preso na rocha sendo preciso o 
auxílio de um padre par rezar e �soltá-lo�. Assim 
é preciso ter coragem e fé para atravessar a 
Pedra do Pecado.  
 
Outro destaque é a Sala dos Milagres, for-
mada por uma abertura no paredão, quase 
uma gruta. Ali tem-se depositado os �Ex-
votos� de fiéis como fotos, painéis, imagens 
de santos e outros objetos de fé popular. 
 
Observações complementares: a data 
culminante é o dia 13 de dezembro, sendo 
que mensalmente, no dia 13, há missas em 
Água Santa, muito concorridas.  
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 

 

4.2.2 � Edificações. 
 
4.2.2.1 � Arquitetura Civil. 
 
Nome do atrativo:  
Prédio do Antigo Palacete Municipal. 
 
Localização: Rua Epaminondas do Amaral, 
134, Centro. Urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Centro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
0,5km. 
 
Distância da sede do município: 0,5km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavi-
mentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: na subida 
da Rua do Pito. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário 
regular, intermunicipal, em estado regular e 
não adaptado.  
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal. 
 
Visitação: diariamente, de 8 às 1, sem visi-
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tas guiadas, ingresso gratuito e sem autori-
zação prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: insta-
lações sanitárias e serviço de segurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: Sede 
da Polícia Civil. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: municipal. Fluxo de 
visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: no antigo Palacete 
Municipal construído em 1914, funciona a 
Delegacia de Polícia, que fora implantada em 
1950, tendo recebido intervenções de acordo 
com as necessidades. 
 
Observações complementares: não há 
visitação regular de turistas e visitantes.  
 
Referências/Documentos consultados:  

1. SEBRAE-ES. Inventário da Oferta Tu-
rística do Município de Iúna. SEBRAE ES, 
Prefeitura Municipal de Iúna. jan, 1997. 
 2.  in loco. 

 
 

Nome do atrativo:  
Prédio da Câmara Municipal. 
 
Localização: Rua Epaminondas do Amaral, 
s/n, Centro. Urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Centro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
0,5km. 
 
Distância da sede do município: 0,5Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavi-
mentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: na subida 
da Rua do Pito. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário 
regular, intermunicipal, em estado regular e 
não adaptado.  
 

 

Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal. 
 
Visitação: diariamente, de 8 às 17h, sem 
visitas guiadas, ingresso gratuito e sem au-
torização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza, de segurança e de con-
dutor,  instalações sanitárias e guia de tu-
rismo/monitor. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: Museu 
Histórico e a Biblioteca Municipal com visita-
ção interna. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: municipal. Fluxo de 
visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: sua arquitetura é 
do início do século XX, 1914, com janelões e 
portas de madeira de lei proporcional à altu-
ra exagerada das paredes. De grande evi-
dência, a fachada mantém-se caracterizada, 
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destacando a sacada, o telhado e a praça de 
entrada.  
 
Referências/Documentos consultados:  

1. SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Iúna. SE-
BRAE ES, Prefeitura Municipal de Iúna. 
jan, 1997. 
2. in loco. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Prédio do Batalhão da Polícia Militar. 
 
Localização: Avenida Getúlio Vargas, s/n, 
Centro. Urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Centro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 0,5km. 
 
Distância da sede do município: 0,5km. 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavi-
mentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: próximo à 
subida do Bairro Vila Nova. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário 
regular, intermunicipal, em estado regular e 
não adaptado.  
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 

Entrada do atrativo: portaria principal. 
 
Visitação: diariamente, de 8h às 17h, sem 
visitas guiadas, ingresso gratuito e sem au-
torização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias e segurança. 
 

 
 

Atividades ocorrentes no atrativo: fun-
ciona o Batalhão da Polícia Militar. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: municipal. Fluxo de 
visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: o imóvel é de 1915 
e antigamente funcionava o antigo hospital 
da cidade.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
4.2.3 � Instituições Culturais. 
 
4.2.3.1 -  Museus/Memoriais. 
 
Nome do atrativo:  
Museu Histórico de Iúna.(Atualmente é 
a Casa da Cultura Iunense) 
 
Localização: Rua Desembargador Epami-
nondas Amaral. Urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Centro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
0,1km. 
 
Distância da sede do município: 1km. 
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Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavi-
mentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: na subida 
da Rua do Pito. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário 
regular, intermunicipal, em estado regular e 
não adaptado.  
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal. 
 
Visitação:  de segunda a sexta-feira, de 7h 
às 12h e de 13h às 1, com visitas guiadas, 
ingresso gratuito e com autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: servi-
ços de limpeza, de  segurança e de condutor e 
instalações sanitárias não adaptadas. 
  
Atividades ocorrentes no atrativo: visitas 
monitoradas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: entorno regional. 

Maior fluxo de visitação entre os meses de 
março a dezembro. 
 
Descrição do atrativo: está montado em um 
casarão do início do século XX (1914), onde já 
funcionaram a Prefeitura e a Câmara Municipal, 
onde dispõe de um rico acervo que relata as vá-
rias etapas da história do município e de boa parte 
da região. O museu funciona também como Casa 
da Cultura de Iúna. São fotos antigas e objetos 
relacionados à história do município. Anexo ao 
museu, funciona a Biblioteca Municipal de Iúna. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1 Guia Estrada Espírito Santo. Edição 
2004 � editora Viver. 
2 in loco. 
 
 
 
 

4.2.3.2 � Bibliotecas. 
 
Nome do atrativo:  
Biblioteca Municipal  
Terezinha Castro Gonçalves. 
 
Localização: Rua Epaminondas Amaral, 
n.º128, Centro. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Centro. Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Centro. Sede. 
 

Distância da sede do município: Centro. 
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário não pavi-
mentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: na subida 
da Rua do Pito. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário 
regular, intermunicipal, em estado regular e 
não adaptado.  
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: centro de recepção. 
 
Visitação: diariamente, de  às 17h, com 
visitas guiadas, ingresso gratuito e com au-
torização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização, limpeza, instala-
ções sanitárias, segurança e guia de turis-
mo/monitor/condutor. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pes-
quisas bibliográficas. 
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Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: municipal. Maior 
fluxo de visitação entre os meses de março a 
dezembro. 
 
Descrição do atrativo: a biblioteca funcio-
na de 07h às 1, possuindo um acervo de 
7.709 livros divididos em 5.941 títulos, com 
cerca de mil usuários cadastrados, sendo 
boa parte de estudantes. A mesma possui 
100% do seu acervo informatizado. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1 Guia Estrada: O Melhor do Caparaó 
Capixaba. 
2 in loco. 

 
 
 
4.2.4 � Gastronomia Típica 
 
4.2.4.1 � Iguarias Regional, Doces e 
Salgados 
 
Nome do atrativo:  
Broa de Melado. 
 
Origem cultural: indígena. 
 
Composição básica: fubá, ovos, óleo, me-
lado, manteiga e um pouco de trigo. 
 
Modo de preparo: misturam-se todos os 
ingredientes e leva-se ao forno para assar 

em forma untada 
 
Observações complementares: servido 
em fatias. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Biscoito de Polvilho. 
 
Origem cultural: indígena. 
 
Composição básica: água, óleo, sal , ovos 
e polvilho. 
 
Modo de preparo: frito em óleo ou assado 
em forno. 
 
 

 
 
 

Observações complementares: diversos 
formatos e pode receber outros ingredientes, 
como queijo, para diferenciar os sabores. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Tutu 
 
Origem cultural:  africana. 
 
Composição básica: fubá, feijão, farinha, 
ovos e torresmo. 
 
Modo de preparo: bater o feijão e engrossar 
com a farinha, os ovos devem estar cozidos e 
junto com o torresmo, enfeitar o prato. 
 
Observações complementares: normalmen-
te aproveita-se sobra de feijão, para o tutu. 
 
Referências/Documentos consultados:  
jn loco. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Carne de lata. 
 
Origem cultural:  indígena 
 
Composição básica: carne e gordura. 
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Modo de preparo: preparar e fritar a carne, 
depois colocá-la em lata e cobrir com gordura. 
 
Observações complementares: normal-
mente carne de porco. 
 
Referências/Documentos consultados:  
jn loco. 
 
 
 
4.2.5 - Artesanato 
 
Nome:  
Artesanato de Iúna. 
 
Localização: Sede e Bairros. Área urbana e 
não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em estado regular e 
não sinalizado. 
 
Transporte: rodoviário regular, intermuni-
cipal, e não adaptado ou a pé. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia.   
Acessibilidade ao Atrativo:  permanente. 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo:  algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis nas localidades de cada artesão. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  pro-

dução e comercialização de artesanato. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes:  local e municipal. 
Fluxo de visitação constante.  
 
Descrição do Atrativo:  o artesanato em 
Iúna é produzido com materiais diversos, a 
maior parte utilizando matéria-prima de fácil 
localização no município, com destaque para 
utilitários e objetos decorativos que reme-
tam ao meio rural. 
 
Em Pouso Alto, destaca-se as marcas e pin-
tura em tecido. Em Rafael, bisqui, bordados 
e pintura em telas. 
 
 
 
 

 

Observações complementares: O SEBRA-
E/ES possui banco de dados com nome, 
endereço e tipo de trabalho de todos os ar-
tesãos do município. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Iúna. 
 
 
 
 
4.2.6 -  Música e Dança 
 
4.2.6.1 - Folguedos 
 
Nome do atrativo:  
Folia de Reis . 
 
Localização: Bairro Quilombo. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Centro. Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Centro. Sede. 
 
Distância da sede do município: Centro. 
Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinali-
zado. 
Descrição do acesso utilizado: o mestre 
�Canhotinho�, pessoa referência do grupo, 
não dispõe de endereço fixo, por isto é co-
mum encontra-lo perambulando pelas ruas 
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do Bairro Quilombo. 
 
Transporte ao atrativo:  rodoviário regu-
lar, intermunicipal, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação:  de 24 de dezembro a 20 de ja-
neiro e eventos programados, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços:  serviço de 
limpeza, instalações sanitárias, lazer e en-
tretenimento e locais para alimentação. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes:  local e municipal. 
Maior fluxo de visitação nos meses de de-
zembro e janeiro. 
 
Descrição do atrativo: na folia de Reis, 
com características próprias, não há as tra-
dicionais figuras dos palhaços e dos foliões. 
Assemelha-se a um coral que canta músicas 

natalinas pelas ruas da Cidade no período de 
24 dezembro a 6 de janeiro (Ciclo Natalino), 
anunciando o nascimento de Jesus. Seus 
componentes são de origem italiana. 
 
Folia de Reis �Estrela Guia� 
Mestre: Canhotinho 
Contato:  Zilda Tononi. Rua do Comércio, 
ou Carlos Sperandio no distrito de São João 
de Petrópolis. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
4.3 - ATIVIDADES ECONÔMICAS 
 
4.3.1 � Agropecuária 
 
4.3.1.1 - Agricultura 
 
Nome do atrativo:  Café. 
 
Localização: em todo o município, sede e 
distritos, área urbana e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
ente pavimentado, em estado regular e não 
sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, intermunicipal ou contratado, em 
bom estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-

zação:   Selo de Inspeção Municipal - SIM , 
criado através da Lei 1834/2002 e reformu-
lado através da Lei 1974/2005.  
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo: porteira, não adapta-
da, em cada propriedade específica. 
 
Visitação:  diariamente, com visitas guia-
das, ingresso gratuito e com autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: 3 (três) dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pro-
dução e comercialização de café arábica. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes:  local, municipal, 
do entorno regional, de outros estados e de 
outros países. Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: a maior riqueza de 
Iúna é o café. O município é o primeiro do 
Estado na produção de café arábica, cultiva-
do desde a época da escravidão, mas que 
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teve mesmo desenvolvimento com a entrada 
de italianos, a partir de 1879. A agricultura é 
forte em Iúna, com destaque para o feijão, 
milho, pecuária leiteira e de corte. Mas o 
carro chefe é o café, com quase 8 mil produ-
tores, e um movimento mercadológico que 
envolve cerca de 13 mil pessoas, entre tra-
balhadores temporários,  transportadores, 
compradores, etc. O café gera renda de cer-
ca de 11,49 milhões / ano com produção de 
cerca de 40 mil toneladas (números aproxi-
mados, segundo estudos da SEPLAN � Se-
cretaria de Estado de Planejamento). 
 
Graças a diversidade climática, o município 
tem ainda uma potencialidade para crescer 
muito na fruticultura, piscicultura e na flori-
cultura, se destacando na produção de ro-
sas. 
  
A maior indústria de Iúna é a UNIMAG, de 
utensílios de alumínio. O forte de Iúna é a 
prestação de serviços e comércio, que atin-
gem cerca de 20% da população economi-
camente ativa, cerca de 10 mil pessoas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Revista Século Diário, pág. 40 e 42. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.1.2 � Agroindústria 
 
Nome do atrativo:   
Iunim. 
 
Localização: Fazenda Bom Pastor, zona 
rural. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em estado regular e 
não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
contratado, em bom estado e não adaptado. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo: porteira, não adaptada. 
 
