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Apresentação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

O Inventário da Oferta Turística será 

estruturado a fim de servir como fonte 

para: 

 

·identificar características e fatores que 

determinam as motivações de viagem; 

·dimensionar a oferta de serviços 

equipamentos e infra-estrutura 

disponíveis, para o processo de 

ocupação turística do território; 

·diagnosticar deficiências e pontos 

críticos entre a oferta e a demanda 

turística existente; 

·permitir a previsão do comportamento 

do mercado em função da análise de 

tendências; 

·direcionar os programas de ação para o 

planejamento estratégico do 

desenvolvimento do setor; 

·analisar o efeito multiplicador do 

turismo no cenário econômico do 

município; 

·organizar o setor de turismo na 

estrutura administrativa do setor 

público; 

·hierarquizar e priorizar os atrativos e 

conjuntos existentes para sua utilização 

otimizada e ordenada; 

·servir como fonte de pesquisa e 

consulta aos empresários, aos 

estudantes e à comunidade em geral, 

interessados na atividade turística do 

município. 
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2 � Metodologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

das informações seguem o conteúdo do 
�Inventário da Oferta Turística � Metodologia 
� Brasília: ministério do Turismo, 2003� de 
autoria do próprio Ministério do Turismo. 
O inventário classifica a pesquisa em três 
grupos: Atrativos Turísticos, Serviços e 
Equipamentos Turísticos e Infra-estrutura de 
Apoio ao Turismo. Cada grupo subdivide-se 
em: Tipos e Subtipos. 
As áreas inventariadas em cada município 
serão as áreas de interesse turístico, desta 
forma, foi realizado junto à Secretaria 
Municipal de Turismo, um zoneamento para 
definição destas áreas, conforme a seguir: 

 
1. Sede 
2. Vitor Hugo e 
3. Araguaia. 
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3 � Introdução ao Município. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Localizada as margens da Rodovia BR 262, o 

município de Marechal Floriano possui sua 

cultura influenciada pelos descendentes 

italianos e os alemães. Conhecida também 

como �Cidade das Orquídeas�, a mesma 

dispõe de orquidários com espécies 

diversificadas deste delicada espécie da flora 

local, atraindo pesquisadores e admiradores 

que usufruem de sua infra-estrutura de 

serviços para apreciar e estudar os 

exemplares cultivados. 

 

O charme de suas construções e da antiga 

estação ferroviária localizada no centro, 

trazem um ar de bucolismo e de interior, 

onde o Rio Jucu Braço Sul serpenteia, junto 

a rodovia, uma bela corredeira, favorecendo 

um registro fotográfico deste espetáculo da 

natureza. 

 

Cercado por vegetação característica da 

Mata Atlântica, é possível de se admirar 

exemplares de fauna e flora de grande 

beleza. 

 

Visitar Marechal Floriano é ter a opção de 

apreciar a natureza, a gastronomia, as 

expressões culturais e folclóricas de um 

povo hospitaleiro e conhecedor de suas 

tradições.  

 

Utilizando seu potencial turístico e 

organizando sua oferta de forma planejada, 

Marechal Floriano poderá atender sua 

demanda turística de modo a propiciar ao 

seu turista e visitante uma experiência 

inesquecível. 
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ATRATIVOS TURÍSTICOS 
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4 � Atrativos Naturais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 � ATRATIVOS NATURAIS 
 
4.1.1- Hidrografia 
 
4.1.1.1 - Rios 
 
Nome do atrativo:  
Bacia Hidrográfica do Rio Jucu 
 
Localização: Sede, área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede.  
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação 
e não sinalizado.  
  
Descrição do acesso utilizado: o rio corta 
todo o centro da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo, urbano regular, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção do atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 

e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: no entorno, instalações sanitárias e 
locais para alimentação parcialmente 
adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação da natureza. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional, de outros estados e de outros 
países. Maior fluxo de visitação, no verão. 
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Descrição do atrativo: o Rio Jucu Braço Sul 
banha todo o município, de oeste a leste. 
 
A área de abrangência da Bacia do Rio Jucu 
corresponde a uma superfície de 2.032km, 
com altitude variando entre 0 a 1800m. O Rio 
Jucu é formado pelos Rios Jucu Braço Norte e 
Jucu Braço Sul. O Braço Norte nasce na Serra 
do Castelo, na região de São Paulo de Aracê 
e o Braço Sul nasce no interior do Parque 
Estadual da Pedra Azul, ambos no município 
de Domingos Martins.  
 
O rio percorre cerca de 166Km até desaguar no 
Oceano Atlântico na localidade da Barra do 
Jucu, em Vila Velha. Dessa extensão, 43Km 
correspondem ao trecho da confluência dos 
Braços Norte e Sul, na divisa dos municípios de 
Domingos Martins com Viana até a foz. 
 
Os principais afluentes do Rio Jucu Braço Norte 
são: Córrego Dantas, Rio Tijuco Preto, Rio 
Melgaço, Rio Ponte e Córrego do Galo. O Braço 
Sul tem como principal tributário o Rio Fundo. 
Após a junção dos Braços Norte e Sul do Rio Jucu, 
o Rio Jacarandá deságua no Rio Jucu. A Bacia do 
Rio Jucu abrange os municípios de Domingos 
Martins e Marechal Floriano, grande parte de 
Viana e Vila Velha e uma pequena parcela de 
Cariacica (Bacia dos córregos Biriricas e 
Boqueirão) e Guarapari (Distritos de Ria Calçados 
e Todos os Santos � Bacia do Rio Jacarandá). 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Secretaria Municipal de 
Educação de Marechal Floriano, 2002. 

4.1.2 � Quedas D�água 
 
4.1.2.1 - Cachoeira 
 
Nome do Atrativo:  
Cachoeira do Zeca 
 
Localização: não urbana, na propriedade de 
Zéca Kroling. 
 
Localidade mais próxima: 4km. 
 
Distância da Sede: 21km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado, 
não adaptado e sem sinalização. 
 

 

Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
BR-262 até o km 58,5 e entrar no trevo de 
Santa Maria, percorrendo cerca de 2Km, 
entrar a direita em trecho não pavimentado. 
Haverá uma bifurcação mais a frente, manter 
a esquerda e depois a direita, que é a ladeira 
final. Deste ponto o atrativo já pode ser 
avistado. 
 
Entrada do Atrativo: não adaptada. 
 
Visitação: indeterminada. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
e contemplação da paisagem. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: não há informação. 
 
Descrição do atrativo: atrativo natural 
quase intocado, de águas límpidas e rasas, 
com no máximo 1 metro de profundidade. 
Uma pequena ponte feita com um tronco de 
árvore liga as duas margens. Há um salto 
sobre uma grande pedra, seguindo 
lentamente e formando uma pequena praia 
fluvial. A cachoeira continua seu curso 
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descendo em uma extensa corredeira que é 
avistada ás margens da estrada. O local 
apresenta áreas com sombra, mata nativa e 
plantações de eucalipto nas proximidades. Na 
parte mais baixa há uma área com 
capacidade de servir de estacionamento para 
até 8 veículos. 
 
 
Nome do Atrativo:  
Cachoeira da Bica 
 
Localização: não urbana, Rodovia BR-252, 
Km 69. 
 
Localidade mais próxima: 2km. 
 
Distância da Sede: 30km. 
 
 Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado, 
não adaptado e sem sinalização. 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
BR-262.  
 
Entrada do Atrativo: feita através do 
restaurante Casa da Bica. 
 
Visitação: permanente, em qualquer horário. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 

 
  
Equipamentos e serviços no atrativo: 
possui serviço de limpeza, instalações 
sanitárias, estacionamento e locais para lazer 
e alimentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
e contemplação da paisagem. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, do entorno a 
da região e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: cachoeira na margem 
esquerda da BR�262 (sentido Minas Gerais), em 
frente ao restaurante e lanchonete Casa da Bica. 
A cachoeira forma um grande salto sobre uma 
pedra, com altura aproximada de 30m. A água é 
cristalina e desce sob uma ponte localizada na 
BR�262. No local há 2 bicas jorrando água, 

ambas são usadas para banhos, o local também 
dispõe de 2 pequenas pontes de madeira para o 
usufruto de turistas e pedestres e uma roda 
d�água. 
 
 
 
4.1.2.2 - Corredeiras 
 
Nome do Atrativo:  
Cachoeira Soído de Baixo 
 
Localização: não urbana, comunidade 
católica de Nossa Senhora Auxiliadora. 
 
Localidade mais próxima: a 3Km da 
Rodovia BR-262. 
 
Distância da Sede: 10Km. 
 
 Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado, 
não adaptado e sem sinalização. 
 
Descrição do acesso utilizado: na BR�262, 
entrar no trevo sinalizado para Rapadura, 
percorrer por cerca de 700m, onde há uma 
placa sinalizando a Igreja de Nossa Senhora 
Auxiliadora. 
 
Entrada do Atrativo: não adaptada. 
 
Visitação: de acesso gratuito, o ano todo. 
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Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
locais para alimentação nas proximidades e 
área propicia para o estacionamento de 4 
automóveis. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: é uma 
corredeira mansa, formando um poço e 
seguindo lentamente sob uma ponte de 
madeira, onde começa a descer com mais 
velocidade por entre as pedras. Há moradias 
no entorno e algumas árvores isoladas, inicia 
a corredeira em uma área plana e aberta. As 
águas são de tom amarelado, dali, avista-se 
a Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora. 
 

 
 
 
4.1.3 - Cavernas/ Grutas/ Furnas 
 
Nome do Atrativo:  
Gruta de Nossa Senhora de Lourdes 
 
Localização: Rodovia Francisco Stockl 
(estrada Santa Maria X Araguaia). 
 
Localidade mais próxima: 7Km. 
 
Distância da Sede: 16km. 
 
 Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado, não adaptado 
e sem sinalização. 
 
Descrição do acesso utilizado: através da 
Rodovia Francisco Stockl. 
 
Entrada do Atrativo: indefinida. 
 
Visitação: a qualquer dia e horário, sem 
visitas guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações e serviço de limpeza. 
 

Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação do atrativo. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: é uma pequena gruta 
natural, ás margens do asfalto, que servia de 
abrigo para os fundadores de Santa Maria, em 
torno do ano de 1880. Ali eles descansavam e 
dormiam na época em que desbravavam as matas 
da região. Hoje, a gruta guarda a Estátua de Nossa 
Senhora de Lourdes, protegida dentro de um 
abrigo de madeira, a ao seu lado aparece uma 
placa com os dizeres �Aqui descansavam os 
heróicos fundadores de Santa Maria�. A gruta tem 
altura média de 1,70m e profundidade máxima de 
2m. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. SEBRAE, Programa SEBRAE de Turismo. 
Inventário da Oferta Turística do 
Município de Marechal Floriano. 1996. 
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4.1.4 - Flora 
 
Nome do atrativo:  
Flora 
 
Localização: em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, de boa qualidade e não adaptado. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
gratuitas, sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas em cada localidade. 
  

 
 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: os disponíveis nas localidades 
específicas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação e pesquisa. 
 
]Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, entorno 
regional, de outros estados e países. Fluxo de 
visitação constante o ano todo. 
 
Descrição do atrativo: o município possui 
30% de cobertura vegetal remanescente da 
Mata Atlântica. Localizam-se principalmente 
no alto dos morros. 
O restante da vegetação é formado por 
pastagens, culturas permanentes como o 
café, culturas temporárias como pinheiros e 
eucaliptos. O cultivo de orquídeas é 
significativo, constituindo o símbolo do 

município. A floricultura é uma vocação 
natural em Marechal Floriano, com grande 
variedade de espécies. 
Alguns exemplos da flora nativa: jacarandá, 
peroba, jequitibá, gravatá, bromélias, etc. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Programa de Emprego e 
Renda - PRODER, SEBRAE 2002 e 
2. SEBRAE, Programa SEBRAE 
de Turismo. Inventário da Oferta 
Turística do Município de 
Marechal Floriano. 1996. 

 
 
 
 
4.1.5 - Fauna 
 
Nome do atrativo:  
Fauna 
 
Localização: em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado e 
não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, de boa qualidade e não adaptado. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
gratuitas e sem autorização prévia. 
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Acessibilidade do atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas em cada localidade  
 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: os disponíveis em cada localidade 
específica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação e pesquisa. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, entorno 
regional, de outros estados e países. Fluxo de 
visitação constante o ano todo. 
 
Descrição do atrativo: a fauna da região é 
composta por uma rica variedade de animais, 

visto que a vegetação de Mata Atlântica 
apresenta uma das maiores diversidades 
biológicas do planeta. 
Podemos citar alguns animais já 
identificados, como: onça parda, onça 
pintada, gato-do-mato, raposa, tatu, quati, 
preguiça, tamanduá-mirim, cotia e paca. 
Aves, como: inambu, tucano, sabiá de várias 
espécies, jacupemba, araponga, curió, 
canário-da-terra, beija-flores variados, 
saíras, maritacas e papagaio. Répteis, como: 
jacaré, lagarto, jararaca, preguiçosa, cobra-
coral e uma infinidade de invertebrados, além 
de animais ameaçados de extinção, como o 
sagui-da-serra, o barbado e a onça pintada. 
 
Referências/Documentos consultados:   

1. SEBRAE, Programa SEBRAE de Turismo. 
Inventário da Oferta Turística do 
Município de Marechal Floriano. 1996. 

 
 
 
 
4.1.6 - Outros 
 
Nome do Atrativo:  
Mirante do Grossmutter 
 
Localização: não urbana, próximo ao 
Restaurante Grossmutter, entre a Sede e a 
região do Manaim. 
 
Localidade mais próxima: 1,5Km. 
 
Distância da Sede: 05Km. 

 
 Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em estado 
regular, não adaptado e sem sinalização 
 
Descrição do acesso utilizado: no Km 42,6 
da BR�262, onde há o Restaurante 
Grossmutter, percorrer em trecho não 
pavimentado de carro por cerca de 1,2Km, 
depois, por mais 100m a pé até o topo do 
mirante. 
 
Entrada do Atrativo: não adaptada. 
 
Visitação: indeterminada 
 
Acessibilidade do atrativo: qualquer dia do 
ano, da manha até o anoitecer 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação da paisagem, do mirante é possível 
ver a região e vários municípios do entorno. 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, do entorno e 
da região. 
 
Descrição do atrativo: com altitude média 
de 805 metros, o local proporciona vista 
panorâmica do entorno e das cidades de 
Vitória e Vila Velha (terceira ponte e praias). 
No local onde o mirante está situado existe 
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uma porção de Mata Atlântica preservada. 
 
Referências/Documentos consultados:   

2. SEBRAE, Programa SEBRAE de Turismo. 
Inventário da Oferta Turística do 
Município de Marechal Floriano. 1996. 

 
 
 

 
 
 
 
 
4.2 - ATRATIVOS CULTURAIS 
 
4.2.1 - Edificações 
 
4.2.1.1 � Arquitetura Civil 
 
Nome do atrativo:  
Estação Ferroviária da Sede 

 
Localização: em frente a Praça José 
Henrique Pereira. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, parcialmente 
pavimentado e em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: através da 
Praça José Henrique Pereira, no Centro de 
Marechal Floriano. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: a parte interna do atrativo fica 
aberta de segunda a sexta, das 08h às 17h, a 
parte externa pode ser apreciada em 
qualquer horário. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente e 
de ingresso gratuito. 

 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de informação, segurança, limpeza e 
instalações sanitárias. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: Sede 
das secretarias de Turismo, Cultura e do 
Centro Cultural Clara Luiza Pereira. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
regional. 
 
Descrição do atrativo: o grande veículo que 
aproximou os colonos com a atividade 
brasileira foi um �rio de ferro�, que era a 
Estrada de Ferro Leopoldina. Com seus trilhos 
cortando montanhas, comunicava Vitória com 
o Rio de Janeiro, conduzindo não só materiais 
como passageiros. Atualmente a edificação 
da antiga estação da Sede pertence à 
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, 
que a utiliza para abrigar as secretarias 
municipais de Turismo, Cultura e o Centro 
Cultural. O Jornal Espírito-Santo, editado em 
Vitória com data de 15 de maio de 1900, 
noticiou a inauguração oficial da Estação de 
Marechal Floriano. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. Secretaria Municipal de Educação e 
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2. Secretaria Municipal de Turismo. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Estação Ferroviária de Araguaia 
 
Localização: Distrito de Araguaia. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Santa Maria. 
 
Distância da localidade mais próxima: 7Km. 
 
Distância da Sede do município: 23Km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, parcialmente 
pavimentado e em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: na Rodovia 
BR-262, entrar no trevo para Santa Maria (pela 
Rodovia Francisco Stockl, até Araguaia). 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 2 
vezes ao dia, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: o atrativo está fechado para 
visitação interna, é permitida somente a 

visualização externa. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente e 
de ingresso gratuito. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de segurança e limpeza. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: não há 
utilização da edificação. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: a estação de 
Araguaia era parte da antiga Estrada de Ferro 
Leopoldina, a Maria Fumaça era abastecida 
com lenha e tinha sua função voltada para o 
transporte de passageiros. A atual 
concessionária da edificação e da linha férrea 
é a FCA � Ferrovia Centro Atlântica, que 
nunca destinou qualquer finalidade para o 
uso do local. O edifício da Estação Ferroviária 
de Araguaia recebeu reformas no ano de 
2000, mas já apresenta sinais de abandono. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Biblioteca do Centro Cultural Ezequiel 
Ronchi. 

 

 
Nome do atrativo:  
Casa Rosa 
 
Localização: Distrito de Araguaia, não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Santa Maria. 
 
Distância da localidade mais próxima: 7km. 
 
Distância da Sede do município: 23km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, totalmente 
pavimentado e em bom estado. 
 

 
 
Descrição do acesso utilizado: na Rodovia 
BR-262, entrar no trevo para Santa Maria (pela 
Rodovia Francisco Stockl, até Araguaia). 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 2 
vezes ao dia, em bom estado e não adaptado. 
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Legislação ou registro/patente da 
realização: atrativo incluso em proteção na 
Lei Orgânica do Município. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: o atrativo está fechado para 
visitação interna, enquanto permanece em 
reforma. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário, 
com visitas guiadas, ingresso gratuito e com 
autorização prévia com o proprietário. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de informação, segurança, limpeza e 
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
exposição de acervo de móveis e objetos de 
imigrantes italianos. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: a Casa Rosa foi 

residência dos pais do Sr. Hilton Ezequiel 
Ronchi, que restaurou toda a sua estrutura e 
resgatou mobília, vestimentas e utensílios 
originais da casa, oferecendo uma exposição 
permanente em todos os cômodos da casa. É 
uma simulação do dia-a-dia dos antigos 
moradores, que eram imigrantes italianos. 
Parte dos objetos e da mobília foi adquirida 
externamente para enriquecer a exposição, 
mas a grande parte realmente pertenceu à 
família do Sr. Hilton. 
 
Observações complementares: recebe 
visitas somente mediante agendamento 
prévio, com o atual proprietário do atrativo, 
Sr. Hilton Ezequiel Ronchi Filho. Telefone: 
(27) 3223-3501 e (27) 3288-3067. 
 
 
 
4.2.1.2 - Arquitetura Religiosa 
 
Nome do atrativo:  
Capela de Santo Antônio 
 
Localização: Rodovia Francisco Stockl, Km 08. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Araguaia. 
 
Distância da localidade mais próxima: 3Km. 
Distância da Sede do município: 20Km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário totalmente pavimentado 
e em bom estado. 