Visitação:  diariamente, de  às 17h, com 
visitas guiadas, ingresso gratuito e com au-
torização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pro-
dução e comercialização de iogurte e outros 
derivados do leite. 
 

Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes:  local, municipal e 
do entorno regional. Fluxo de visitação, 
constante. 
 
Descrição do atrativo: agroindústria que 
comercializa laticínios em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome do atrativo:   
Doces Elenilda 
 
Localização: Fazenda Glecy Trindaqde, 
zona rural. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em estado 
regular e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
contratado, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação:   Selo de Inspeção Municipal - SIM , 
criado através da Lei 1834/2002 e reformu-
lado através da Lei 1974/2005. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo: porteira, não adapta-
da. 
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Visitação:  diariamente de  às 17h, com 
visitas guiadas, ingresso gratuito e com au-
torização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pro-
dução de doces. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes:  local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: : propriedade rural 
a 13Km da sede, com produção de doces 
caseiros. Seguir pela Rodovia Leôncio Viera 
de Rezende, onde, na Fazenda de Gleci Ga-
ma está a fábrica de Doces Elenilda. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 
 
 

Nome do atrativo:   
Agroindústrias de café. 
 
Localização: sede e entorno do município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em estado regular e 
não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
contratado, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação:   Selo de Inspeção Municipal - SIM, 
criado através da Lei 1834/2002 e reformu-
lado através da Lei 1974/2005. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo: porteira, não adapta-
da, em cada propriedade específica. 
 
Visitação:  diariamente, de 8:00h às 17:00h, 
com visitas guiadas, ingresso gratuito e com 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: co-

lheita e beneficiamento do café. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes:  local, municipal, 
do entorno regional, de outros estados e de 
outros países. Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: occorre comércio 
de café e visitação de estufas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
4.4 � REALIZAÇÕES TÉCNICAS,  

ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS 
 
4.4.1 � Viveiro 
 
Nome do atrativo:  
Tristão Flores. 
 
Localização: Córrego da Vargem Alegre, 
não urbana.  
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
sede.  
 
Distância da localidade mais próxima: 
4km.  
 
Distância da sede do município:  4km. 
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Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinali-
zado. 
 
Descrição do acesso utilizado: chega-se 
pela Rodovia Micheil Chequer. A propriedade 
é arrendada para produção de crisântemos.  
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular intermunicipal, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada principal. 
 
Visitação: diariamente, de 7 às 17:00h, 
com visitas guiadas, ingresso gratuito e com 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
condutor local. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pro-
dução e comercialização de flores. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 

Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. 
 
Descrição do atrativo:  o local garante 
uma visão inebriante, perde-se de vista o 
imenso tapete que se forma com os crisân-
temos  multi coloridos dentro das estufas do 
viveiro. 
 
Os crisântemos recebem tratamento agro-
ecológico, o que proporciona maior durabili-
dade das flores. 
 
Referências/Documentos consultados:  

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta Turís-
tica do Município de Iúna. SEBRAE ES, 
Prefeitura Municipal de Iúna. jan, 1997. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Ivanete Florindo � produção de rosas. 
 
Localização: Bom Sucesso.  
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Fazenda da Ponte. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
500m. 
 
Distância da sede do município:  3km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinali-
zado. 

Descrição do acesso utilizado: seguindo 
pela estrada que parte de Iúna em direção a 
BR-262, vê-se o atrativo às margens desta 
estrada, em um local onde há vários cantei-
ros de flores e estufas. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, intermunicipal, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: diariamente, de 7 às 17:00h, 
com visitas guiadas, ingresso gratuito e com 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
condutor local. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pro-
dução e comercialização de rosas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
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Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Fluxo de visitação cons-
tante. 
 
Descrição do atrativo: local com estufas 
detinadas a produção de rosas. Também há 
comercialização do produto na própria pro-
priedade. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
4.5 - EVENTOS PROGRAMADOS 
 
4.5.1 - Realizações Diversas 
 
Nome do atrativo:  
Festa da Padroeira Nossa Senhora Mãe 
dos Homens 
 
Localização: Matriz Nossa Senhora Mãe dos 
Homens, Centro. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
sede. 
 
Distância da sede do município: sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário totalmente pavimenta-
do e em bom estado. 

Descrição do acesso utilizado:  a Matriz 
fica no Centro da cidade, numa posição mais 
alta que a altura normal da cidade, naquele 
ponto como referência a subida para o Está-
dio Municipal. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado.  
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: 31 de maio, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: 02 ou 03 dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
locais para alimentação, estacionamento e 
serviço de limpeza. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 

do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
na data do evento. 
 
Descrição do atrativo: ocorrem romarias, 
missas, shows e barracas com comidas típi-
cas da região. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Comemoração do dia do Município. 
 
Localização: sede, Parque de Exposições 
Cassiano Júnior � Rodovia Mickail Chequer. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
localizado na sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
localizado na sede. 
 
Distância da sede do município: localiza-
do na sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, totalmente pavimen-
tado e em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
Mickail Chequer. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado.  
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Legislação de proteção ao atrativo: não há 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: 24 de outubro, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: 02  dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
locais para alimentação, estacionamento, 
serviços de segurança e de  limpeza. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
na data do evento. 
 
Descrição do atrativo: evento realizado 
anualmente, com programação variada, que 
inclui feira de artesanato, shows musicais, 
exposição agropecuária e apresentações das 
escolas municipais. 
 
Referências/Documentos consultados: 
Prefeitura Municipal de Iúna. 

Nome do atrativo:  
Dia de Santa Luzia  
 
Localização: Santuário de Água Santa. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 4km. 
 
Distância da sede do município: 4km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário totalmente pavimenta-
do e em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado:  existe a 
opção de sair pela Sede, seguindo a rua do 
Fórum ou subindo a ladeira da Casa da Cul-
tura. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado.  
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: 13 de dezembro, sem visitas guia-
das, acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 

Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: 02  dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de  limpeza. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  ativi-
dades religiosas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
na data do evento. 
 
Descrição do atrativo: o Santuário de Água 
Santa está localizado há quatro quilômetros da 
Sede. Um local cercado por mistérios e lendas 
onde, durante todo o ano, vão centenas de 
pessoas fazer e pagar promessas. No local há 
também a chamada Pedra do Pecado, onde 
muitos fiéis vão para livrar-se de seus pecados. 
É administrado pela comunidade local, sendo 
caracterizado por uma área com paredão ro-
choso, onde diz-se de uma lenda, do qual atri-
bui-se poderes milagrosos das águas oriundas 
da fonte. Todo o dia 13 de cada mês é celebra-
do uma missa em honra a Santa Luzia, do qual 
a festa magna é comemorada no mês de de-
zembro, com romarias e missas. No local há 
uma sala caracterizada pelos diversos ex-votos 
levados por fieis.  
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
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Nome do atrativo:  
Festa do Café. 
 
Localização: sede, em local a ser definido. 
Normalmente a realização é no Parque de 
Exposições Cassiano Júnior. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
localizado na sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
localizado na sede. 
 
Distância da sede do município: localiza-
do na sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, totalmente pavimen-
tado e em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado:  Rodovia 
Mickail Cheuqer. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado.  
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: em setembro (data móvel), sem 
visitas guiadas, acesso gratuito e sem auto-

rização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: 02  dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
locais para alimentação, estacionamento, 
serviços de segurança e de  limpeza. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
na data do evento. 
 
Descrição do atrativo: evento que traz o 
café como tema principal. Há desfiles para 
escolha da Rainha e do Príncipe do Café, 
cursos direcionados para os produtores, 
shows musicais e gastronomia derivada do 
café. 
 
Referências/Documentos consultados:   
Prefeitura Municipal de Iúna. 
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5 - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS  
TURÍSTICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 - HOSPEDAGEM 
 
5.1.1 - Meios de Hospedagem  

Oficialmente Cadastrados. 
 
5.1.1.1 - Hotel 
 
Nome da empresa:  
São Judas Tadeu Hotel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Presidente 
Vargas, n.º 335, Centro. 
 
Telefone: (28) 3545-1843 e 3545-2686.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 06 funcionários  
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 16 UH�s e 
32 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
TV, telefone e ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: com café da manhã. 
 
Área social: garagem, sala de tv/vídeo, 
central telefônica. 

Formas de pagamento: cheque e dinheiro. 
 
Descrição e observações complementa-
res: O hotel dispõe de café da manhã inclu-
so na diária. Está localizado em frente a 
Igreja Matriz Nossa Senhora Mãe dos Ho-
mens de Iúna. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 In loco. 
 
 
Nome da empresa: 
Hotel Beira Rio 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Presidente 
Tancredo Neves, S/N (Rodovia Mikeil Che-
quer). 
 
Telefone: (28) 3545.1230 e 3545.2323.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 09 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 53 UH�s e 
100 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
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TV, telefone e ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: com café da manhã. 
 
Área social: garagem, sala de tv/vídeo e 
central telefônica. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinhei-
ro. 
 
Descrição e observações complementa-
res: o hotel dispõe de café da manhã incluso 
na diária. Possui amplo estacionamento e 
restaurante anexo. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Hotel Continental 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização:  urbana, rua Presidente Var-
gas, S/N .  Centro. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 

Unidades habitacionais (UH�s): 06 quar-
tos, com total de 15 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
não há. São quartos simples, apenas com 
camas. 
 
Tipo de diária: com café da manhã. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinhei-
ro. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
5.1.1.2 � Pousada 
 
Nome da empresa:  
Pousada Manacá � Projeto Cama & Café 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: área rural. Rodovia Mikeil 
Chequer, km 8 � Vargem Alegre (próximo do 
trevo de Irupi) 
 
Telefone: (28) 3545.1004 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 01 funcionário 
permanentes. 

Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s):  4 UH�s e 
11 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
TV e ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: com café da manhã. 
 
Área social: garagem e sala de tv/vídeo. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações complementa-
res: a pousada dispõe de café da manhã 
incluso na diária. Em anexo, há o �Canto 
Bão�, que é uma infra-estrutura de apoio de 
alimentação com almoço e outras especiali-
dades sob encomenda 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
5.1.2 � Meios de Hospedagem  

Extra-Hoteleiros 
 
5.1.2.1 � Camping 
 
Nome da empresa:  
Camping Recanto do Príncipe 
 
Natureza da entidade: privada. 
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Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: São João do Príncipe, área não 
urbana. 
 
Gerências:  familiar. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Tipo de diária: sem pensão, o camping 
disponibiliza sanitários, chuveiros e pia. 
 
Recreação e lazer: o local possui um riacho 
que foi represado, podendo ser praticado 
atividades como natação e passeio de caia-
que. Possui também pesque-pague, trilhas, 
cachoeiras e área para camping, além de um 
espaço privilegiado para almoço e jantar em 
área coberta. Uma das especialidades é o 
frango com broto de bambu. 
 
Formas de pagamento: dinheiro e/ou che-
ques. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 - ALIMENTAÇÃO 
 
5.2.1 - Restaurantes. 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Beira Rio. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombado.  
 
Localização: urbana. Avenida Tancredo 
Neves, s/n, Vila Nova. 
 
Telefone: (28) 3545-1230. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 07h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 14 me-
sas e 56 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: self-service e tv. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações complementa-
res: está localizado ao lado do Hotel Beira-
Rio. 
 

Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
nome da empresa:  
�Canto Bão� 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: rústica, não tombada.  
 
Localização: área rural. Rodovia Mikeil 
Chequer, km 8 � Vargem Alegre (próximo do 
trevo de Irupi) 
 
Telefone: (28) 3545-1004 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 01 funcionário 
permanente. 
 
Funcionamento: permanente, de 18h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 50 pes-
soas. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: a área pode ser 
locada para eventos, confraternizaçoes, jan-
tares festivos e outros eventos. 
 
Tipos de cozinha: Mineira e Capixaba. 
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Descrição e observações complementa-
res: está localizado ao lado da Pousada Ma-
nacá. A estrutura física do �Canto Bão� é 
toda feita em alvenaria e madeira rústica 
tipo casqueira (casca de toras de eucalipto). 
Seu horário de funcionamento é das 18 às 
22 hs. Possui dois ambientes sendo o pri-
meiro um pouco menor em relaçao ao se-
gundo. Nele, há expostos fotos, objetos an-
tigos e um balcão de atendimento. No outro, 
há mesas rústicas, bancos, fogão a lenha e 
outros objetos antigos. Possui também uma 
área externa com aproximadamente 400 m² 
arborizada e tendo tambem alguns brinque-
dos infantis. Foram plantados no quintal, 
para uso na propriedade, pés de laranja, 
mandioca, hortalicas, verduras e outros. 
Vende-se no �Canto Bão� licores caseiros, 
doces, cachaca da regiao (com cipó cravo, 
jatobá, pinho de riba, braúna e outros), car-
ne na lata, torresminho com mandioca, lei-
toa a pururuca, caldos e comida �minexaba� 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Chuletão 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombada.  
 
Localização: área urbana. Rua Raolino Fi-
namore, s/n � Quilombo. 

Telefone: (28) 3545-1625. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 10h às 
15h de segunda a sábado e a lanchonete, 
das 17h30 até ao último cliente de segunda 
a sábado. 
 
Capacidade do empreendimento: 80 pes-
soas. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou cheque. 
 
Equipamentos e serviços: a área pode ser 
locada para eventos, confraternizaçoes, jan-
tares festivos e outros eventos. 
 
Tipos de cozinha: self-service. 
 
Descrição e observações complementa-
res: O Restaurante e Churrascaria Chuletão 
funciona com o sistema self-service de se-
gunda a domingo, tendo aos domingos, o 
atendimento com churrasco. No primeiro 
piso há 56 lugares e no segundo piso mais 
24 lugares. Os sanitários estão instalados no 
primeiro piso dispondo somente de acesso 
por escadas. Internamente há o sistema de 
som ambiente. Para o melhor atendimento a 
seus clientes, há o serviço de marmitex, 
tendo a opção de entrega domiciliar. A lan-
chonete funciona de segunda a Sábado, a 

partir das 17hs, atendendo até o ultimo cli-
ente. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Coisa Nossa. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombada.  
 
Localização: área urbana. Rua Capitão João 
Inácio, Beira Rio, Centro. CEP 29390-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 9 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado, das 
11h às 14h 
 
Capacidade do empreendimento: 80 pes-
soas. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou che-
que. 
 
Equipamentos e serviços: som ambiente e 
serviço a lá carte 
 
Tipos de cozinha: brasileira/regional 
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Referências/Documentos consultados: 
 In loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Candeeiro. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombada.  
 
Localização: área urbana.  Rua Galaor Rios, 
s/n, Centro. CEP 29390-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, a partir das 
1. 
 
Capacidade do empreendimento: 04 me-
sas. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ouche-
que. 
 
Equipamentos e serviços: serviço a la 
carte.  
 
Tipos de cozinha: italiana e brasileira.   
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 

Nome da empresa:   
Pizzaria Carretão. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombada.  
 
Localização: Rua Amintas Osorio de Matos, 
87. Centro. 
 
Telefone: (28) 3545-1510 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, de 
11h as 20h e sábado e domingo de 11h  as 
22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 50 pes-
soas. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou che-
que. 
 
Equipamentos e serviços: musica ambien-
te e serviço a lá carte. 
 
Tipos de cozinha: pizza. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 

5.2.2 - Bares/Cafés/Lanchonetes. 
 
Nome da empresa:  
Cafeteria Pedra Bonita. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombado.  
 
Localização: urbana. Rua Vitalino Hubner 
Miranda, s/n, Centro. 
 
Telefone: (28) 3545-2438. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente de segunda a 
domingo, de 13h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 04 me-
sas e 16 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música mecâni-
ca, não possui local para eventos. Atendi-
mento de balcão. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações complementa-
res: vende salgados, bebidas, café e lanches 
rápidos. 
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Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Bar Casarão. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombado.  
 
Localização: urbana. Avenida Presidente 
Vargas, n.º 339, Centro. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 09h às 19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 02 me-
sas e 08 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não possui local 
para eventos. Atendimento de balcão. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações complementa-
res: bebidas e lanches rápidos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 

Nome da empresa:  
Lanchonete Andazzo. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombado.  
 
Localização: urbana. Avenida Presidente 
Vargas, n.º 179, Centro.  
 
Telefone: (28) 3545-1621. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 permanentes. 
 
Funcionamento: permanente de 09h às 
20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 03 me-
sas e 12 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não possui local 
para eventos. Atendimento de balcão. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações complementa-
res: vende caldo de carne, sucos, salgados, 
refrigerantes e doces. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 

Nome da empresa:  
Nascimento�s Bar. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombado.  
 
Localização: urbana. Rua Epaminondas 
Amaral, s/n, Centro.  
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente de 08h às 
21h. 
 
Capacidade do empreendimento: 02 me-
sas e 10 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não possui local 
para eventos. Atendimento de balcão. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações complementa-
res: bebidas, salgados e petiscos em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
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Nome da empresa:  
Bar Pequiá. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombado.  
 
Localização: urbana. Praça Nossa Senhora 
de Santana, Centro Pequiá. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 08h às 
20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 02 me-
sas e 08 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não possui local 
para eventos. Atendimento de balcão. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações complementa-
res: bebidas e petiscos em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 In loco. 
 
 
 

Nome da empresa:  
Lanchonete Andazzo II. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombado.  
 
Localização: urbana. Rua Galaor Rios, n.º 
289, Centro.  
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 08h até o 
último cliente. 
 
Capacidade do empreendimento: 08 me-
sas e 32 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não possui local 
para eventos. Atendimento de balcão. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações complementa-
res: lanches, salgados, sucos e refrigeran-
tes. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 

Nome da empresa:  
Skina Bar. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombado.  
 
Localização: urbana. Rua Benjamin Cons-
tante, n.º 81, Centro.  
 
Telefone: (28) 9945-6046. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 07h às 
19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 04 me-
sas, 16 cadeiras e 08 bancos. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não possui local 
para eventos. Atendimento de balcão. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações complementa-
res: bebidas e petiscos em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
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Nome da empresa:  
Tropical Bar. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombado.  
 
Localização: urbana. Rodovia Iúna X Ale-
gre, Perdição.  
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 02 funcionários  
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 07:00h 
às 20:00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 04 ca-
deiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não possui local 
para eventos. Atendimento de balcão. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações complementa-
res: bebidas, salgados e petiscos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 In loco. 
 
 
 

Nome da empresa:  
Bar São Sebastião. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombado.  
 
Localização: urbana. Avenida Presidente 
Vargas, s/n, Centro.  
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 07h às 
19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 06 me-
sas e 24 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não possui local 
para eventos. Atendimento de balcão. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações complementa-
res: bebidas e petiscos em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 

Nome da empresa:  
Bar do Zé Batista. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombado.  
 
Localização: urbana. Avenida Presidente 
Vargas, n.º 48, Centro.  
 
Telefone: (28) 3545-1687. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 02 funcionários  
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 07h às 
19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 01 me-
sa e 04 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não possui local 
para eventos. Atendimento de balcão. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações complementa-
res: bebidas, salgados e petiscos em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
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Nome da empresa:  
Tô Frito Bar e Lanchonete. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombado.  
 
Localização: urbana. Praça Vereador Anti-
des Farias, s/n, Centro.  
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 14h até o 
último cliente. 
 
Capacidade do empreendimento: 04 me-
sas e 16 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não possui local 
para eventos. Atendimento de balcão. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações complementa-
res: bebidas e lanches em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 

Nome da empresa:  
Bar Empório. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombado.  
 
Localização: urbana.  Rua José Antônio 
Lofego, 81, Centro. 
 
Telefone: (28) 3545-2189 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 08 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de segunda a 
sexta-feira de 5h às 22h e sábado, de 5h à 1h. 
 
Capacidade do empreendimento: 22 me-
sas e 88 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não possui local 
para eventos. Atendimento de balcão. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações complementares: 
música ao vivo nos fins de semana, a especialida-
de da casa é espaguete a bolonhesa e ao sugo. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 

5.2.3 - Casa de Chá/Confeitarias. 
 
Nome da empresa:  
Padaria Nossa Senhora do Carmo. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombado.  
 
Localização: urbana. Praça Vereador Anti-
des Farias, s/n, Centro.  
 
Telefone: (28) 3545-1080. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 06 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. De segunda 
a sexta-feira das 05h às 22h e Sábado, de 
05h à13h 
 
Capacidade do empreendimento: 05 me-
sas e 20 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não possui local 
para eventos. Atendimento de balcão. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações complementa-
res: bebidas, pães e lanches. 
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Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Padaria Casa do Pão. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombado.  
 
Localização: urbana. Rua Benjamin Cons-
tante, n.º 92, Centro.  
 
Telefone: (28) 3545-1994. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 06 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 06h às 
18:00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 03 me-
sas e 12 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento de 
balcão. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações complementa-
res: pães, bolos, biscoitos, sucos, achocola-

tados e produtos de mercearia. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 In loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Padaria e Lanchonete Expressa. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombado.  
 
Localização: urbana. Praça Vereador Anti-
des Farias, s/n, Centro.  
 
Telefone: (28) 3545-1080. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 06 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. de segunda 
a sexta-feira das 05h às 22h e sábado das 
5h à 13h 
 
Capacidade do empreendimento: 05 me-
sas e 20 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não possui local 
para eventos. Atendimento de balcão. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 

Descrição e observações complementa-
res: bebidas, pães e lanches. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Padaria União. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombado.  
 
Localização: rua Epaminondas Amaral, s/n, 
Quilombo. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes.  
 
Funcionamento: permanente, de 06h às 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: balcão 
de atendimento para 04 pessoas. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento de 
balcão. 
 
Tipos de cozinha: padaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
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Nome da empresa:  
Padaria São José. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombado.  
 
Localização: Rua Desembargador Epami-
nondas Amaral, 11. Centro. 
 
Telefone: (28) 3545-2457. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 06h às 
18h. 
 
Capacidade do empreendimento: aten-
dimento realizado em balcão, capacidade 
para 5 pessoas. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: Atendimento de 
balcão. 
 
Tipos de cozinha: padaria. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 

Nome da empresa:  
Padaria Pami. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombado.  
 
Localização: rua Epaminondas Amaral, s/n, 
Quilombo. CEP 29390-000. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 15 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 06h às 
18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 02 mesas e 
balcão de atendimento para 10 pessoas. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento de 
balcão. 
 
Tipos de cozinha: padaria. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
 
 

5.3 - TRANSPORTES 
 
5.3.1 - Transportadoras Turísticas. 
 
Nome da empresa:  
Viação Rio Doce. 
 
Integra rede de transportes: nacional. 
 
Endereço: Terminal Rodoviário Antônio Luiz 
de Castro, Centro.  
 
Telefone: (28) 3545-1523. 
 
Gerencias: geral. 01 funcionário permanente. 
 
Período de atendimento: segunda-feira a 
domingo, de 09h30 às 21h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: dinheiro. 
 
Tipos de trasnsporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: própria. 
 
Abrangência do atendimento: regional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: sanitários. 
 
Descrição e observações complementares:  
Linhas a partir de Iúna � Rio de Janeiro � 
10h15 e 21h. 
Muriaé - MG, Bom Jesus do Itabapoana e 
Itaperuna � RJ. Saídas diárias. 
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Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Viação Águia Branca. 
 
Integra rede de transportes: nacional. 
 
Endereço: Terminal Rodoviário Antônio Luiz 
de Castro, Centro.  
 
Telefone: (28) 3545-1130. 
 
Web site: 
 http://www.viaçaoaguiabranca.com.br  
 
Gerencias: geral. 02 funcionários perma-
nentes. 
 
Período de atendimento: segunda-feira a 
domingo, de 05h às 17h30. 
 
Formas de ingresso/pagamento: dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: própria. 
 
Abrangência do atendimento: regional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: sanitários. 
 
Descrição e observações complementares: 
Linha  Iúna X Vitória às 05h30, 08h10 e 15h. 

Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Viação Itapemirim. 
 
Integra rede de transportes: nacional. 
 
Endereço: Terminal Rodoviário Antônio Luiz 
de Castro, Centro.  
 
Telefone: (28) 3545-1505. 
 
Web site: 
http://www.itapemirimcorp.com.br  
 
Gerencias: geral. 02 funcionários perma-
nentes. 
 
Período de atendimento: segunda-feira a 
domingo, de 08h às 21h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: dinhei-
ro. 
 
Tipos de trasnsporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: própria. 
 
Abrangência do atendimento: nacional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado e 
sanitários. 
 

Descrição e observações complementares:  
Linhas a partir de Iúna � Rio de Janeiro �
21:00h, diariamente. 
Iúna X São Paulo (domingo, segunda-feira e 
sexta-feira, às 15h). 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Minastur. 
 
Integra rede de transportes: nacional. 
 
Endereço: Terminal Rodoviário Antônio Luiz 
de Castro, Centro.  
 
Telefone: (28) 3545-1500. 
 
Gerencias: geral. 02 funcionários perma-
nentes. 
 
Período de atendimento: segunda-feira a 
domingo, de 06:00 às 20:10h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: própria. 
 
Abrangência do atendimento: regional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: veículo padrão co-

http://www.via�aoaguiabranca.com.br
http://www.itapemirimcorp.com.br
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mercial com assentos reclináveis. 
 
Descrição e observações complementa-
res: a partir de Iúna atende Manhuaçú e 
Lajinha � MG, Guaçuí, Alegre, Irupi, Ibitira-
ma e Ibatiba - ES. Saísas diárias. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
5.3.2 � Taxi 
 
Nome da empresa:  
Ponto de Táxi da Rodoviaria 
 
Integra rede de transportes: regional. 
 
Endereço: Terminal Rodoviário Antônio Luiz 
de Castro, Centro.  
 
Telefone: (28) 3545-1500. 
 
Gerencias: geral.  
 
Período de atendimento: segunda-feira a 
domingo, de 06h às 22h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: própria. 
 
Abrangência do atendimento: regional. 

Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: veículo padrão. 
 
Descrição e observações complementares: 
na rodoviária há abrigos e telefones públicos. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
5.4 - EVENTOS 
 
5.4.1 - Parques, Pavilhões e Exposições. 
 
Nome:  
Parque de Exposições Cassiano Júnior. 
 
Localização: Rodovia Iúna X Alegre (ES �
184), Km 1,5, Centro.  
 
Telefone: (28) 3545-2715. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Iúna. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes. 
 
Formas de pagamento do uso de equi-
pamento/serviços: dinheiro e/ou cheque. 
 
Características gerais: 186km do Aeropor-
to, 186km da Porto, 02km da Rodoviária e 
02km do centro hoteleiro. Atendimento: 
segunda-feira a domingo, de 08:00h às 
22:00h. 

Espaço físico: área aberta com capacidade 
para 5.000 pessoas e arquibancadas. 
 
Área pára feiras e exposições:  todo o 
parque. 
 
Outras instalações:  instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
5.4.2 - Auditório/Salões/Salas. 
 
Nome:  
Auditório da Faculdade Porto Seguro. 
 
Localização: Avenida Deputado João Rios, 
n.º 269, Centro. 
 
Telefone: (28) 3545-2715. 
 
E-mail: faps@portoseguro.g12.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 01 funcionário 
permanente. 
 
Formas de pagamento do uso de equi-
pamento/serviços: dinheiro. 
 
Características gerais: 186km do Aeropor-
to, 186km da Porto, 0,3km da Rodoviária e 

mailto:faps@portoseguro.g12.br
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1km do centro hoteleiro. 
 
Espaço físico: auditório para 300 pessoas. 
Adaptação para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Descrição e observações complementa-
res: o auditório está instalado na Faculdade 
Porto Seguro. Dispõe de rampas de acesso. 
Possui palco metálico móvel, camarim, can-
tina e sanitários, sendo que há também uni-
dades com adaptação para deficientes físi-
cos. A instituição cede espaço mediante co-
laboração de custo de manutenção. Os equi-
pamentos que forem necessários como data-
show, telão entre outros, são de responsabi-
lidade da parte interessada pelo empréstimo 
do auditório. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome:  
Salão Social da Paróquia Nossa Senhora 
dos Homens. 
 
Localização: Anexo da Igreja Nossa Senho-
ra dos Homens, Centro.  
 
Telefone: (28) 3545-2715. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 

Formas de pagamento do uso de equi-
pamento/serviços: dinheiro. 
 
Características gerais: 140km do Aeropor-
to de Cachoeiro de Itapemirim, 186km do 
Porto, 1,5km da Rodoviária e 0,8km do cen-
tro hoteleiro. Atendimento: segunda-feira a 
domingo, de 08h às 17h 
 
Espaço físico: salas para reuniões e pales-
tras com capacidade para 200 pessoas e 
salas de apoio. 
 
Equipamentos e serviços de apoio: 
tv/vídeo, instalações sanitárias, serviços de 
limpeza, cozinheira e refeitório. 
 
Outras instalações: 1º prédio: salão para 
80 pessoas, sala para 20 pessoas, refeitório 
para 150 pessoas, 02 banheiros e cozinha. 
2º prédio: salão para 200 pessoas, 03 salas 
para 25 pessoas, sala para 30 pessoas, 02 
banheiros, cozinha e refeitório. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.3 - Outros Serviços e Equipamentos  
Especializados. 

 
Nome:  
Toca do Leão. 
 
Localização: Rodovia Iúna X Alegre, Km 
1,3, Centro. 
 
Gerências: outras � Lions Club de Iúna. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Formas de pagamento do uso de equi-
pamento/serviços: dinheiro. 
 
Características gerais: 186km do aeropor-
to, 186km do porto, 2km da rodoviária, 2Km 
do centro hoteleiro. Atendimento: de segun-
da-feira a sexta-feira, de 8h às 20h. 
 
Espaço físico: capacidade para 1.200 pes-
soas. 
 
Outras instalações: possui palco, camarim, 
bar futurista, iluminação, cozinha e está 
apto a receber eventos diversos. 
 
Descrição e observações complementa-
res: a �Toca do Leão� tem capacidade para 
1200 pessoas. É cobrada uma taxa para uso 
das dependências. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 



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

52

5.5 � LAZER E ENTRETENIMENTO 
 
5.5.1 - Parques, Jardins e Praças. 
 
Nome:  
Praça da Matriz  
Nossa Senhora de Santana. 
 
Localização: Avenida Prefeito José Raposo, 
Centro. Pequiá. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Iúna. 
 
Funcionamento: 24h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
serviço de limpeza, telefone público e 10 
vagas de estacionamento. 
 
Principais atividades ocorrentes: trânsito 
de pedestres. 
 
Descrição e observações complementa-
res: a praça possui bancos de cimento, ilu-
minação pública e coreto. A Igreja foi inau-
gurada em 1954, e a   praça em 12 de de-
zembro de 1998. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 In loco. 
 
 
 
 
 
 

Nome:  
Centro de Lazer Sérgio  
Viana Abikahir (Casa da Criança) 
 
Localização: Rua Poeta Michael Antônio, 
s/n, Quilombo. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Iúna. 
 
Funcionamento: todos os dias. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
serviços de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: ativida-
des desportivas e de lazer. 
 
Descrição e observações complementa-
res: possui duas quadras de cimento, uma 
de areia e iluminação e cobertura. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 In loco. 
 
 
Nome:  
Praça Coronel João Osório. 
 
Localização: Praça Coronel João Osório, 
Sede. CEP: 29390-000. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Iúna. 
 
Funcionamento: 24h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 

locais de alimentação, serviço de limpeza, 
serviços de segurança. 
 
Principais atividades ocorrentes: ativida-
des de lazer e tráfego de pedestres. 
 
Descrição e observações complementa-
res: a praça foi inaugurada em 12 de de-
zembro de 1998. Próximo a Igreja Presbite-
riana. Dispõe de bancos de cimento, ilumi-
nação pública e pequenas árvores.  
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome:  
Praça da Matriz Nossa Senhora  
Mãe dos Homens. 
 
Localização: Presidente Vargas, s/n, Cen-
tro. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Iúna. 
 
Funcionamento: 24h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
serviço de limpeza e estacionamento. 
 
Principais atividades ocorrentes: ativida-
des religiosas e de lazer. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
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Nome:  
Praça do Ginásio Poliesportivo �Prefeito 
Romeu Rios�. 
 
Localização: Praça da Paz - Quilombo. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Iúna. 
 
Funcionamento: 24h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
serviço de limpeza, telefone público, esta-
cionamento e local para alimentação não 
adaptado. 
 
Principais atividades ocorrentes: trânsito 
de pedestres e lazer. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome:  
Praça São Vicente de Paulo. 
 
Localização: Quilombo. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Iúna. 
 
Funcionamento: 24h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
serviço de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: trânsito 
de pedestres. 

Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
5.5.2 - Clubes. 
  
Nome:  
ICC � Iúna Campestre Clube. 
 
Localização: Rodovia Michail Chequer 
 
Gerências: geral. Acesso pago. 
 
Funcionamento:  finais de semana e em 
eventos programados. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
serviço de limpeza e serviço de segurança. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
eventos. 
 
Descrição e observações complementa-
res: salão para bailes e teatro, restaurante, 
campo society, sãlão de jogos, piscinas, 
salão para reunião, sauna e pista fechada 
para bocha. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 

Nome:  
Associação Banestes de Iúna. 
 
Localização: Rua Pedro Escardini, Centro.  
 
Gerências: geral. Acesso pago. 07 funcio-
nários permanentes. 
 
Funcionamento: todos os dias, de 08h às 
17h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
serviço de limpeza, serviço de segurança, 
serviço de saúde e telefone público. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer. 
 
Descrição e observações complementa-
res: piscina, campo society, banheiros, bar e 
salão de festas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome:  
AABB � Associação  
Atlética Banco do Brasil. 
 
Localização: Rua Pedro Escardini, s/n, Cen-
tro.  
 
Gerências: geral. Acesso pago. 09 funcio-
nários permanentes. 
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Funcionamento: todos os dias, de 08h às 
18h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
serviço de limpeza e telefone público. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer. 
 
Descrição e observações complementa-
res: piscina, saunas, quadras de areia, cam-
po society, arquibancadas, salão social, pista 
para bocha, vestiário, banheiros e bar. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome: AASM � Associação  
Atlética dos Servidores Militares. 
 
Localização: Rua Pedro Escardini, s/n, Cen-
tro.  
 
Telefone: (28) 3545-2354. 
 
Gerências: Polícia Militar. 
 
Funcionamento: terça a domingo, das  7h 
às 13h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias não adaptadas, locais 
para alimentação parcialmente adaptados, 
serviço de limpeza, serviço de segurança, 
estacionamento e outros como campo soci-

ety, quadra de areia, piscinas e churrasquei-
ra. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
entretenimento. 
 
Descrição e observações complementa-
res: local para uso dos policiais militares e 
convidados. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
5.5.3 - Estádio e Ginásios 
  
Nome:  
Estádio Municipal  
�Antônio Osório Pereira�. 
 
Localização: Rua Pedro Escardim, Centro.  
 
Gerências: Prefeitura de Iúna. Acesso gra-
tuito. 
 
Funcionamento:  finais de semana e em 
eventos programados. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias e locais de alimenta-
ção. 
 
Principais atividades ocorrentes: ativida-
des desportivas e lazer. 
Descrição e observações complementa-

res: classificado pela federação de futebol 
do ES entre os quatro melhores do Estado 
por sua estrutura. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome:  
Ginásio Poliesportivo  
�Prefeito Romeu Rios�. 
 
Localização: Praça da Paz - Quilombo. 
 
Gerências: Prefeitura de Iúna. Acesso gra-
tuito. 
 
Funcionamento: finais de semana e em 
eventos programados. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
arquibancada, refeitório e vestiário. 
 
Principais atividades ocorrentes: ativida-
des desportivas e lazer. 
 
Descrição e observações complementa-
res: ginásio com capacidade para 5000 mil 
pessoas sentadas, possibilidade de receber 
congressos técnicos e administrativos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 In loco. 
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5.5.4 - Outros Serviços e Equipamentos. 
 
Nome:  
Fazenda Emerick. 
 
Localização: Laranja da Terra.  
 
Gerências: geral, acesso gratuito. 
 
Funcionamento: todos os dias, de 7h  às 22h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias e serviços de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: explo-
ração agrícola. 
 
Descrição e observações complementares: 
a propriedade está localizada na Vila de Laranja 
da Terra à 12km da BR-262. A entrada fica 
1,5km da divisa de ES-MG. Vende-se produtos 
agrícolas e bordados manuais. A sede da fa-
zenda foi construída no início do século XX. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome:  
Fazenda da Barra. 
 
Localização: Perdição. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: diário, das 7h às 13h. 

Equipamentos, instalações e serviços: : 
a Fazenda da Barra dispõe de um casarão 
centenário de grande beleza, do qual ainda 
residem moradores descendentes dos pri-
meiros donos do local. 
 
Principais atividades ocorrentes: a pro-
prietária cultiva flores e  produz doces, além 
de outras guloseimas. Seus produtos são 
comercializados na propriedade e na feira 
realizada na sede do município. 
 
Descrição e observações complementa-
res: a propriedade possui esta denominação 
devido estar nele a foz do Rio Perdição, 
também conhecido por Barra. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome:  
Fazenda Pedregulho. 
 
Localização: não urbana, São João do Prín-
cipe. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: todos os dias, das 7h às 1. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias e serviços de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: ativida-
des agrícolas e artesanais. 

Referências/Documentos consultados: 
 In loco. 
 
 
 
5.6 - OUTROS SERVIÇOS  

E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 
 
5.6.1 - Entidades, Associações e Presta-
dores de Serviços Turísticos. 
 
Nome:  
APRATI � Associação dos Produtores de 
Artesanato e Agroturismo de Iúna. 
 
Localização: Avenida Presidente Vargas, 
s/n, Centro.  
 
Telefone: (28) 3545-3468. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 01 funcionário  
permanente. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sábado, de 08:00h às 11h e de 12h às 18h. 
 
Formas de pagamento: gratuito. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
imóvel com 01 sala provisória e instalações 
sanitárias, com comercialização de artesana-
to em geral. 
 
Principais atividades ocorrentes: vendas 
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de artesanato e produtos do agronegócio. 
 
Descrições e observações complemen-
tares: comercialização de cachaça, panos de 
prato, bolsas, bonecas, chaveiros, postais, 
doces, pães, rosquinhas, licores, biscuit, 
bijuterias, tela a óleo, artefatos em couro e 
artesanato em madeira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome:  
SAFARI � Sindicato dos Agricultores,  
Familiares e Assalariados Rurais  
de Iúna e Irupi - ES. 
 
Localização: Rua Desembargador Epami-
nondas Amaral, n.º132, Centro. 
 
Telefone: (28) 3545-2039. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 09 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta-feira, de 8h às 17h. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, serviço de limpeza, 

serviço de segurança, serviço de saúde e 
jurídico. 
 