 
Descrição do acesso utilizado: na Rodovia 
BR-262, entrar no trevo para Santa Maria 
(pela Rodovia Francisco Stockl, Km-08). 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 2 
vezes ao dia, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 

 
 
Visitação: a área externa do atrativo pode 
ser visitada todos os dias. A área interna 
somente quando a missas. 
 
Acessibilidade do atrativo: quando há 
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missas (parte interna) e de ingresso gratuito. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de segurança, limpeza e instalações 
sanitárias. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
atividades religiosas. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: restaurada no ano de 
1998, a Capela encontra-se em processo de 
tombamento. A 1º Igreja de Santo Antônio foi 
construída em 12 de dezembro de 1891, feita de 
madeira e com a porta de entrada voltada para o 
leste, por onde passava a antiga estrada de 
tropeiros. Resultado da união da fé das famílias 
Borgo, Ganho, Ronchi, Monteverde e outras. Em 
1938, por iniciativa da família Borgo a igreja foi 
reconstruída em pedra e tijolo, ganhando o atual 
altar, fabricado por Pedro Tassis e Anacleto 
Borgo. O local é caracterizado por muitas 
histórias, que são contadas pelos antepassados. 
Uma delas diz que ali próximo instalaram-se 
caratingas, que eram verdadeiros cangaceiros, 
quando um deles resolveu mirar a cabeça de 
Santo Antônio para atirar através da porta, que 
era de ripa, a bala nem mesmo acertou a porta e 

a partir deste dia eles também começaram a 
respeitar Santo Antônio. Todos os anos no mês de 
julho é realizada a festa de Santo Antônio, com 
barraquinhas típicas, musica e dança. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Biblioteca do Centro Cultural 
Ezequiel Ronchi. 

 
 
 
4.2.2 - Obras de Arte 
 
4.2.2.1 - Escultura/ Estatuária  

Monumental/ Obeliscos 
 
Nome do atrativo:  
Bomba de Gasolina Ronchi 
 
Localização: Distrito de Araguaia. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Santa Maria. 
 
Distância da localidade mais próxima: 7Km. 
 
Distância da Sede do município: 23km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, 
parcialmente adaptado, rodoviário, 
totalmente pavimentado e em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: na Rodovia 
BR-262. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 

regular, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: a bomba de gasolina se encontra 
em uma calçada pública, e pode ser 
apreciada a qualquer momento. 
 

 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente, 
sem visitas guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
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Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
locais para alimentação no entorno. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal e 
do entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: funcionava como posto 
de abastecimento com uma única bomba, com 
capacidade para 20 litros de gasolina. Datada de 
1936, tem aproximadamente 1,80m de altura, 
toda em ferro, de cor vermelha e com um visor 
redondo no alto mostrando a marca Texaco. É de 
propriedade particular da família Ronchi.  
 
Observações complementares: o atrativo 
representa grande valor histórico ao 
município e ao Distrito de Araguaia, e foi 
classificado como obra de arte por ser a 
forma de classificação que mais se aproxima 
na caracterização do mesmo. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. SEBRAE, Programa SEBRAE de Turismo. 
Inventário da Oferta Turística do 
Município de Marechal Floriano. 1996. 
 

 
 
 
4.2.3 - Instituições Culturais 
 
4.2.3.1 - Bibliotecas 
 
Nome do atrativo:  
Biblioteca Pública Municipal 
�Wagner de Vitória� 
 
Localização: Rua Victor Travaglia, 74, Centro. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, 
parcialmente adaptado, rodoviário, 
totalmente pavimentado e em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: rodoviário 
e a pé, a partir da Rua Presidente Kennedy. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 

Visitação: de segunda a sexta, das 8h às 
17h em períodos de férias e das 7h às 19h 
em dias normais. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente e 
de ingresso gratuito. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, serviços de segurança e 
limpeza, instalações sanitárias não 
adaptadas, mesas para leitura e 2 
computadores para pesquisas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
pesquisas e leitura do acervo disponível. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal e 
regional 
 
Descrição do atrativo: oferece um acervo 
de livros para leitura e pesquisa. 
 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Biblioteca do Centro  
Cultural Ezequiel Ronchi 
 
Localização: Distrito de Araguaia. 
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Localidade mais próxima do atrativo: 
Santa Maria. 
 
Distância da localidade mais próxima: 7Km. 
 
Distância da Sede do município: 23Km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, parcialmente 
pavimentado e em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: na Rodovia 
BR-262, entrar no trevo para Santa Maria (pela 
Rodovia Francisco Stockl, até Araguaia). 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 2 
vezes ao dia, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira, de 7h30 
às 17h30, sem visitas guiadas, acesso 
gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente e 
de ingresso gratuito. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 

 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, serviços de segurança e 
limpeza, instalações sanitárias, mesas para 
leitura e computador para pesquisas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
pesquisas e leitura do acervo disponível. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal e 
regional. 
 
Descrição do atrativo: oferece um acervo 
de mais de 3000 livros sobre inúmeros 
assuntos, com empréstimos ao público por 
até 6 dias. Suas instalações são anexas as 
Centro Cultural Ezequiel Ronchi. 
 
 
 
 
4.2.3.2 - Centros Culturais/  

Casa de Cultura 
 
Nome do atrativo:  
Centro Cultural Clara Luiza Hülle Pereira 
 
Localização: Praça José Henrique Pereira, 
s/n, Centro. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 

 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, totalmente 
pavimentado e em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: encontra-
se na principal praça da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira, de 8h 
às 17h, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente e 
de ingresso gratuito. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, serviços de segurança e 
limpeza, instalações sanitárias e locais para 
alimentação no entorno. 
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Atividades ocorrentes no atrativo: sede 
da Secretaria Municipal de Turismo e da 
Secretaria Municipal de Cultura. Realiza 
atividades culturais diversas. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação, constante. 
 
Descrição do atrativo: promove exposições 
diversas e funciona na antiga Estação de 
Marechal Floriano, foi construída no a no de 
1900. 
 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Centro Cultural Ezequiel Ronchi 
 
Localização: Distrito de Araguaia. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Santa Maria. 
 
Distância da localidade mais próxima: 7Km. 
 
Distância da Sede do município: 23Km. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, totalmente 
pavimentado e em bom estado. 
 

Descrição do acesso utilizado: na Rodovia 
BR-262, entrar no trevo para Santa Maria (pela 
Rodovia Francisco Stockl, até Araguaia). 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, 2 vezes ao dia. 
 
 

 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: de segundas às sextas-feiras, de 
7h30 às 17h30. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente e 
de ingresso gratuito. 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 

 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, serviços de segurança e 
limpeza, instalações sanitárias e biblioteca. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: museu e 
biblioteca estimulam atividades culturais como o 
aprendizado de italiano e cursos de música. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
regional. 
 
Descrição do atrativo: a edificação que abriga o 
Centro Cultural foi o primeiro prédio de Estado do 
Espírito Santo destinado ao ensino primário 
público, na vila de Araguaia. Depois de 50 anos 
de uso como colégio e outras destinações, o 
prédio ficara praticamente abandonado às ruínas. 
Todavia, pessoas de boa vontade da região 
juntamente com o apoio do empresário Natalino 
Litig restauraram a construção e o Centro Cultural 
foi criado. Funcionando desde 1995, possui um 
acervo de quase 500 peças antigas que compõem 
o seu museu, como forma da preservação da 
cultura local. São fotos, documentos, mobiliários, 
utensílios e outros objetos em exposição. A 
inauguração oficial se de em 26 de junho de 2000 
juntamente com a reforma da Estação Ferroviária, 
praças e ruas públicas. Possui ainda uma parte do 
acervo do museu para expansão, assim que seu 
espaço for aumentado. 
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4.2.4 - Gastronomia Típica 
 
4.2.4.1 - Pratos típicos 
 
Nome do atrativo:  
Chucrute 
 
Origem cultural: alemã. 
 
Composição básica: repolho picado, sacado 
e colocado sal e folha de videira. 
Modo de preparo: desde muitos séculos, o 
chucrute se prepara da mesma maneira. A 
"col" se corta em tiras finas e coloca-se em 
uma solução com sal, folha de videira, 
cominho e eventualmente vinho. Deixa-se em 
uma cuba até fermentar por alguns dias, sem 
mexer. Para ser usada, a mistura precisa ser 
retirada e lavada. Geralmente o chucrute se 
come com carne servida com repolho, e 
representa um dos alimentos mais típicos 
alemães. 
 
Referências/Documentos consultados:  

http://www.expoente.com.br/professores
/kalinke/trabalhos/HpAlemaes/usoscostu
mes/UsosCostumes.html 

 
 
Nome do atrativo:  
kassler (costeleta de porco) 
 
Origem cultural: alemã. 
 
Composição básica: kassler (costeletas 

suínas defumadas) e repolho roxo. 
Modo de preparo: ferver as costeletas em 
uma panela média com aproximadamente um 
litro de água, escorrer e dourar em uma 
frigideira com óleo. Servido com repolho roxo 
refogado com maçãs, suco de limão, açúcar, 
vinagre, água e sal. Se desejar, ainda 
acompanha batatas cozidas. 
 
Referências/Documentos consultados: 

http://www.netsite.com.br/gastronomia/
mostraconteudo.asp?codconteudo=15252 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Charcutaria (salsichas) 
 
Origem cultural: alemã. 
 
Composição básica: a charcutaria deu fama 
aos alemães. A variedade é imensa e está na 
mesa de famílias do país todo. Há salsichas 
para grelhar/fritar (bratwurst) ou pochear 
(kochwurst), feitas com um ou diversos tipos 
de carne e acrescidas de especiarias.  
A weisswurst, por exemplo, é branca e leva 
vitelo, carne de boi e salsinha. A crocante 
bockwurst, mais conhecida aqui como 
salsichão de alho, pode ser pocheada ou 
grelhada. A frankfurter, uma das mais 
conhecidas, também é bastante crocante, 
mas mais fina e feita 100% de carne suína, 
diferentemente da wiener, a versão da 
frankfurter que permite carne bovina em sua 
composição. Ambas devem ser pocheadas, de 

preferência. A nurenberger, de carne de 
porco, ervas aromáticas e também branca, 
deve ser frita. 
 