Principais atividades ocorrentes: suporte 
técnico e jurídico aos associados. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome:  
COOCAFÉ. 
 
Localização: Rua José Antônio Lofego, 75, 
Centro.   
 
Telefone: (28) 3545-2039. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 08 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: segunda a sex-
ta-feira, de 8h às 17h30 e sábado, até às 11h. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: não há. 
 
Principais atividades ocorrentes:. venda 
dos vários produtos agrícolas, produzidos 
pelos cooperados. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 

Nome:  
AAMAIR � Associação Amigos  
do Meio Ambiente  PRÓ CAPARAÓ 
 
Localização: Avenida Deputado João Rios, 
760, Centro. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: trabalho volun-
tariado. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta-feira, de 7h às 12h e de 13h às 17h. 
 
Formas de pagamento:  gratuito. 
 
Equipamentos, instalações e serviços:  
sala para reuniões. 
 
Principais atividades ocorrentes: reuni-
ões periódicas, reflorestamento, plantio de 
mudas e limpeza das margens dos rios. 
 
Descrições e observações complemen-
tares: contato por telefone com Idenil (28) 
� 3545-1433, participação de 30 associados, 
trabalho que vem sendo desenvolvido a cer-
ca de 4 anos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 In loco. 
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Nome:  
GASA � Grupo de Ação Social  
e Ambiental. 
 
Localização: Avenida Desembargador Epa-
minondas Amaral, 39, Centro. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários:  05 voluntários. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta-feira, de 7h às 12h e de 13h às 17h. 
 
Formas de pagamento:  gratuito. 
 
Equipamentos, instalações e serviços:  
espaço cultural GASA, com biblioteca e vide-
oteca. 
 
Principais atividades ocorrentes: reuni-
ões, palestras, debates, mostras de vídeos e 
espaço para leitura. 
 
Descrições e observações complemen-
tares: fazem trabalho de educação ambien-
tal, exposições em escolas, placas de sinali-
zação em áreas verdes, limpeza de margens 
dos rios da região, panfletagens e caminha-
das ecológicas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 In loco. 
 
 
 

Nome:  
Pastoral da Ecologia de Iúna. 
 
Localização: Avenida Presidente Vargas, 
s/n, Igreja Matriz, Centro. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: trabalho volun-
tariado. 
 
Período de funcionamento: contato tele-
fônico em horário comercial. 
 
Formas de pagamento:  gratuito. 
 
Equipamentos, instalações e serviços:  
utilizam as dependências da Matriz Nossa 
Senhora Mãe dos Homens e da Igreja São 
Francisco,  do bairro Quilombo. 
 
Principais atividades ocorrentes: reuni-
ões, palestras, debates e plantio de mudas. 
 
Descrições e observações complementares: 
para melhorar a qualidade de vida dos morado-
res do bairro Quilombo formou-se um grupo de 
amigos dispostos a preservar a natureza e a 
biodiversidade local. A partir deste grupo foi 
fundada, há 1 ano, a Pastoral, com apoio da 
Igreja Matriz, já foram plantadas 3300 mudas de 
plantas nativas da região, este plantio é feito 
todos os fins de semana do ano. 
 
Tendo como parceiro o IDAF, a pastoral ob-
teve o apoio e o suporte técnico necessário 

para boa utilização do solo e das mudas. 
 
Contato por telefone: Gilda � 28 3545 1223 
ou Leilamar � (28) 3545 1933. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome:  
FACI � Federação das Associações  
Comunitárias de Iúna e Irupi. 
 
Localização: Rua José Antônio Lofego, 76, 
Centro.   
 
Telefone: (28) 3545-2343 e 9986-0978. 
 
E-mail: faci.iuna@bol.com.br  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta-feira, de 8h às 17h. 
 
Formas de pagamento:  anuidade. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: não há. 
 
Principais atividades ocorrentes:.  reuniões. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 

mailto:faci.iuna@bol.com.br
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Nome:  
CACIL � Cooperativa  
dos Produtores Rurais de Iúna. 
 
Localização: Rua Jose Antonio Lofego, 76. 
 
Telefone: (28) 3545-1231. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta-feira, de 8h às 17h. 
 
Formas de pagamento:  anuidade. 
 
Equipamentos, instalações e serviços:  
sede administrativa. 
 
Principais atividades ocorrentes: reuni-
ões, conselheiros fiscais e administrativos. 
 
Descrições e observações complemen-
tares: ao lado da Casa da Lavoura. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:  
Sindicato  Patronal. 
 
Localização: avenida Amintas Osório de 
Matos, 07, Centro.  
 
E-mail: sindriuna@yahoo.com.br. 
 
Telefone: (28) 3545-1438. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. 
 
Formas de pagamento:  anuidade. 
 
Equipamentos, instalações e serviços:  
sede administrativa. 
 
Principais atividades ocorrentes: reuni-
ões, contratos e aditivos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 In loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:  
Cooperativa de Crédito Rural � CREDI-
SOL. 
 
Localização: rua Desembargador Epami-
nondas do Amaral, 113, Centro.  
 
Telefone: (28) 3545-2039 e (28) 3545-
1249. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das  
às 16h. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou boleto 
bancário.   
 
Equipamentos instalações e serviços:  
escritório de atendimento. 
 
Principais atividades ocorrentes: crédito 
para agricultura familiar � PRONAF. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sindriuna@yahoo.com.br
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6 - INFRA-ESTRUTURA  
DE APOIO TURÍSTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS  
DO MUNICÍPIO 

 
6.1.1 - Características Gerais 
 
6.1.1.1 - Políticas 
 
Nome do Município:  
Iuna. 
 
Localização: Micro-região do Caparaó 
Latitude � 20º20�45" 
Longitude - 41º32�08" 
 
Endereço da prefeitura: Rua Desembar-
gador Epaminondas Amaral, 58, Centro. 
 
CEP: 29390-000.  
 
Telefone:  (28) 3545-1322 . 
 
Fax:  (28) 3345-1031. 
 
E-mail: pmigabinete@iunanet.com.br 
 
Registro estadual: 27.167.394/0001-23. 
 
Referências/Documentos consultados: 
www.ipes.es.gov.br. acesso em jan,2004. 
 
 
6.1.1.2 - Geográficas 
 
Área total do município: 460 Km² 
 
Norte: Ibatiba, Irupi e Laginha (MG); 

Sul: Muniz Freire e Ibitirama; 
Leste: Muniz Freire e 
Oeste: Manhuaçú (MG). 
 
Distritos:  

 Pequiá,  
 São João do Príncipe,  
 Perdição,  
 Santíssima Trindade, 
 Laranja da Terra e  
 Sede. 

 
Temperatura:  
Mínima de 7º C (podendo chegar a zero) 
Média: 21º 
Máxima 30º C 
 
Clima: tropical de altitude, com período 
chuvoso de novembro a fevereiro 
 
Altitude : 661 mts acima do nível do mar 
Máxima: 1,870m. 
 
Referências/Documentos consultados: 
www.ipes.es.gov.br. Acesso em já, 2004. e 
www.portaldocaparao.com. Acesso em na, 
204 
 
 
6.1.1.3 - Econômicas 
 
Principais atividades econômicas: na 
agricultura o maior destaque é a produção 
de café, onde Iúna é o maior produtor do 
estado.  
 

mailto:pmigabinete@iunanet.com.br
http://www.ipes.es.gov.br
http://www.ipes.es.gov.br
http://www.portaldocaparao.com
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Fica com o segundo lugar na produção de 
milho, com uma área de plantio próxima de 
8 milhões de hectares.  
 
Há destaque também para o feijão, consor-
ciado com o café, representando boa parcela 
da economia.  
 
Existe uma pequena área de cultura do to-
mate e de hortaliças, a diversificação da 
agricultura está começando nesta gestão. 
Quanto a pecuária, há pequenos rebanhos 
de gado leiteiro e de corte. 
 
No comércio há 316 lojas comerciais e 32 do 
comércio varejista.  
 
Referências/Documentos consultados:  

Guia local da Biblioteca Pública de Iúna / 
2004. 

 
 
6.1.2 - Aspectos Históricos 
 
O território que hoje é o município de Iúna, 
pertencia inicialmente ao município de Vitó-
ria, capital do estado. O atual território ori-
ginou-se a partir da construção de quartéis 
ao longo da estrada de São Pedro de Alcân-
tara, interligando Vitória - ES à Vila Rica � 
MG, atual Ouro Preto, durante o período 
imperial. Um destes quartéis, o do Rio Par-
do, deu origem ao Arraial de São Pedro de 
Alcântara do Rio Pardo. A região, antes habi-
tada por diversas tribos de índios puris, foi 
cedendo espaço aos imigrantes portugueses 

e italianos, assim como alemães, espanhóis 
e libaneses. Em 1845 ocorreu a construção 
da Capela de São Pedro de Alcântara, e dez 
anos depois, a doação dos terrenos para a 
Igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens. 
Em 1860 foi inaugurado o Cemitério de São 
Miguel Arcângelo. Em 1859 o Arraial foi ele-
vado à Distrito de Vitória com o nome de 
Freguesia de São Pedro de Alcântara do Rio 
Pardo. Posteriormente passou a pertencer ao 
município de Viana e em 1867 foi anexado 
ao município de Cacheiro de Itapemirim.  
 
Em 24/10/1890 foi criado o município de 
Vila do Rio Pardo, sendo que em 
03/03/1891, foi instalado o Primeiro Conse-
lho de Intendência Municipal. Em 1943 o 
município passou a denominar-se Iúna, que 
na língua Tupi significa �águas pardas�. Isto 
ocorreu devido a um decreto federal que 
proibia que municípios brasileiros tivessem o 
mesmo nome, pois no Rio Grande do Sul e 
Minas Gerais já tinham a mesma denomina-
ção de Rio Pardo. Com o desmembramento 
dos distritos de Ibatiba (1982) e Irupi 
(1991), Iúna possui agora Pequiá, São João 
do Príncipe e Laranja da Terra na divisa com 
Minas Gerais e Perdição e Santíssima Trin-
dade (com Guaçuí) como distritos municipais 
atualmente. 
 
 
 
 
 
 

6.1.3 - Administração Municipal 
 
6.1.3.1 - Estrutura Administrativa 
 
Nome do Prefeito: Rogério Cruz Silva 
 
Número de secretarias, Departamentos 
e Outros:  

 Secretaria Municipal de Gestão  
e Desenvolvimento; 

 Secretaria Municipal de Saúde,  
Assistência e Desenvolvimento Social; 

 Secretaria Municipal de Agricultura, 
Meio Ambiente e Agronegócio; 

 Secretaria Municipal de Educação; 
 Secretaria Municipal de Cultura,  

Esporte e Turismo. 
 

Referências/Documentos consultados:  
 Prefeitura Municipal de Iúna. 
 
 
6.1.3.2 - Gestão do Turismo 
 
Órgão oficial de turismo: Secretaria Muni-
cipal de Cultura e Turismo. 
 
Titular do órgão: Neusa Maria Jordem Al-
mança Possatti. 
 
Conselho municipal de turismo: Lei Nº 
1.651/98 de 1998. 
 
Referências/Documentos consultados:   
Prefeitura Municipal de Iúna. 
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6.1.4 - Legislação Municipal 
 
Lei Orgânica do Município: Decreto 53 de 
11/11/1890. 
 
Legislação de uso e ocupação do solo: 
Lei Nº 1.700/99 de 1999.  
 
Legislação de prevenção ambiental: Lei 
Nº 1.700/99 de 1999 e Código Florestal nº 
4.771/67 (lei federal). 
 
 
Legislação de proteção do patrimônio 
cultural: Projeto de Lei Nº 05/2003, apro-
vada em 15/03/2004.   
 
Referências/Documentos consultados:   

1  Câmara Municipal de Iúna. 
2.  www.ipes.es.gov.br. Acesso em na, 
2004. 

 
 
6.1.5 - Feriados e Datas  

Comemorativas Municipais 
 
Maio � dia 31, Padroeira Nossa Senhora 
Mãe dos Homens (Feriado Municipal). 
Julho � dia 07, Criação do Distrito de São 
Pedro de Alcântara do Rio Pardo. / Fest. Art. 
Outubro � dia 24, Comemoração do dia do 
Município. 
 
 
 
 

6.1.6 - Serviços Públicos 
 
6.1.6.1 - Abastecimento de Água 
 
Empresa responsável: CESAN - Cesan 
Companhia Espirito Santense de Saneamen-
to 
 
Localização: Rua Jose Bonifácio, 184, Cen-
tro. CEP: 29390-000.  
 
Telefone: (28) 3545-1063 
 
Forma de abastecimento de água dos 
domicílios particulares permanentes e 
número de domicílios atendidos (%): 

 Rede geral � 57,3 %; 
 Poço ou nascente - 41,3 % e 
 outra � 1,4 %.  

 
Referências/Documentos consultados:  

1 IPES . Disponível em: 
http://www.es.gov.br/perfil/pdf/municípi
os/38/Habitação/tab06.pdf. Acesso em 
jan. 2005. Fonte dos dados : IBGE.  
Micro dados do censo 2000. 

 
 
6.1.6.2 - Serviços de Esgoto 
 
Empresa responsável: CESAN -  Compa-
nhia Espirito Santense de Saneamento 
 
Localização: Rua Jose Bonifácio, 184. Cen-
tro. CEP: 29390-000. 
 

Telefone: (28) 3545-1063. 
 
Forma de esgotamento sanitário dos 
domicílios particulares permanentes e 
número dos atendidos ($): 

 Fossa rudimentar � 5,4 %; 
 Fossa séptica � 1,3 %; 
 Outro escoadouro � 5,3 %; 
 Rede geral de esgoto ou pluvial �  

51,9 %; 
 Rio, lago ou mar � 25,4 %; 
 Vala � 8,7 % e 
 Nenhuma � 2,0 %. 

 
Forma de esgotamento sanitário dos 
domicílios particulares urbanos e no-
meio de ligações  (%): 

 Rede geral de esgoto  ou pluvial �  
90,5 %; 

 Rio, lago ou mar � 6,5 %; 
 Vala � 1,5 %; 
 Nenhuma � 0,2 %. 

 
Referências/Documentos consultados:  
IPES . Disponível em: 
http://www.es.gov.br/perfil/pdf/municípios/
38/Habitação/tab06.pdf. Acesso em jan. 
2005. Fonte dos dados : IBGE.  
Micro dados do censo 2000. 
 
 
6.1.6.3 - Serviços de Energia 
 
Tipo de abastecimento de energia: elé-
trica. 
 

http://www.ipes.es.gov.br
http://www.es.gov.br/perfil/pdf/munic�pi
http://www.es.gov.br/perfil/pdf/munic�pios/
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Empresa responsável: ESCELSA � Espírito 
Santo Centrais Elétricas S/A 
 
Número de domicílios atendidos: 

 Residencial � 4.511. 
 Comercial  - 545. 
 Industrial � 70. 
 Rural � 1.550. 
 

Referências/Documentos consultados:  
ESCELSA � Espírito Santo Centrais Elétri-
cas. 
http://www.sebraees.com.br. Acesso em 
jan, 2004. 

 
 
6.1.6.4 - Serviços de Coleta de Lixo 
 
Empresa responsável: Prefeitura Municipal 
de Iúna. 
 
Localização: Rua Desembargador Epami-
nondas Amaral, 58, Centro. CEP: 29390-
000.  
 
Telefone:  (28) 3545-1322 . 
 
Tipo de coleta de lixo e número de do-
micílios atendidos:  
 

 coletado � 56,9 %; 
 jogado em rio, lago ou mar; 
 jogado em terreno baldio ou  

logradouro � 9,1 %; 
 queimado ou enterrado � 29,9 % e 
 tem outro destino � 2,8 %. 

Referências/Documentos consultados:  
1 IPES. Disponível em: 
http://www.sebraees.com.br. Acesso em 
jun, 2004. 

 
 
6.1.7 - Outras Informações 
 
Distância da Sede à Capital do Estado: 
186km. 
 
Taxa de urbanização: 53,1 (2000).  
 
Densidade demográfica: 56,8 (2000); 
58,9 (2000). 
 
População residente:  26.112 (2000); 
27.079 (2003). 
 
Referências/Documentos consultados:  
www.ipes.gov.br 
 
 
Demanda Turística:  
 
Atrativos mais visitados  

 Santuário de Água Santa,  
 Museu Histórico de Iúna,  
 Cachoeira dos Pilões e  
 Pico Colossus. 

 
Referências/Documentos consultados: 
Prefeitura Municipal de Iúna. 
 
 
 

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

Rodoviárias/Serviços Rodoviários 
 
Rodovias: 
Federal : 
Rodovia BR-262, entrada principal. 
Estadual:  
Rodovia ES 379, acesso a Irupi e a Muniz 
Freire, Rodovia ES-185, ao Norte acesso à 
Rodovia BR-262,  e ao Sul a Ibitirama. 
Municipal:  
estradas vicinais. 
 
Equipamentos, serviços e facilidades 
nos equipamentos e vias de acesso: 
postos de abastecimento, instalações sanitá-
rias, locais para hospedagem e para alimen-
tação não adaptados, telefone público, servi-
ços de limpeza e de segurança. 
 
Acessos para capital do Estado:  
Rodovia ES-185 até a Rodovia BR 262, se-
guindo por esta Rodovia, até a capital. 
 
Acesso para outras capitais:  
Belo Horizonte � MG � Rodovia BR 262. 
 
Acesso para outros  municípios:  
Ibatiba � Rodovia ES 379; Irupi e Muniz 
Freire �  
Rodovia BR 262 ao Sul Ibitirama; 
Rodovia BR 262 ao Norte Ibatiba. 

http://www.sebraees.com.br
http://www.sebraees.com.br
http://www.ipes.gov.br
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Referências/Documentos consultados: 
Prefeitura Municipal de Iúna. 
 
 
 
6.3 - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 
 
6.3.1 - Agências Postais. 
 
Nome/Entidade:  
ECT � Empresa de Correios e Telégrafos. 
 
Localização: Avenida Presidente Vargas, 
n.º 406, Centro.  
 
Telefone: (28) 3548-1018. 
 
Web Site:: http://www.correios.gov.br 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
9h às 17h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento. 
 
Serviços prestados: envio de cartas e en-
comendas. 
 
Informações e observações complemen-
tares: a agência também funciona como 
Banco Postal, como correspondente bancá-
rio. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 

Nome/Entidade:  
ECT � Empresa de Correios e Telégrafos. 
 
Localização: Pequiá. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
9h às 17h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento. 
 
Serviços prestados: envio de cartas e en-
comendas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome/Entidade:  
ECT � Empresa de Correios e Telégrafos. 
 
Localização: São João do Príncipe. 
 
Funcionamento: Segunda a sexta-feira, de 
09h às 17h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento. 
 
Serviços prestados: envio de cartas e en-
comendas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 

6.3.2 - Jornais e Revistas  
Regionais/Locais. 

 
Nome/Entidade:  
Jornal Comunicatto � Sistema Radar  
de Comunicação Ltda. 
 
Localização: Avenida Presidente Vargas, 
n.º 252, Centro.  
 
Telefone: (28) 3545-1945. 
 
E-Mail: comunicatto@iunanet.com.br  
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
08h às 18h. 
 
Equipamentos: escritórios e salas comerci-
ais e equipamentos de apoio. 
 
Serviços prestados: formulação de jornal. 
 
Innformações e observações comple-
mentares: área de abrangência � municí-
pios do Caparaó. Inaugurado em 1994. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.correios.gov.br
mailto:comunicatto@iunanet.com.br
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Nome/Entidade:  
Jornal A Notícia 
 
Localização: Travessa Vitalina Vieira, 
144, Centro. CEP 29390-000. 
 
Telefone: (28) 3545-2592 e (28) 3545-
1043. 
 
E-Mail: anoticiaiuna@bol.com.br. 
 
Funcionamento: circulação quinzenal. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: veiculação de notícias 
regionais e locais sobre meio ambiente, es-
portes, sociedade, política e outros. Distribu-
ição gratuita.   
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
6.4 - SISTEMA DE SEGURANÇA 
 
6.4.1 - Delegacias e Postos de Polícia. 
 
Nome/entidade:  
Delegacia de Polícia Civil. 
 
Localização: Avenida Desembargador Epa-
minondas Amaral, nº 134, Centro.  
 
Telefone: (28) 3545-1366. 

Funcionamento: 24h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento, 
delegacia e veículos. 
 
Serviços Prestados: registro de ocorrên-
cias policiais e investigações. 
 
Informações e observações complemen-
tares: o imóvel onde encontra-se a delega-
cia é histórico. Fica ao lado da Biblioteca 
Municipal de Iúna. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 Nome/entidade:  
PMES � Polícia Militar do Espírito Santo, 
7º Batalhão Independente. 
 
Localização: Avenida Presidente Vargas, 
n.º 420, Centro. CEP: 29390-000.  
 
Telefone: (28) 3545-1022. 
 
Web-site: www.pm.es.gov.br. 
 
Funcionamento: 24h. 
 
Equipamentos: 02 rádio patrulha e delega-
cia. 
 
Serviços Prestados: policiamento extensi-
vo. 
 

Informações e observações complemen-
tares:  Localizado no prédio da antiga ma-
ternidade da cidade. Prédio de 1930 
 
 
Nome/entidade:  
Posto  de Polícia Civil. 
 
Localização: Avenida Prefeito José Raposo, 
Centro. CEP: 29390-000.  
 
Funcionamento: 24h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento. 
 
Serviços Prestados: registro de ocorrên-
cias policiais. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
6.5 - SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR 
 
6.5.1 - Pronto-Socorros 
 
Nome/entidade:  
Santa Casa de Iúna. 
 
Localização: Avenida Tancredo Neves, s/n, 
Centro. CEP: 29390-000.  
 
Telefone: (28) 3545-1170 e 3545-1909. 
 
Funcionamento: 24h. 
 

mailto:anoticiaiuna@bol.com.br.
http://www.pm.es.gov.br.
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Equipamentos:  
 leitos hospitalares,  
 clínica médica e 
 equipamentos de apoio médico. 

 
Serviços Prestados:  

 bioquímica,  
 clínica geral,  
 cirurgias,  
 cardiologia,  
 obstetrícia, 
 ultrasom,  
 pediatria e  
 radiologia. 

 
Informações e observações complemen-
tares: o endereço também é citado como 
Avenida Niterói, s/n, sendo que fica às mar-
gens da Rodovia Iúna X BR-262, próximo ao 
centro do município. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
6.5.2 - Clínicas Médicas 
 
Nome/entidade:  
Consultório de Fisioterapia. 
 
Localização: Avenida Presidente Vargas, 
n.º 436, Centro. CEP: 29390-000.  
 
Telefone: (28) 3545-2018. 
 

Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
9h às 18h. 
 
Equipamentos:  

 clínica e 
 balcão pré-atendimento. 

 
Serviços Prestados:  

 neurologia,  
 ortopedia e 
 reumatologia. 

 
Referências/Documentos consultados:  
In loco.  
 
 
Nome/entidade:  
Clínica São Judas 
 
Localização: Avenida Presidente Vargas, 
339, Centro. CEP 29390-000. 
 
Telefone: (28) 3545-3228. 
 
Funcionamento: segunda a sexta das  7h 
às 18 e sábado, das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: recepção, consultório e 
outros necessários aos serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: odontologia, otorrino-
laringologia, psicologia, angiologia, gastro-
enterologia, ortopedia e endocrinologia. 
 
Observações complementares: convenia-
do ao Sindicato Rural de Iúna e BrasilMed. 

Referências/Documentos consultados: 
 In loco.  
 
 
Nome/entidade:  
Clínica Rio Pardo. 
 
Localização: Avenida Deputado João Rios, 
760, Centro. CEP 29390-000. 
 
Telefone: (28) 3545-1433. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h 
às 20h. 
 
Equipamentos: recepção, consultório e 
outros necessários aos serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: cardiologia, ginecolo-
gia, pediatria, ortopedia, neurologia, ultra-
sonografia, fisioterapia e serviço de labora-
tório. 
 
Observações complementares: convenia-
do Unimed, Caixa e BrasilMed. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco.  
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6.5.3 - Postos de Saúde 
 
Nome/entidade:  
Posto de Saúde de Perdição. 
 
Localização:Rua principal, s/n, Perdição. 
CEP: 29390-000. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
8h às 17:h. 
 
Equipamentos: básicos para consultas mé-
dicas. 
 
Serviços Prestados: consultas médicas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Posto de Saúde de Pequiá. 
 
Localização: Avenida Prefeito José Raposo, 
Centro. CEP: 29390-000.  
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
8h às 17h. 
 
Equipamentos: equipamentos de apoio 
médico e sala de consultas. 
 
Serviços Prestados: consultas médicas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 

Nome/entidade:  
Posto de Saúde do Quilombo. 
 
Localização � Rua Prefeito Antônio Lacer-
da, s/n. Telefone: (28) 3545-1162. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
8h às 17h. 
 
Equipamentos: básicos para consultas mé-
dicas. 
 
Serviços Prestados: consultas médicas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Posto de Saúde do Pito. 
 
Endereço � Rua Olímpio José de Lima, s/n, 
Pito. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
8h às 17h. 
 
Equipamentos: básicos para consultas mé-
dicas. 
 
Serviços Prestados: consultas médicas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 

Nome/entidade:  
Posto de Saúde de Trindade. 
 
Endereço:  Rua Principal, s/n, Trindade.  
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
8h às 17h. 
 
Equipamentos: básicos para consultas mé-
dicas. 
 
Serviços Prestados: consultas médicas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Posto de Saúde de Laranja da Terra. 
 
Endereço: Rua Principal, s/n, Laranja da 
Terra. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
8:00 às 17:00h. 
 
Equipamentos: básicos para consultas mé-
dicas. 
 
Serviços Prestados: consultas médicas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
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Nome/entidade:  
Posto de Saúde de São João do Príncipe. 
 