Modo de preparo: primeiro ferver a água 
até atingir o ponto de fervura, jogar as 
salsichas na panela e deixar o fogo ligado por 
somente trinta segundos. Desligar e manter a 
panela tampada por mais cinco minutos. 
Comer imediatamente para aproveitar a 
textura da salsicha. Na grelha o tempo de 
cozimento também é rápido. Basta que 
dourem. Fazer cortes nas salsichas para que 
não estourem. Na frigideira nem isso é 
preciso. As salsichas podem ser consumidas 
puras ou acrescentadas a chucrutes e sopas. 
 
Referências/Documentos consultados:  

http://www.mulherdeclasse.com.br/culina
riaAlema.htm 

 
Observações complementares: além dos 
nomes já citados, existem muitos outros 
pratos da Culinária Alemã, com a idéia geral 
de que se trata de uma culinária que valoriza 
carnes de porco, repolho e cozidos, mas que, 
como em qualquer país, mudam de região 
para região.  
 
Uma característica marcante da comida 
alemã é a mistura de frutas às comidas 
salgadas. Outros componentes típicos da 
cozinha alemã são os pães de todas as cores 
e formatos. Dentre os vegetais, claro, o 
repolho de todas as cores lidera a 
preferência. Mas a batata, como em muitos 

http://www.expoente.com.br/professores
http://www.netsite.com.br/gastronomia/
http://www.mulherdeclasse.com.br/culina
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países europeus, também é muitíssimo 
usada. Dentre as frutas, as mais típicas são 
as maçãs e cerejas. Como sobremesa, há 
doces folhados, biscoitos, perfumados bolos 
de especiarias, além do típico e gigante bolo 
de natal, o baumkuchen, em formato de 
árvore. A bebida por excelência para 
acompanhar as refeições é a cerveja. 
 
Referências/Documentos consultados:  

http://www.mulherdeclasse.com.br/culina
riaAlema.htm 

 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Polenta 
 
Origem cultural: italiana. 
 
Composição básica: fubá de moinho de 
pedra, sal, água e molho, se preferir. 
 
Modo de preparo: coloque meio litro de 
água em uma panela de pressão com uma 
colher de sal e leve ao fogo. Quando ferver, 
acrescente três xícaras de fubá. Mexa com 
colher de pau até desencarossar bem (ficará 
uma massa dura). Ferva em separado mas 
meio litro de água e adicione aos poucos 
sobre a polenta, mexendo sem parar até que 
toda a água seja adicionada. Cubra a panela 
e deixe cozinhar por mais 30 minutos em 
fogo baixo. Pode ser servida com molho ou 
pura. Se desejar polenta frita, despeje a 

polenta quente em forma e deixe esfriar. 
Corte em cubinhos ou fatias e frite em 
gordura quente. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nome do atrativo: 
Lasanha 
 
Origem cultural: italiana. 
 
Composição básica: trigo, ovos, leite. A 
massa é parecida com a do macarrão, porém 
mais larga. 
 
Modo de preparo: a lasanha é feita em 
camadas de massa alternadas entre queijo 
mussarela, presunto, molho branco ou de 
tomate com carne moída. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Capelleti 
 
Origem cultural: italiana. 
 
Composição básica: massa, frango e queijo. 
 
Modo de preparo: a massa lembra uma 
rosquinha. Tem recheio de frango ou queijo e 
pode ser preparada em forma de caldo, com 
carne de frango desfiada, ou com molho tipo 
macarronada. 
 
 
 
 
 
4.2.5 - Artesanato 
 
4.2.5.1 � Outros 
 
Nome:  
Artesanato de Marechal Floriano 
 
Localização: Sede e Distritos. Área urbana e 
não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em estado 
regular e não sinalizado. 
 
Transporte: rodoviário, regular, 
intermunicipal e não adaptado ou a pé. 

http://www.mulherdeclasse.com.br/culina


 
Inventário da Oferta Turística do Município de Marechal Floriano/ 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

28

 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia.  
 
Acessibilidade ao Atrativo: permanente. 
 

 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: os disponíveis nas localidades de 
cada artesão. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
produção e comercialização de artesanato. 
 
Integra roteiro turístico 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal, 
com fluxo de visitação constante. 

 
Descrição do Atrativo: o artesanato em 
Marechal Floriano é produzido com materiais 
diversos, a maior parte utilizando matéria-
prima de fácil localização no município. O 
destaque são os objetos decorativos em 
madeira, pintados com tintas coloridas. 
 
Observações complementares: o 
SEBRAE/ES possui banco de dados com 
nome, endereço e tipo de trabalho de todos 
os artesãos do município. 
 
 
 
 
 
4.2.6 - Música e Dança 
 
4.2.6.1 - Banda e Conjunto Musical 
 
Nome:  
Coral Municipal de Marechal Floriano 
 
Localização: representado pela SEMEC � 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, totalmente 
pavimentado e em bom estado. 

 
Descrição do acesso utilizado: encontra-
se na principal praça da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: de acordo com as apresentações 
do grupo. 
Acessibilidade do atrativo: sem data fixa, 
de acordo com as apresentações do grupo. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, serviços de segurança e 
limpeza, instalações sanitárias e locais para 
alimentação no entorno. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: música 
e canto. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação, constante. 
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Descrição do atrativo: o coral de Marechal 
Floriano foi fundado em junho de 1994. 
Desde a sua fundação conta com o trabalho 
do mesmo regente o Sr. Marcos Andrade. O 
objetivo maior do coral de Marechal Floriano 
é demonstrar que através da música 
podemos expressar sentimentos e emoções. 
Uma das tradições do Coral Municipal de 
Marechal Floriano é apresentação da Cantata 
de Natal e também a realização do Encontro 
de Coros de Marechal Floriano, sempre em 
parceria com a Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura. O coro apresenta um 
repertório diversificado de músicas sacras, 
populares brasileiras, folclóricas, 
internacionais entre outras. A participação 
efetiva em encontro de coros, possibilita um 
crescimento do grupo, tanto pessoal quanto 
em termos de conhecimento em relação a 
arte musical. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. Secretaria Municipal de Turismo de 
Marechal Floriano. 

 
 
 
Nome:  
Coral Piu Bello 
 
Localização: representado pela SEMEC � 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 

Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, totalmente 
pavimentado e em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: encontra-
se na principal praça da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: de acordo com as apresentações 
do grupo. 
 
Acessibilidade do atrativo: sem data fixa, 
de acordo com as apresentações do grupo. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, serviços de segurança e 
limpeza, instalações sanitárias e locais para 
alimentação no entorno. 
 

Atividades ocorrentes no atrativo: música 
e canto. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: fundado em 1999, 
no Distrito de Araguaia, o grupo tem por 
objetivo, valorizar, resgatar e divulgar a 
cultura herdada dos italianos, que 
colonizaram a região de Araguaia no século 
XIX. O repertório do Coral é composto por 
cançonetas folclóricas italianas deixadas 
pelos antepassados, cantadas em grande 
parte no dialeto original, de geração a 
geração. As letras das canções sempre 
abordam os amores deixados na Itália, sua 
pátria mãe, entoando muitas saudades e 
paixões. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. Secretaria Municipal de 
Turismo de Marechal Floriano. Tel de 
contato (27) 3288-1283 e (27) 3288-
1400. 

 
 
 
4.2.6.2 - Outros 
 
Nome:  
Grupo Folklorístico Italiano Stella Alpina 
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Localização: representado pela SEMEC � 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, totalmente 
pavimentado e em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: encontra-
se na principal praça da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: de acordo com as apresentações 
do grupo. 
 
Acessibilidade do atrativo: sem data fixa, 
de acordo com as apresentações do grupo. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 

 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, serviços de segurança e 
limpeza, instalações sanitárias e locais para 
alimentação no entorno. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: dança 
italiana. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação, constante. 
 
Descrição do atrativo: fundado em 22 de 
agosto de 1994, por jovens do município de 
Marechal Floriano. O nome deste grupo faz 
um paralelo com o símbolo deste município 
que são as orquídeas. Stella Alpina é uma flor 
de rara beleza que floresce apenas uma vez 
ao ano nos Alpes da Itália e tem muita 
semelhança com uma orquídea, por isso, o 
nome Stella Alpina. 
Desde a sua fundação, este grupo 
determinou objetivos que seriam prioridade 
no decorrer de sua existência, a divulgação 
da cultura italiana, principalmente no quesito 
danças folclóricas de diversas regiões da 
Itália, principalmente as do Veneto e do 
Trento, de onde provém a maioria de 
descendentes italianos de Marechal Floriano, 
e a sua meta principal demonstrar ao público 
a originalidade das danças que nossos 
antepassados executavam nas festas 
calorosas daquela época. Durante toda a sua 

existência, participaram de vários eventos no 
Espírito Santo e em vários estados do Brasil. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. Secretaria Municipal de 
Turismo de Marechal Floriano. 

 
 
Nome:  
Grupo Folclórico Grumes Tal Kinder 
 
Localização: representado pela SEMEC � 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, totalmente 
pavimentado e em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: encontra-
se na principal praça da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal, regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Marechal Floriano/ 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

31

Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: de acordo com as apresentações 
do grupo. 
 
Acessibilidade do atrativo: sem data fixa, 
de acordo com as apresentações do grupo. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, serviços de segurança e 
limpeza, instalações sanitárias e locais para 
alimentação no entorno. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: dança 
alemã 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação, constante. 
 