Endereço: Rua Principal, s/n, São João do 
Príncipe. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
8h às 17h. 
 
Equipamentos: básicos para consultas mé-
dicas. 
 
Serviços Prestados: consultas médicas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
6.5.4 - Farmácias 
 
Nome/entidade:  
Farmácia São Judas Tadeu. 
 
Localização: Avenida Presidente Vargas, 
n.º 327, Centro. CEP: 29390-000.  
 
Telefone: (28) 3545-1150. 
 
Funcionamento: 24h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos. 
 

Informações e observações complemen-
tares: possui filial na Rua A. A. Silva, s/n. 
Telefone: (28) 3545-1365. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Farmácia Santana. 
 
Localização: Rua Prefeito José Raposo, 
Centro. Pequiá. CEP: 29390-000.  
 
Funcionamento: segunda a sábado, de 8h 
às 18h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento. 
 
Serviços Prestados: venda de produtos 
farmacêuticos e outros itens. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Drogaria Nacional. 
 
Localização: Avenida Presidente Vargas, 
n.º 278, Centro. CEP: 29390-000. 
 
Telefone: (28) 3545-1536. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
8h às 20h  e sábado, de 8h às 13h. 

Equipamentos: balcão de atendimento. 
 
Serviços Prestados: venda de produtos 
farmacêuticos. 
 
Informações e observações complemen-
tares: compõe a Rede Farmis. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Farmácia São José Manipullari. 
 
Localização: Avenida Presidente Vargas, 
n.º 157, Centro. CEP: 29390-000.  
 
Telefone: (28) 3545-1066. 
 
E-mail: manipullari@ig.com.br. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
8h às 20h  e sábado, de 8h às 15h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento. 
 
Serviços Prestados: farmácia de manipu-
lação. 
 
Informações e observações complemen-
tares: edificação histórica de aproximada-
mente 90 anos de existência.  
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 

mailto:manipullari@ig.com.br.
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Nome/entidade:  
Drogaria União. 
 
Localização: Rua Presidente Vargas, n.º 
53, Centro. CEP: 29390-000.  
 
Telefone: (28) 3545-1093. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
8h às 20h e sábado, de 8h às 14h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento. 
 
Serviços Prestados: venda de produtos 
farmacêuticos. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Farmácia Vital Brasil. 
 
Localização: Rua Benjamin Constant, s/n.º, 
Centro. CEP: 29390-000.  
 
Telefone: (28) 3545-1186. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
7h às 19h e sábado, de 7h às 14h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento. 
 
Serviços Prestados: venda de produtos 
farmacêuticos. 
 

Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
6.5.5 - Clinicas Odontológicas 
 
Nome/entidade:  
Consultório Odontológico Dra. Karla 
Leopoldina. 
 
Localização: Rua Vitalino Hubner, n.º 238, 
Centro. CEP: 29390-000.  
 
Telefone: (28) 3545-6810. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
8h às 18h. 
 
Equipamentos: consultório odontológico. 
 
Serviços Prestados: serviços odontológi-
cos. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Clínica Odontológica Dra. Kátia Freitas 
de Castro. 
 
Localização: Avenida Presidente Vargas, 
n.º 295, Centro. CEP: 29390-000.  
 
Telefone: (28) 3545-1426. 

Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
8h às 18h, sábado, de 8h às 12h. 
 
Equipamentos: equipamentos de apoio 
odontológico. 
 
Serviços Prestados: prestação de serviços 
odontológicos. 
 
Informações e observações complemen-
tares: anexo a SOS Utilidades. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Centro de Tratamento Estético e Orto-
dôntico Flávia Amarim. 
 
Localização: Avenida Presidente Vargas, 
n.º 438, Centro. CEP: 29390-000.  
 
Telefone: (28) 3545-1460. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
9h às 18h. 
 
Equipamentos: clínica médica. 
 
Serviços Prestados: serviços ortodônticos 
e ortopedia facial. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 In loco. 
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 Nome/entidade:  
Consultório Odontológico Dr. Fabrício 
Januário. 
 
Localização: Rua Prefeito José Raposo, s/n, 
Centro. Pequiá. CEP: 29390-000.  
 
Telefone: (28) 3545-6020. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
8h às 17h. 
 
Equipamentos: equipamentos de apoio 
odontológico. 
 
Serviços Prestados: serviços odontológi-
cos. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Consultório Odontológico Dra. Maria 
Márcia Hibner de Matos. 
 
Localização:Rua Desembargador Epami-
nondas Amaral, n.º 32, Centro. CEP: 29390-
000.  
 
Telefone: (28) 3545-1684. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
8h às 18h. 
 
Equipamentos: consultório odontológico, 

equipamento de apoio odontológico. 
 
Serviços Prestados: serviços odontológi-
cos. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Consultório Odontológico Dra. Maria 
Alba de Bazzarela. 
 
Localização:Rua Desembargador Epami-
nondas de Amaral, n.º 136, Centro. CEP: 
29390-000.  
 
Telefone: (28) 3545-5400. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
8h às 18h. 
 
Equipamentos: consultório odontológico e 
equipamento de apoio odontológico. 
 
Serviços Prestados: serviços odontológi-
cos. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
 
 

Nome/entidade:  
Odontologia Especializada. 
 
Localização:Rua Benjamin Constant, s/n, 
Centro. CEP: 29390-000.  
 
Telefone: (28) 3545-2013. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira de 
8h às 18h. 
 
Equipamentos: consultório odontológico. 
 
Serviços Prestados: implantes, próteses e 
ortodontia. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Consultório Odontológico Dra. Ivana 
Lívia Leal Alcure. 
 
Localização: Rua Benjamin Constant, s/n, 
Centro. CEP: 29390-000.  
 
Telefone: (28) 3545-1479. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
8:00h às 17:00h. 
 
Equipamentos: consultório odontológico e 
equipamentos de apoio odontológico. 
 
Serviços Prestados: serviços odontológicos 
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de clínica geral e odonto pediatria. 
 
Informações e observações complementa-
res: possui convênio com IPAJM/UNIODONTO e 
outros. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
6.6 - SISTEMA EDUCACIONAL 
 
Taxa de alfabetização de adultos: 79,9%. 
 
Taxa bruta de freqüência escolar: 
16,74% (0-6 anos); 86,60 % (7-14 anos) e 
52,60 % (15-17 anos). 
 
População de 10 a 14 anos alfabetizada: 
2.836 em 2000. 
 
População de 10 a 14 anos não alfabeti-
zada: 125 em 2000. 
 
Número de matrículas realizadas: 

 Ensino Fundamental � 4.994. 
 Ensino médio � 1.262. 

 
Número de estabelecimentos de ensino: 

 Rede Pública Federal � não há, 
 Rede Pública Estadual � 20 escolas, 
 Rede Pública Municipal � 34 escolas, 
 Rede Privada � 04 escolas. 

 
Referências/Documentos consultados: 

1. ES em Dados. Governo do Estado  
do Espírito Santo. 2003/2006 

2. SEDU/2004. 
 
 
 
6.6.1 - Ensino Superior 
 
Nome/entidade:  
FAPS � Faculdade Porto Seguro. 
 
Localização: Avenida Deputado João Rios, 
n.º 26, Centro. CEP: 29730-000. 
 
Telefone: (28) 3545-2715. 
 
E-mail: faps@portoseguro.g12.br. 
 
Funcionamento: noturno. 
 
Equipamentos:  

 salas de aula,  
 ampla biblioteca,  
 laboratório de informática,  
 auditório e 
 incubadora de negócios. 

 
Serviços prestados: serviços educacionais. 
 
Informações e observações complemen-
tares: educação de ensino superior nos cur-
sos de:  

 Normal Superior (Educação Infantil  
e Anos Iniciais) e  

 Administração (Ênfase em Gestão  
de Negócios). 

Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Faculdade Doctum. 
 
Localização: Rua Professora Terpinha 
Lacerda, Vila Nova. CEP: 29390-000.  
 
Telefone: (28) 3545-3489 e 3545-2873. 
 
Funcionamento: segunda-feira a sexta-
feira, de 08:00h às 23:00h. 
 
Equipamentos:  

 salas de aula,  
  biblioteca,  
 salas de informática,  
 auditório e 
 incubadora de negócios. 

 
Serviços prestados:  

 Normal, Superior  
 Administração e  
 Ciências Contábeis. 

 
Informações e observações complemen-
tares: as aulas acontecem apenas no perío-
do noturno. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 

mailto:faps@portoseguro.g12.br
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6.7 - OUTROS SERVIÇOS  
E EQUIPAMENTOS DE APOIO 

 
6.7.1 � Comércio 
 
6.7.1.1 - Lojas de Artesanato  

e Suvenires 
 
Nome/entidade:  
Casa de Arte e Decoração. 
 
Localização: Rua Vitalino Hubner Miranda, 
n.º 240, Centro. 
 
Telefone: (28) 3545-1075. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
8h às 18h e sábado, de 8h às 12h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento. 
 
Serviços prestados: venda de artigos fi-
nos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 In loco. 
 
 
 
6.7.1.2 - Shopping Centers  

e Centros Comerciais 
 
Nome/entidade:  
Iúna Shopping. 
 
Localização: Rua Vitalino Hubner Miranda, 

s/n, Sede. CEP: 29390-000.  
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
08h às 18h e Sábado, de 8h às 12h. 
 
Equipamentos: centro comercial com cafe-
teria, 04 lojas, jogos eletrônicos e xerox. 
 
Serviços prestados: locação de lojas co-
merciais. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
6.7.1.3 - Fotografias 
 
Nome/entidade:  
Flash Color. 
 
Localização: Rua Vitalino Hubner Miranda, 
n.º 19, Centro. CEP: 29390-000.  
 
Telefone: (28) 3545-2045. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
8h às 18h e sábado, de 8h às 12h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento. 
 
Serviços prestados: venda de artigos foto-
gráficos, revelação e ampliação de fotos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 In loco. 

Nome/entidade:  
Foto Silva. 
 
Localização: avenida Presidente Vargas, 
s/n, Centro. CEP 29390-000.  
 
Telefone: (28) 3545-3421. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h 
às 18h e sábado, das 7h às 12h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento. 
 
Serviços prestados: revelação de filmes, 
fotos para documentos e fotos para túmulos. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
6.7.2 - Agências Bancárias e de Câmbio 
 
Nome/entidade:  
Banco do Brasil S/A. 
 
Localização: Avenida Presidente Vargas, 
n.º 126, Centro. CEP: 29390-000.  
 
Telefone: (28) 3545-1211.  
 
Web-site: www.bb.com.br. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
11h às 16h. 
 

http://www.bb.com.br.
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Equipamentos: balcão de atendimento e 
caixas eletrônicos. 
 
Serviços prestados: recebimento de títu-
los, saques, abertura de contas, financia-
mentos e outros. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Posto de Atendimento  
Bancário de Pequiá. 
 
Localização: Rua Principal, s/n, Pequiá. 
CEP: 29390-000.  
 
Web-site: http://www.banestes.com.br. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
11h às 15h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento e 
caixas eletrônicos. 
 
Serviços prestados: abertura de contas, pa-
gamentos recebimento de faturas e títulos. 
 
Informações e observações complementa-
res: o P.A. de Pequiá é subordinado à 
Agência de Iúna e foi inaugurada em 
dezembro de 2004. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 

Nome/entidade:  
Banestes � Banco do Estado  
do Espírito Santo S/A. 
 
Localização: Avenida Presidente Vargas, 
s/n, Centro. CEP: 29390-000.  
 
Telefone: (28) 3545-1488.  
 
Web-site: www.banestes.com.br. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
11:00h às 16:00h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento e 
caixas eletrônicos. 
 
Serviços prestados: recebimento de títu-
los, saques, abertura de contas, financia-
mentos e outros. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Caixa Econômica Federal. 
 
Localização: Avenida Presidente Vargas, 
n.º 280, Centro. CEP: 29390-000.  
 
Telefone: (28) 3545-1488.  
 
Web-site: www.cef.com.br. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 

11h às 16h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento e 
caixas eletrônicos. 
 
Serviços prestados: recebimento de títu-
los, saques, abertura de contas, financia-
mentos e outros. 
 
Informações e observações complemen-
tares: os caixas eletrônicos funcionam de 8h 
às 20h, diariamente. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome:  
SICOOB 
 
Localização: Avenida Presidente Vargas, 
277, Centro. CEP 29390-000. 
 
Telefone: (28) 3545-1877 e (28) 3545-
1949.  
 
E-mail: paciuna@ligbr.com.br. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
11h às 16h. 
 
Equipamentos: caixas eletrônicos e caixas 
de atendimento. 
 
Serviços prestados: serviços bancários e  
de crédito.  

http://www.banestes.com.br.
http://www.banestes.com.br.
http://www.cef.com.br.
mailto:paciuna@ligbr.com.br.
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Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
6.7.3 � Serviços Mecânicos 
 
Nome/entidade:  
Roberto Batista Oficina Mecânica. 
 
Localização: Rua José Luiz de Castro,s/nº. 
Vila Nova. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
7h às 17h e sábado das 7h às 11h. 
 