Descrição do Atrativo: a formação do 
grupo, que realiza apresentações de dança 
alemã, nasceu da iniciativa de homenagear 
as famílias alemãs que imigravam para o 
município em torno do ano de 1888. Está em 
atividade desde 2003, preservando a arte e a 
cultura alemã. O nome �Grumes Tal� significa, 
Vale Verde, nome escolhido por caracterizar 
perfeitamente o município de Marechal 
Floriano, situado entre vales e matas. 

 
Referências/Documentos consultados: 

1. Secretaria Municipal de Turismo de 
Marechal Floriano. 

 
 
 
4.2.7 - Feiras e Mercados 
  
4.2.7.1 - Feira Livre 
 
Nome do atrativo:  
Feira Livre de Marechal Floriano 
 
Localização: Rua David Canal, Centro. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, totalmente 
pavimentado e em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: a Rua 
David Canal é paralela a BR-262. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal, regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 

 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: sábado, a partir das 6h até 
aproximadamente 13h. 
 
Acessibilidade do atrativo: apenas aos 
sábados. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, serviços de segurança e 
limpeza, instalações sanitárias e locais para 
alimentação no entorno. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
comércio de produtos agrícola e alimentos 
caseiros. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal.  
 
Descrição do Atrativo: a feira comercializa 
variedades de olerícolas produzidos na zona 
não urbana do município, além de pães e 
biscoitos caseiros, flores e outros artigos. 
Acontece próximo a prefeitura Municipal de 
Marechal Floriano. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. Secretaria Municipal de Turismo de 
Marechal Floriano. 
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4.3 - ATIVIDADES ECONÔMICAS 
 
4.3.1 � Agropecuária 
 
4.3.1.1 � Agricultura 
 
Nome do atrativo:  
Agricultura Local 
 
Localização: zona não urbana do município, 
área não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado e não 
adaptado. Rodoviário, totalmente 
pavimentado ou não pavimentado e em 
estado bom de conservação. 
 
Acesso mais utilizado: rodoviário e não 
adaptado. 
Transporte para o atrativo: coletivo 
urbano, com freqüência regular, de boa 
qualidade, mas não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: 
Inexistente. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: indefinida. 
 
Visitação: diariamente, com visitas guiadas 
pelos proprietários, ingresso gratuito e com 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: três dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: nas 
proximidades são encontrados instalações 
sanitárias não adaptadas, segurança, guia de 
turismo, lazer e entretenimento parcialmente 
adaptados, locais para alimentação 
parcialmente adaptados e hospedagem não 
adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: cultivo 
e comercialização de produtos. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: o município tem como 
base produtiva o cultivo do café, com 4.000 
hectares plantados, que produziram 8.764 
toneladas em 2001 segundo dados do IBGE. 
Há, no município, 2 grandes produtores, 
compradores e exportadores de café, onde 
5% da comercialização do produto no Estado 
passam pela região de Marechal Floriano, que 
inclui outros municípios, destacando-se a 
'Cafeeira Stockl' no Distrito de Santa Maria de 
Marechal. O município apresenta, também, 
como atividades agrícolas, a olericultura e a 
avicultura. 
A olericultura é bastante representativa, com 
300 ha plantados, produzida por pequenos 

proprietários e meeiros, gerando renda familiar 
líquida em torno de dois salários mínimos. 
Também conhecidas como 'folhosas', essas 
verduras são comercializadas na Ceasa, em 
feiras livres, em grandes supermercados da 
capital e também exportadas para outros 
Estados, aproximadamente 30% da produção. 
 
A exploração da olericultura no município 
concentra-se na cultura do inhame, batata 
baroa e tomate, alcançando produtividade 
expressiva. Assim, o setor agropecuário 
constitui-se na maior fonte de emprego e 
renda do município. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Sebrae/ES. Disponível em: 
http://www.sebraees.com.br/municipios/t
el_mos_mun_agro.asp?codigo=817&codi
go_categoria= 

 
 
 
 
4.3.1.2 � Outras Culturas 
 
Nome do atrativo:  
Avicultura 
 
Localização: zona não urbana do município, 
área não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: Não sinalizado e não 
adaptado. Rodoviário, totalmente 
pavimentado ou não pavimentado e em 
estado bom de conservação. 

http://www.sebraees.com.br/municipios/t
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Acesso mais utilizado: rodoviário e não 
adaptado. 
 
Transporte para o atrativo: coletivo 
urbano, com freqüência regular, de boa 
qualidade, mas não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: 
inexistente. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: indefinida. 
 
Visitação: diariamente, com visitas guiadas 
pelos proprietários, ingresso gratuito e com 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: Permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: três dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: Nas 
proximidades são encontrados instalações 
sanitárias não adaptadas, segurança, guia de 
turismo, lazer e entretenimento parcialmente 
adaptado, locais para alimentação 
parcialmente adaptado, hospedagem não 
adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: criação 
e comércio de aves. 
 
Integra roteiros turísticos 

comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: a avicultura é a 
segunda maior fonte de renda do município, 
tendo no frango de corte (ave adulta), na 
postura comercial (galinha poedeira) e na 
matriz de corte (galinha mãe dos frangos de 
corte) as principais linhas de produção dessa 
atividade. 
Os maiores produtores de frango de corte do 
Estado estão localizados no município de 
Marechal Floriano, representando 50% do 
total produzido no Estado. A produção de 
frangos de corte e galinhas de postura chega 
a 2.200.000 aves/mês. A comercialização é 
feita nos grandes supermercados do Estado, 
exportando-se, também, para outros 
estados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e 
Bahia, em torno de 80%. Essa atividade 
abriga em todo o estado aproximadamente 
20 mil empregos diretos e algo em torno de 
60 mil indiretos. Os custos de produção são 
elevados, visto que 80% da matéria-prima 
(farelo de soja, milho e pó-de-serra) é 
importada, principalmente do Serrado 
brasileiro, onerando em muito os custos 
finais, trazendo problemas relativos à 
concorrência de estados como Rio de Janeiro 
e São Paulo. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Sebrae/ES. Disponível em: 
http://www.sebraees.com.br/municipios/t

el_mos_mun_agro.asp?codigo=817&codi
go_categoria= 
 
 
 

 
4.4 - REALIZAÇÕES TÈCNICAS,  

CIENTÍFICAS E ARTÍSTICAS 
 
4.4.1 - Viveiro 
 
Nome do Atrativo:  
Orquidário Florabela 
 
Localização: área não urbana, próximo a 
Vila das Orquídeas. 
 
Localidade mais próxima: 1Km. 
 
Distância da Sede: 1Km. 
 
 Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado, 
sinalizado e parcialmente adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: a partir da 
Rua Arthur Haese, curvar na Rua João F. 
Taquete e seguir a sinalização até o orquidário. 
Entrada do Atrativo: possui centro de 
recepção e portaria principal 
 
Visitação: diariamente, das 8h as 17h. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 

http://www.sebraees.com.br/municipios/t
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atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações e visitas guiadas, sinalização, 
serviço de limpeza, loja de produtos de 
agroindústria da região, venda de artesanato 
e estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: estudo 
e observação de orquídeas e preservação 
ambiental. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: funciona em uma 
área total de 2,5 alqueires, existe há 55 anos 
e está aberto à visitação desde 1999. Expões 
e comercializa centenas de espécies de 
orquídeas, caracterizando uma reserva 
orquidofila em mata nativa recuperada, mata 
artificial de dracenas, orquidários 
tradicionais, proteção a plantas e animais. 
Oferece passeio pelo Corrimão Ecológico, 
onde o visitante visualiza e recebe 
informações sobre as orquídeas e outras 
vegetações. 
Contato pelo telefone: (27) 3288-1800, com 
Jussara. 
 
 
Nome do Atrativo:  
Orquidário Nego Plantas 

 
Localização: Rua Arthur Haese, Centro. 
 
Localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede: Sede. 
 
 Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente 
pavimentado em bom estado, sinalizado e 
parcialmente adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: a partir da 
Rua Arthur Haese, curvar na Rua João F. 
Taquete e seguir a sinalização até o orquidário. 
 
Entrada do Atrativo: portaria principal. 
 
Visitação: diariamente, das 8h às 11h e das 
12h às 17h. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, serviço de limpeza e instalações 
sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
produção de mudas de orquídeas e outras 
plantas para comercialização e exposição. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: comercializa 
aproximadamente 100 espécies de plantas entre 
orquídeas, bromélias e plantas ornamentais. 
Algumas delas, para coleção, não estão a 
venda.  
Contato pelo telefone: (27) 3288-1207, com 
Olinda. 
 
 
 
4.5 - EVENTOS PROGRAMADOS 
 
4.5.1 - Realizações Diversas 
 
4.5.1.1 � Desportivas 
 
Nome do atrativo:  
Descida Ecológica no Rio Jucu 
 
Localização: Sede não-urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não-
adaptado. Meio rodoviário, parcialmente 
pavimentado e bom.  
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
BR-262. 
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Transporte regular para o atrativo: 
regular. Tipo intermunicipal, diário, de boa 
qualidade e não-adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida, 
não-adaptado. 
 
Visitação: setembro (data móvel), visitas 
não-guiadas, ingressos gratuitos e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, em 
setembro. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 1 dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, segurança, lazer e entretenimento 
parcialmente adaptado, locais para 
alimentação parcialmente adaptado e locais 
para estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
descida ecológica. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 

do entorno regional. Maior visitação durante 
o evento. 
 
Descrição do atrativo: descida ecológica 
que parte de Marechal Floriano, seguindo 
pelos trilhos do trem até chegar em Viana. 
Organização: Femopovi � Raízes da Terra. 
Telefone: (27) 3344-1521. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. Calendário de Eventos SEDETUR/2005. 
 
 
 
 
4.5.1.2 � Artísticas / Culturais 
 
Nome do atrativo:  
Italemanha � Festival Ítalo Germânico 
 
Localização: Sede, área urbana. Centro. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não-
adaptado. Meio rodoviário, totalmente 
pavimentado e bom.  
Descrição do acesso utilizado: Avenida 
Arthur Haese, paralela à Rodovia BR-262. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular. Tipo intermunicipal, freqüência todos 

os dias, de boa qualidade e não-adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não-
adaptado. 
 
Visitação: agosto (data móvel), visitas não-
guiadas, ingressos pagos e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, em 
agosto. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 2 ou 3 dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, instalações sanitárias não adaptadas, 
segurança, lazer e entretenimento parcialmente 
adaptados, locais para alimentação 
parcialmente adaptados, hospedagem não 
adaptado, outros: locais para estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: shows, 
culinária típica e danças. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação durante o 
evento. 
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Descrição do atrativo: o evento busca 
enfatizar e valorizar a cultura local, herdada 
dos imigrantes europeus, destacando-se os 
italianos e alemães, que colonizaram o 
município de Marechal Floriano. Realiza 
shows regionais e nacionais. 
Organização: Prefeitura Municipal. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Calendário de Eventos SEDETUR/2005. 
 
 
Nome do atrativo:  
Carnaval de Rua. 
 
Localização: Sede, área urbana. Centro. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não-
adaptado. Meio rodoviário, totalmente 
pavimentado e bom.  
 
Descrição do acesso utilizado: principais 
ruas e praças do Centro. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular. Tipo intermunicipal freqüência todos 
os dias, de boa qualidade e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 

 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida, 
não adaptado. 
 
Visitação: no carnaval (data móvel), visitas 
não-guiadas, ingressos gratuitos e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, no 
carnaval. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 3 dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização não adaptada, limpeza, 
instalações sanitárias não adaptadas, 
segurança, lazer e entretenimento parcialmente 
adaptados, locais para alimentação 
parcialmente adaptados, hospedagem não 
adaptado, outros: locais para estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: música 
e manifestação popular. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e entorno 
regional. Maior visitação durante o evento. 
 
Descrição do atrativo: busca resgatar o 
carnaval tradicional, onde os moradores e 
visitantes percorrem as ruas ao som das 

bandinhas e batucadas, organizados em 
pequenos blocos. Permite fantasias e 
brincadeiras de carnaval. 
 
Referências/Documentos consultados: 

Secretaria Municipal de Turismo de 
Marechal Floriano. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Vila dos Coelhos � Páscoa 
 
Localização: Sede, área urbana. Centro 
Cultural Clara Luíza Pereira.  
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não 
adaptado. Meio rodoviário, totalmente 
pavimentado e bom.  
 
Descrição do acesso utilizado: localizado 
na principal praça do centro da cidade da 
cidade. 
 
Transporte regular para o atrativo: regular. 
Tipo intermunicipal, freqüência duas vezes ao 
dia, de qualidade regular e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
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Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não-
adaptado. 
 
Visitação: abril (páscoa), visitas não-
guiadas, ingressos gratuitos e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, em 
abril. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: mais de 3 dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização não adaptada, limpeza, 
instalações sanitárias não adaptadas, lazer e 
entretenimento parcialmente adaptados, locais 
para alimentação parcialmente adaptados, 
outros: locais para estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Maior visitação durante o evento. 
 
Descrição do atrativo: a Vila dos Coelhos 
apresenta uma estrutura montada em anexo 
à Estação, onde funciona a SEMEC. Expõe os 
símbolos da páscoa com vestimentas de 
coelhos, mostra coelhos de verdade e 

distribui doces para as crianças que visitam o 
local, entre outras atividades. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. Secretaria Municipal de Turismo de 
Marechal Floriano. 

 
 
 
4.5.1.3 � Religiosas / de Fé 
 
Nome do atrativo:  
Festa da Padroeira Santana 
 
Localização: Sede, área urbana. Igreja de 
Santana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado. Meio rodoviário, totalmente 
pavimentado e bom.  
 
Descrição do acesso utilizado: Rua 
Presidente Kennedy e outras ruas do Centro 
da cidade. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular. Tipo intermunicipal, freqüência 2 
vezes ao dia, de qualidade regular e não 
adaptado. 
Legislação ou registro/patente da 

realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida, 
não-adaptado. 
 
Visitação: julho (data móvel), visitas não-
guiadas, ingressos gratuitos e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, em 
julho. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, limpeza, instalações sanitárias 
não adaptadas, locais para alimentação 
parcialmente adaptados e locais para 
estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
atividades religiosas. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Maior visitação durante o evento. 
 
Descrição do atrativo: festa religiosa com 
missa especial,e no final, é servido um 
almoço comunitário. 
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Referências/Documentos consultados: 
1. Secretaria Municipal de 
Turismo de Marechal Floriano. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Festa do Padroeiro São José 
 
Localização: Santa Maria, área não-urbana. 
Igreja de São José. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Araguaia. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
7km. 
 
Distância da Sede do município: 16km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não-
adaptado. Meio rodoviário, totalmente 
pavimentado e bom.  
 
Descrição do acesso utilizado: na BR-262, 
entrar no trevo para Santa Maria pela 
Rodovia Francisco Stockol. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
regular. Tipo intermunicipal, freqüência 2 
vezes ao dia, de qualidade regular e não-
adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 

Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada indefinida, 
não-adaptado. 
 
Visitação: março (data móvel), visitas não-
guiadas, ingressos gratuitos e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, em 
março. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, limpeza, instalações sanitárias 
não adaptadas, segurança, locais para 
alimentação parcialmente adaptados e locais 
para estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
atividades religiosas. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior visitação durante 
o evento. 
 
Descrição do atrativo: festa religiosa com 
missa especial, e no final é servido um 
almoço comunitário. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. Secretaria Municipal de 
Turismo de Marechal Floriano. 
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5 - EQUIPAMENTOS  
E SERVIÇOS TURÍSTICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 � HOSPEDAGEM 
 
5.1.1 - Meios de Hospedagem  

Oficialmente Cadastrados 
 

5.1.1.1 - Hotel 
 
Nome da empresa:  
Hotel Casarão 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-262 � Km 49, 
localidade de Rio Fundo. 
 
Telefone: (27) 3288-1441. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 11 quartos 
de casal com banheiro privativo e 7 quartos 
sem banheiro privativo e 16 leitos. 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: restaurante, antena parabólica, 
estacionamento, sala de tv/vídeo e 

lanchonete (no andar térreo). Anexo ao posto 
de gasolina de mesmo nome. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Hotel Beira Rio 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Adão Kiffer, 81.  
 
Telefone: (27) 3288-1319. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 3 
apartamentos com banheiro privativo e seis 
leitos e 13 quartos sem banheiro privativo e 30 
leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ventilador de teto e frigobar (nos 
apartamentos). 
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Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: estacionamento e televisão na 
recepção do hotel. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
5.1.2 - Meios de Hospedagem  

Extra-Hoteleiros 
 
5.1.2.1 - Albergue 
 
Nome da empresa:  
Vale da Tranquilidade 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: sítio do Dr. Jefferson Ferreira 
Nunes, próximo à Costa Pereira. 
 
Telefone: (27) 3288-1349. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente. 
 

Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): o albergue 
dispõe de 1 pavilhão  masculino para 79 
pessoas, 1 pavilhão feminino para 75 
pessoas, 1 pavilhão com 7 quartos de casal 
com cama extra e 1 pavilhão para 204 
pessoas. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: o 
hospede fica encarregado de trazer o 
equipamento do qual quer fazer uso. 
 
Camping, Albergue e Colônia de Férias: 
sanitários, iluminação, churrasqueira, 
chuveiros e área verde para lazer.  
 
Tipo de diária: não inclui café da manhã. 
 
Área social: estacionamento para 14 ônibus, 
cantina e um salão com arquibancadas e 
capacidade para aproximadamente 800 
pessoas. 
 
Recreação e Lazer: 5 piscinas, sendo 3 para 
adultos e 2 direcionadas ao publico infantil, 
quadra de esportes, playground, campo de 
futebol, lago para pesque-pague, mesas de 
jogos, campo de bocha, 2 cozinhas completas 
dotadas de  equipamentos industriais e diversos 
utensílios e possui bancos e mesas com 
capacidade de receber até 135 pessoas por vez. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 

In loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Quintas do Vale Verde 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Soído de Baixo, não urbana. 
 
Telefone: (27) 3339-5129, (27) 9905-3571 
e (27) 9954-1112. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes e 3  funcionários temporários. 
 
Período de funcionamento: mediante 
agendamento, qualquer dia da semana, 
durante todo o ano. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): o local 
possui chalés para casal, com espaço para 
comportar mais 3 colchões extras. Há 
também uma casa ideal para hospedar 
grupos, com capacidade para até 14 pessoas. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
os chalés e a casa equipados com instalações 
sanitárias, frigobar, tv e ventilador. 
 
Camping, Albergue e Colônia de Férias: 
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iluminação, churrasqueira, restaurante e área 
verde para lazer.  
 
Tipo de diária: pensão completa. 
 
Área Social: estacionamento. 
 
Recreação e Lazer: piscina, sauna a vapor, 
playground, campo de futebol, mesa de 
sinuca, campo de bocha, uma choupana com 
bar, videokê e música ao vivo e uma 
corredeira que passa na propriedade, ideal 
para banho e contemplação. 
 
Formas de pagamento: cheque, dinheiro 
ou depósito bancário. 
 
Observações complementares: o almoço é 
servido no fogão a lenha, com comida caseira 
e sobremesa, onde o cliente serve-se à 
vontade. Não é necessário levar roupas de 
cama ou colchão. 
 
O acesso ao local é pela Rodovia BR-262, no 
Km 56, seguindo por mais 4,5km de estrada 
não pavimentada.  
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Sítio Pousada Esperança 
 
Natureza da entidade: privada. 
 

Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-262, km 69, Victor 
Hugo. 
 