Serviços prestados: mecânica geral, regu-
lagem eletrônica, alinhamento e balancea-
mento. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Oficina Mecânica Tuniquinho. 
 
Localização: Rua José Luiz de Castro, 176. 
Vila Nova 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
7h às 17h e Sábado, das 7h às 11h. 
 
Serviços prestados: mecânica geral e re-
gulagem eletrônica. 
 

Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Oficina Mecânica Estrela Dalva. 
 
Localização: Rodovia Mikail Schequer, 484. 
Centro. Tel: (28) 3545-1696 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
7h às 17h e sábado, das 7h às 11h. 
 
Serviços prestados: mecânica geral e re-
gulagem eletrônica. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Oficina Mecânica Carlos e Wilson. 
 
Localização: Rodovia Mikail Schequer, 
s/nº.Centro. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
7h às 17h e Sábado, das 7h às 11h. 
 
Serviços prestados: mecânica geral e re-
gulagem eletrônica. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 

Nome/entidade:  
Oficina Mecânica Beira Rio Diesel. 
 
Localização: Rodovia Mikail Schequer, s/nº. 
Centro. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
7h às 17h e sábado, das 7h às 11h. 
 
Serviços prestados: mecânica geral e re-
gulagem eletrônica.  
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Oficina e Lanternagem do Edinho. 
 
Localização: Avenida Deputado João Rio, 
s/nº. Quilombo. 
 
Telefone: (28)  3545-1706. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
7h às 17h e sábado, das 7h às 11h. 
 
Serviços prestados: mecânica geral, regu-
lagem eletrônica, alinhamento, balancea-
mento e lanternagem. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
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Nome/entidade:  
Oficina Mecânica Auto Brasil. 
 
Localização: Avenida Deputado João Rios, 
s/nº.Quilombo. Tel: (28) 3545- 2058. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
7h às 17h e sábado, das 7h às 11h. 
 
Serviços prestados: mecânica geral, regu-
lagem eletrônica, alinhamento, balancea-
mento e lanternagem. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Oficina Máster Escapamentos e Mecâni-
ca. 
 
Localização: Avenida Deputado João Rios, 
s/nº.Quilombo.  
 
Telefone: (28) 3545-3042. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
7h às 17h e sábado, das 7 às 11h. 
 
Serviços prestados: mecânica geral, regu-
lagem eletrônica. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 

Nome/entidade:  
Silvio Eletricista. 
 
Localização: Rua Coronel Francisco Justo, 
s/nº. Quilombo. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
7h às 17h e sábado, das 7:h às 11h. 
 
Serviços prestados: mecânica geral e re-
gulagem eletrônica. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade: Mecânica Batista. 
 
Localização: Rua Eliza Barros, s/nº. Pito. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
7h às 17h e sábado, das 7h às 11h. 
 
Serviços prestados: mecânica geral e re-
gulagem eletrônica. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Oficina Mecânica Pedrão. 
 
Localização: Rua Gerson Canabarro, 15. 
Pito. Jocarly Garcia,  687. São Miguel. 
 

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
7h às 17h e sábado, das 7h às 11h. 
 
Serviços prestados: mecânica geral, regu-
lagem eletrônica.  
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Oficina Mecânica e Lanternagem  Mizi-
nho. 
 
Localização: Rua Maré Mansa. Quilombo. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
7:h às 17h e sábado, das 7h às 11h. 
 
Serviços prestados: mecânica geral, regu-
lagem eletrônica, alinhamento, balancea-
mento e lanternagem. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Oficina Mecânica do Marquinhos. 
 
Localização: Rua Cel. Francisco Justo, s/nº. 
Quilombo. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
7h às 17h e sábado das 7h às 11h. 
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Serviços prestados: mecânica geral, regu-
lagem eletrônica, alinhamento, balancea-
mento e lanternagem. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Michael Oficina Motos. 
 
Localização: Rua Coronel Francisco Justos, 
02. Quilombo. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
7h às 17h e sábado, das 7h às 11h. 
 
Serviços prestados: mecânica de motos 
em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Oficina  Marinho Motos. 
 
Localização: Rua José Pedro, 183. Quilom-
bo. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
7h às 17h e sábado, de 7h às 11h. 
 
Serviços prestados: mecânica de motos 
em geral. 
 

Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
6.7.4 - Postos de Abastecimento 
 
Nome/entidade:  
Posto Atlantic. 
 
Localização: Avenida Presidente Vargas, 
s/n, Centro. CEP: 29390-000.  
 
Telefone: (28) 3545-1138.  
 
Funcionamento: segunda a sábado, de 7h 
às 21h. 
 
Equipamentos: bombas de abastecimento. 
 
Serviços prestados: abastecimento e troca 
de óleo. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Posto Niterói. 
 
Localização: Rua Tancredo Neves, s/n, 
Centro. CEP: 29390-000.  
 
Telefone: (28) 3545-1067 e 3545-2025.  
 
Funcionamento: diariamente, de 6h às 
20h. 

Equipamentos: bombas de abastecimento. 
 
Serviços prestados: abastecimento e troca 
de óleo. 
 
Informações e observações complementa-
res: compõe a Rede Petrobrás, aceita 
cartão Visa, Credicard e Maestro. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Posto Lorena. 
 
Endereço: Rua Amintas Osorio de Matos, 
s/n. 
 
Telefone: (28) 3545-1019. 
 
Funcionamento: segunda a sábado, de 7h 
às 21h. 
 
Equipamentos: bombas de abastecimento. 
 
Serviços prestados: abastecimento e troca 
de óleo. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
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6.7.5 - Locais e Templos de  
Manifestações De Fé 

 
Nome/entidade:  
Igreja Matriz de Nossa Senhora 
Mãe dos Homens. 
 
Localização: Avenida Presidente Vargas, 
s/n, Sede. CEP: 29390-000 e Ladeira Maria 
Augusta da Silva, s/n, Sede. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira - 
atendimento público na secretaria, quarta-
feir, 19h e domingo, de 8h às 19h. 
 
Equipamentos: templo e secretaria paroquial. 
 
Serviços prestados: missas e atendimento 
a fiéis. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja Cristã Maranata. 
 
Localização: Avenida Presidente Vargas, 
n.º 430, Centro. CEP: 29390-000. 
 
Funcionamento: diariamente, às 19h. 
 
Equipamentos: templo. 
 
Serviços prestados: culto e atendimento a 
fiéis. 

Informações e observações complemen-
tares: templo histórico.  
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja Presbiteriana. 
 
Localização: Rodovia Iúna X Alegre, s/n, 
Perdição. CEP: 29390-000. 
 
Funcionamento: terça e quinta-feira, de 
19:h às 20h e domingo, de 8h às 9h30 e 
19h às 20h30. 
 
Equipamentos: templo. 
 
Serviços prestados: culto e atendimento a 
fiéis. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja Presbiteriana Renovada. 
 
Endereço: Bairro Quilombo. CEP: 29390-
000. 
 
Funcionamento: terça e quinta-feira, de 
19h às 20h e domingo de 8h às 9h30 e 19h 
às 20h30. 
 

Equipamentos: templo. 
 
Serviços prestados: culto e atendimento a 
fiéis. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja Católica Nossa Senhora das Gra-
ças. 
 
Endereço: Rua Principal, s/n, Perdição. 
CEP: 29390-000. 
 
Funcionamento: domingo de 8h às 09h30 
e 19h às 20h30. 
 
Equipamentos: templo. 
 
Serviços prestados: celebrações, missas e 
atendimento a fiéis. 
 
Informações e observações complementa-
res: a Igreja foi dedicada à Nossa Se-
nhora das Graças devido a doação da 
imagem que foi colocada em maio de 
1945. A construção do templo teve iní-
cio em 1944. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
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Nome/entidade:  
Igreja Batista. 
 
Endereço: Rua Principal, s/n, Perdição. 
CEP: 29390-000. 
 
Funcionamento: terça e quinta-feira de 
19h às 20h30 e domingo, de 8h às 9h30 e 
19h às 20h30. 
 
Equipamentos: templo. 
 
Serviços prestados: cultos e atendimento 
a fiéis. 
 
Informações e observações complemen-
tares: a primeira Igreja Batista do município 
foi organizada em Perdição no ano de 1928 
e o templo foi construído em 1958.  
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja Batista Renovada. 
 
Localização: Bairro Quilombo. CEP: 29390-
000. 
 
Funcionamento: quinta-feira, de 19h30 às 
21h e Domingo, de 08h às 09:30h e 19h às 
20h30. 
 
Equipamentos: templo. 
 

Serviços prestados: cultos e atendimento 
a fiéis. 
 
Informações e observações complemen-
tares: a primeira Igreja Batista do município 
foi organizada em Perdição no ano de 1928 
e o templo foi construído em 1958.  
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja Batista. 
 
Endereço: Rua Principal, s/n, Perdição. 
CEP: 29390-000. 
 
Funcionamento: terça e quinta-feira de 
19h às 20h30 e domingo, de 08h às 9h30 e 
19h às 20h30. 
 
Equipamentos: templo. 
 
Serviços prestados: cultos e atendimento 
a fiéis. 
 
Informações e observações complemen-
tares: a primeira Igreja Batista do município 
foi organizada em Perdição no ano de 1928 
e o templo foi construído em 1958.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 In loco. 
 
 

Nome/entidade:  
Igreja Matriz Nossa Senhora  
de Santana. 
 
Localização: Praça Nossa Senhora de San-
tana, Centro. Pequiá. CEP: 29390-000. 
 
Funcionamento: domingo, de 8h às 9h30 e 
19h às 20h30. 
 
Equipamentos: templo. 
 
Serviços prestados: missas, celebrações e 
atendimento a fiéis. 
 
Informações e observações complemen-
tares: a Igreja é datada de 1954. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja Batista. 
 
Localização: Avenida Prefeito José Raposo, 
s/n, Centro. CEP: 29390-000. 
 
Funcionamento: quarta-feira, de 19h30 às 
21h e domingo, de  8h às 9h30 e 19h às 
20h30. 
 
Serviços prestados: culto e atendimento a fiéis. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
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Nome/entidade:  
Igreja Pentecostal Deus é Amor. 
 
Localização: Rua Ipiranga, s/n, Centro. 
CEP: 29390-000. 
 
Funcionamento: quinta-feira, 19h às 20h e 
domingo, de 8h às 9h30 e 19h às 20h30. 
 
Equipamentos: templo. 
 
Serviços prestados: culto e atendimento a 
fiéis. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Testemunha de Jeová. 
 
Localização: Avenida Prefeito José Raposo, 
s/n, Centro. CEP: 29390-000. 
 
Funcionamento: terça-feira e quinta-feira, 
19h30 às 21h e domingo, de 8:h às 9h30 e 
19h30 às 21h. 
 
Equipamentos: templo. 
 
Serviços prestados: culto e atendimento a 
fiéis. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 

Nome/entidade:  
Igreja Nossa Senhora das Graças. 
 
Localização: Rua Principal, Perdição. CEP: 
29390-000.  
 
Telefone: (28) 3545-1232. 
 
Funcionamento: domingo, de 8h às 9h30 e 
19h às 20h30. 
 
Equipamentos: templo. 
 
Serviços prestados: celebrações, missas e 
atendimento a fiéis. 
 
Informações e observações complemen-
tares: a Igreja foi inaugurada em 
13/12/1944. A Igreja recebeu uma imagem 
de Nossa Senhora das Graças, sendo então 
a padroeira da comunidade de Perdição. 
Inicialmente, a Vila recebeu o nome de Per-
dição, depois Vila de Nossa Senhora das 
Graças e acabou por força popular a ser 
reconhecida como Perdição.  
 
O nome Perdição é devido a perda de um 
isqueiro de ouro no momento da travessia a 
cavalo de uma tropa de caça. Por não se 
achar o objeto, o córrego local recebeu o 
nome de Perdição, termo este que se ampli-
ou a toda a região. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 

 Nome/entidade:  
Congregação Cristã do Brasil. 
 
Localização: Bairro Quilombo. CEP: 29390-
000. 
 
Funcionamento: terça-feira e quinta-feira 
19h30 às 21h e domingo � 8h às 09h30 e 
19h30 às 21h. 
 
Equipamentos: templo. 
 
Serviços prestados: culto e atendimento a 
fiéis. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 Nome/entidade:  
Igreja Metodista. 
 
Localização:Rua Espírito Santo, s/n, Cen-
tro. CEP: 29390-000. 
 
Funcionamento: quarta-feira, das 19h às 
20h30 e domingo, de 8h às 9h30 e 19h às 
20h30. 
 
Equipamentos: templo. 
 
Serviços prestados: culto e atendimento a 
fiéis. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
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 Nome/entidade:  
Igreja Assembléia de Deus. 
 
Localização: Rua São Cristóvão, s/n, Cen-
tro. CEP: 29390-000. 
 
Funcionamento: quinta-feira, das 19h30 às 
20h30 e domingo, das 8h às 9h30 e 19h às 
21h. 
 
Equipamentos: templo. 
 
Serviços prestados: culto e atendimento a 
fiéis. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 In loco. 
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7 � GLOSSÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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