E-mail: dorota@terra.com.br 
 
Telefone: (27) 3225-0871 e (27) 9989-7012 
� Fábio. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente. 
 
Período de funcionamento: mediante 
agendamento, durante todo o ano, 
especialmente nos finais de semana. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): oferece 
uma casa com 4 suítes mais um quarto e 
outra casa com 1 suíte e mais dois quartos, 
totalizando capacidade para 40 pessoas. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
cozinha equipada. O hospede fica 
encarregado de trazer outros equipamentos 
do qual quer fazer uso. 
 
Camping, Albergue e Colônia de Férias: 
iluminação, 3 churrasqueiras e área verde 
para lazer.  
 
Tipo de diária: não inclui café da manhã. 
 
Área social: estacionamento e 2 salões com 

100m cada, que podem servir como 
alojamento para grupos em retiro. 
 
Recreação e Lazer: 2 piscinas naturais, 
sendo uma delas de água mineral e a outra 
uma represa, campo de futebol society, uma 
queda d�água privativa para os visitantes e 
área de pomar com jabuticabas e outras 
frutas que podem ser consumidas   
 
Formas de pagamento: cheque, dinheiro 
ou depósito bancário. 
 
Observações complementares: a 
propriedade fica a menos de 80m das 
margens da Rodovia BR-262, onde há o 
restaurante self service Casa da Bica. 
Considerando as duas casas juntamente com 
os dois salões para alojamento, é possível 
hospedar cerca de 150 pessoas ao mesmo 
tempo. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Hotel Fazenda Sítio da Vovó 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-262, km 49, Rio 
Fundo, próximo ao Posto Ipiranga Vista 

mailto:dorota@terra.com.br
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Alegre. 
 
Telefone: (27) 3235-9710, (27) 3288-1151 
e (27) 8112-9769 � Rosângela. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 08 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: mediante 
agendamento, durante todo o ano, 
especialmente nos finais de semana. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): oferece 28 
suítes de casal e um alojamento de 16 
quartos, com capacidade para 14 pessoas em 
cada quarto, acomodadas em beliches. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
cozinha equipada e frigobar. 
 
Camping, Albergue e Colônia de Férias: 
iluminação, churrasqueira e ampla área verde 
para lazer.  
 
Tipo de diária: oferece café da manhã 
quando solicitado previamente. 
 
Área social: estacionamento para carros e 
ônibus e 1 salão para eventos para cerca de 
400 pessoas. 
 
Recreação e Lazer: 2 piscinas, sendo uma 
adulto e outra infantil, campo de futebol 
society, uma corredeira natural com uma 

ponte móvel, quadra poliesportiva, campo de 
bocha, boliche e playground. 
 
Formas de pagamento: cheque, dinheiro 
ou depósito bancário. 
 
Observações complementares: a 
propriedade fica a menos de 1km das 
margens da Rodovia BR-262, com acesso 
atrás do Posto Ipiranga. 
 
Possui destaque na criação de várias espécies 
de animais silvestres e exóticos para 
visitação, mesmo que o visitante não 
hospede no local. 
 
A alimentação e o fornecimento de roupa de 
cama e banho fica livre a combinar, podendo 
ser solicitado previamente ou ficando sob 
responsabilidade do grupo que for alugar o 
local para retiros ou eventos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
 
5.2 - ALIMENTAÇÃO 
 
5.2.1 - Restaurantes 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Grossmutter 
 

Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: histórica, não tombada. 
 
Localização: BR-262, Km 42,5. 
 
Telefone: (27) 3268-3194. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes e 8 funcionários temporários. 
 
Funcionamento: de terça a domingo, a 
partir das 10h. 
 
Capacidade do empreendimento: 11 
mesas e 44 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito 
Visa, dinheiro ou cheque. 
 
Equipamentos e serviços: o restaurante 
funciona em uma construção histórica, 
erguida em 1901 por imigrantes alemães, 
possui área de lazer e musica ambiente. 
 
Tipo de cozinha: é especializado em 
culinária alemã, suíça e brasileira. Serve 
pratos típicos alemães como o kassler e o 
einsbein. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
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Nome da empresa:  
Cafeeira Stockl 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: não urbana.  Rua dos Imigrantes. 
 
Telefone: (27) 3288-3266. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, das 10h30 às 
17h e das 19h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 7 mesas 
e 28 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: o restaurante 
também oferece marmitex. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
ome da empresa:  
Restaurante Café das Montanhas 

 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: BR-262, Km 58,5, trevo de 
Santa Maria. 
 
Telefone: (27) 3288-3380, (27) 3288-3116. 
 
Fax : (27) 3288-3176. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 7 funcionários 
permanentes, 1  funcionário temporário. 
 
Funcionamento: diariamente, das 11h às 15h. 
 
Capacidade do empreendimento: 75 lugares. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e estacionamento. 
 
Tipos de cozinha: funciona como self-
service e serve comida brasileira e da região. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Restaurante do Centro  
Recreativo Arthur Haese 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Rua Carlos Hant, 359. 
Centro. CEP: 29255-000. 
 
Telefone: (27) 3288-0007. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: domingo, das 11h às 15h. 
 
Capacidade do empreendimento: 40 
mesas, capacidade para 160 pessoas. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente, área de lazer e estacionamento. 
 
Tipos de cozinha: funciona como self-
service e serve comida brasileira e da região. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
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Nome da empresa:  
Stein Restaurante e Pizzaria 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Rua Santana, 136, 
Centro. CEP: 29255-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanente. 
 
Funcionamento: terça, de 8h às 15h, 
segunda, quarta, quinta e sexta, a partir das 
8h e sábado e domingo, de 8h às 15h e das 
19h às 0h. 
 
Capacidade do empreendimento: 24 
mesas e 96 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão Visa, cheque 
e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e televisão. 
 
Tipos de cozinha: brasileira, regional e PF. 
 
Descrição e observações 
complementares: serve comida caseira, 
massas, sanduíches e sorvetes. 

Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Ponto Frio 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: BR�262. km 47. 
 
Telefone: (27) 3288-1483. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 permanentes, 2 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente, de terça a 
sexta, de 8h às 20h, sábado, domingo e 
feriados, de 8h às 16h. 
 
Capacidade do empreendimento: 26 
mesas e 120 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito 
Visa, cheque e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente, estacionamento e atendimento a la 
carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 

 
Descrição e observações 
complementares: serviço a lá carte e 
comercializa produtos caseiros da região 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Casa da Bica 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 69, 
localidade de Victor Hugo. 
 
Telefone: (27) 9271-5033. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 funcionários 
permanentes e 2 funcionários temporários. 
 
Funcionamento: permanente, das 7h às 
19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 22 
mesas, 90 cadeiras/bancos. 
 
Formas de pagamento: dinheiro e/ou 
cheque. 
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Equipamentos e serviços: comercializa 
produtos caseiros e agroindustriais da região 
serrana do Espírito Santo (vinhos, doces, 
biscoitos, massas) e trabalha com self-
service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome da empresa: 
 Canto do Colono 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Belarmino Pinto, 67. 
 
Telefone: (27) 3288-2274. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 7h às 
15h com Self-Service, e a partir das 18h com 
atendimento a la carte. 
 
Capacidade do empreendimento: 25 
mesas e 100 cadeiras. 
 

Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamento e serviços: musica ambiente, 
televisão e funciona como self-service e 
churrascaria. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
 
5.2.2 - Bares/ Cafés/ Lanchonetes 
 
Nome da empresa:  
Estilo Rústico 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea. não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR�262, Km 66, Alto 
Sta Maria 
 
Telefone: (27) 9945-3191. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, almoço, das 

10h às 15, jantar, das 18h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 6 
mesas, 48 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: possui música 
ambiente, mesa de sinuca, comercializa 
bebidas, petiscos e produtos artesanais. 
(vinhos, massas, lingüiça caseira). 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Lanchonete Café das montanhas 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: BR-262, km 58,5, trevo de 
Santa Maria. 
 
Telefone: (27) 3288-3380. 
 
Fax: (27) 3288-3176. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 12 funcionários 
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permanentes e 1 funcionário temporário. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado, das 
6h às 22h e domingo, das 6h às 21h. 
 
Capacidade do empreendimento: 9 mesas 
e 36 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: restaurante com 
serviço a la carte, anexo ao posto do café. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Bar Kroling 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: não urbana. Rua dos 
Imigrantes. Localidade de Araguaia. 
 
Telefone: (27) 3288-3019. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 

permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 6h40 às 
20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 4 
mesas, 16 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: venda de 
petiscos, pães e bebidas. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Bar e Mercearia do Fica 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea não tombada. 
 
Localização: não urbana. Rodovia Francisco 
Stock, Km 03. 
 
Telefone: (27) 3288-3201. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 funcionários 
permanentes. 

 
Funcionamento: permanente, das 7h às 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 4 
mesas, 16 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente, vende artigos de mercearia, possui 
balcão de frios e lanchonete. 
 
Tipos de cozinha: regional e brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
Nome da empresa:  
Krebel´s Bar e Lanchonete 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia Francisco Stockl, Km 
03, localidade de Santa Maria. 
 
Telefone: (27) 3288-3138. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
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permanentes. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, a 
partir das 17h, sábado, a partir das 15h e 
domingo, após 9h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 
mesas, 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro e/ou cheque. 
 
Equipamentos e serviços: possui local para 
eventos com capacidade de 
aproximadamente 2000 pessoas, o espaço 
pode ser alugado para particulares, mesas e 
cadeiras são disponibilizadas de acordo com a 
solicitação do cliente. 
 
Tipos de cozinha: regional, brasileira, serve 
pizzas, petiscos, filét de tilápia e bebidas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Lanchonete Casarão 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR�262, Km 49. Rio 
Fundo.  
 

Telefone: (27) 3288-1441. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 6h às 21h. 
 
Capacidade do empreendimento: 7 
mesas, 50 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ambiente. 
 
Tipos de cozinha: brasileira, a la carte e 
também serve PF e marmitas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Bar do Patú 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Victor Travaglia, Centro. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 

permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 7h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 3 
mesas, 12 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e mesa de sinuca. 
 
Tipos de cozinha: regional, serve petiscos e 
bebidas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
 
5.2.3 - Casa de Chá/ Confeitarias 
 
Nome da empresa:  
Padaria Basseto 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua dos Imigrantes s/n. 
Araguaia 
 
Telefone: (27) 3288-3045. 
. 
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Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 11 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado, das 
5h às 19h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 1 mesa 
e 2 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento no 
balcão. 
 
Tipos de cozinha: padaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Padaria Pão de Mel 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia Francisco Stockl, Km 
07, Santa Maria. 
 
Gerências: geral. 
Número de funcionários: 2 funcionários 

permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, das 6h às 
19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 1 mesa 
e 4 cadeiras 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento no 
balcão. 
 
Tipos de cozinha: padaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Panificadora Porto 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Arthur Haese,  Centro. 
 
Telefone: (27) 3288-1410. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 

 
Funcionamento: permanente, das 6h às 
19h. 
Capacidade do empreendimento: 2 mesas 
e 8 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Tipos de cozinha: padaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Pão Dourado Panificadora 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Emilio Hulle, Centro. 
 
Telefone: (27) 3288-1493. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 6h às 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 6 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
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Tipos de cozinha: padaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
5.2.4 � Outros 
 
Nome do empreendimento:  
Sorveteria Pedra Verde 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Victor Travaglia, s/n, 
Centro. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: segunda a sábado, das 7h 
às 19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 3 mesas 
e 12 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente. 

 
Tipos de cozinha: comercializa sorvetes, 
picolés, doces e bebidas, 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
 
5.3 - TRANSPORTES. 
 
5.3.1 � Transportadoras Turísticas 
 
Nome da empresa:  
Viação Águia Branca  
 
Integra rede de transportes: local, 
regional e nacional. 
 
Endereço: Rodovia BR-262, 90, km 46, 
Rodoviária de Marechal Floriano, Centro. 
 
Gerências: geral. 
 
Período de atendimento: todos os dias, 
das 5h45 às 11h20 e das 12h40 às 19h35. 
 
Formas de ingresso/pagamento: cartão 
de crédito ou dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: veículos 
próprios. 

 
Abrangência do atendimento: local, 
regional e nacional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: alguns veículos 
possuem instalações sanitárias e ar-
condicionado. 
 
Observações complementares: na 
Rodoviária de Marechal Floriano também 
atuam as Viações Alvorada e Transprimo, 
mas não possuem guichê de vendas, as 
passagens são vendidas no próprio veículo. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
 
5.3.2 - Táxis. 
 
Nome da empresa:  
Ponto de Táxi 
 
Integra rede de transportes: local e 
regional. 
 
Endereço: Rua David Canal, anexo à 
Rodoviária, Centro. 
 
Gerencias: cada motorista administra o seu 
serviço. 
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Período de atendimento: todos os dias, 24 
horas. 
 
Formas de ingresso/pagamento: dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: veículos 
próprios. 
 
Abrangência do atendimento: local e 
regional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar condicionado, 
música ambiente (obs: os itens não se 
aplicam para toda a frota). 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
 
5.4 - EVENTOS. 
 
5.4.1 - Auditório/ Salões/ Salas 
 
Nome:  
Salão Paroquial da Igreja de São José 
 
Localização: Santa Maria, próximo a 
Rodovia Francisco Stockl. 
 
Telefone: (27) 3288-3112. 

 
Gerências: sob gerencia da Paróquia de São 
José. 
 
Funcionamento: sob agendamento. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
serviço de limpeza, instalações sanitárias e 
tv/vídeo. 
 
Principais atividades ocorrentes: eventos 
em geral. 
 
Descrição e observações 
complementares: possui capacidade para 
acomodar 500 pessoas sentadas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Salão Paroquial da Igreja Sant´Ana 
 
Localização: Rua Presidente Kennedy, 31, 
Centro. 
 
Telefone: (27) 3288-1564. 
 
Gerências: sob gerencia da Igreja de 
Sant´Ana. 
 
Funcionamento: sob agendamento. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: serviço 

de limpeza, instalações sanitárias e tv/vídeo. 
 
Principais atividades ocorrentes: eventos 
em geral. 
 
Descrição e observações complementares: 
situado a menos de 1 Km da rodoviária de 
Marechal Floriano, o salão paroquial tem 
capacidade para aproximadamente 300 pessoas e 
se situa anexado a igreja de Sant´Ana. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Auditório do Centro de Agronegócios 
 
Localização: BR-262, Km 58, (trevo de 
Santa Maria). 
 
Telefone: (27) 3288-3333. 
 
Gerências: PMMF. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
7h às 16h, ou de acordo com agendamento. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
sala de auditório com capacidade para 200 
pessoas, possui serviço de limpeza, 
instalações sanitárias, tv/vídeo, ar 
condicionado, telefones, acesso a Internet, 
data-show, retroprojetor e estacionamento. 
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Principais atividades ocorrentes: eventos 
em geral. 
 
Descrição e observações 
complementares: em caso de agendamento 
pode funcionar aos sábados e domingos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
5.5 - LAZER E ENTRETENIMENTO 
 
5.5.1 - Parques, Jardins e Praças 
 
Nome:  
Praça José Henrique Pereira 
 
Localização: Sede, em frente ao Centro 
Cultural. 
 
Gerências: PMMF. 
 
Funcionamento: diariamente, 24 horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
serviço de limpeza, serviço de segurança, 
telefone público. 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
passagem de pedestres. 
 
Descrição e observações complementares: 
praça composta por jardins, árvores e bancos. 
Possui telefone público.  Acesso gratuito. 

Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Área de lazer da Rua Arthur Haese 
 
Localização: Rua Arthur Haese, Centro. 
 
Gerências: PMMF. 
 
Funcionamento: diariamente, 24 horas. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
passagem de pedestres. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
serviço de limpeza, área para caminhada, pistas 
de patins e skate, quadra de vôlei (areia), duas 
quadras de futebol e estacionamento. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Praça Fioravante A. Lorenzoni 
 
Localização: Distrito de Araguaia, ao lado da 
Estação Ferroviária. 
 
Gerências: PMMF. 
 
Funcionamento: diário, 24 horas por dia. 

 
Equipamentos, instalações e serviços: 
serviço de limpeza, telefone público. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
passagem de pedestres. 
 
Descrição e observações 
complementares: a praça possui bancos, 
jardins, iluminação, 2 mesas para jogos de 
damas e cartas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
 
5.5.2 - Clubes 
 
Nome:  
Centro Recreativo  
Arthur Haese (Tuzinho) 
 
Localização: Rua Carlos Hant, 359. 
 
Telefone: (27) 3288-0007. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: de terça a domingo, a 
partir das 9h.  
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
restaurante, sanitários, 2 campos de futebol, 
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vestiários, piscinas adulto e infantil, campo 
de malha, mesa de totó, sauna a vapor, 
playground, churrasqueira e quadra de vôlei 
de areia. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
atividades esportivas. 
 
Descrição e observações 
complementares: o acesso ao clube é 
gratuito a visitantes, a utilização dos 
equipamentos é paga. Aos domingos o clube 
oferece self-service no restaurante às sextas 
feiras há musica ao vivo. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
5.5.3 - Estádios, Ginásios e Quadras 
 
Nome:  
Centro Educacional  
e Esportivo Miguel Kroling 
 
Localização: Rodovia Francisco Stockl, na 
localidade de santa Maria. 
 
Gerências: geral. Ingresso pago ou gratuito 
de acordo com o evento desportivo. 
 
Funcionamento: de acordo com as 
atividades realizadas na escola EMEF. Prof° 
Nicolau Kroling. 

 
Equipamentos, instalações e serviços: 
quadra poliesportiva com arquibancadas, 
sanitários e serviço de limpeza. 
 

Principais atividades ocorrentes: 
atividades esportivas e lazer. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Centro Educacional  
e Esportivo Paulo Lorenzoni 
 
Localização: Rua Belarmino Pinto, s/n, Centro. 
 
Gerências: PMMF. Acesso Gratuito. 
 
Funcionamento: de acordo com as 
atividades esportivas realizadas no local. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
quadra poliesportiva, arquibancadas, serviço 
de limpeza, locais para alimentação, 
sanitários, telefone público, vestiários e 
estacionamento no entorno. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
atividades esportivas e de lazer. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 

 
Nome:  
Estádio José Henrique Pereira 
 
Localização: Rua Presidente Kennedy, s/n. 
 
Gerências: sob a tutela da diretoria do 
América Futebol Clube. 
 
Funcionamento: de acordo com as 
atividades esportivas realizadas no local. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
campo de futebol, arquibancadas, serviço de 
limpeza, locais para alimentação, sanitários e 
estacionamento no entorno. 
Principais atividades ocorrentes: 
atividades esportivas. 
 
Descrição e observações 
complementares: foi inaugurado em maio 
de 1957, nas terças e quintas são realizados 
treinamentos da escolinha de futebol da 
PMMF. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Estádio da Associação  
de Futebol Apollo XIII 
 
Localização: Rua Gustavo Hertel, s/n. 
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Gerências: gerenciado pela associação de 
Futebol Apollo XIII. 
 
Telefone: (27) 3288-1273. 
 
Funcionamento: de acordo com as 
atividades realizadas no local. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
possui instalações sanitárias, locais de 
alimentação, telefone público, 
estacionamento no entorno e campo de 
futebol. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
atividades esportivas e lazer. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
 
5.5.4 � Casas de Dança 
 
Nome:  
Clube Recreativo Araguaiense 
 
Localização: Distrito de Araguaia, próximo 
ao Centro Cultural Ezequiel Ronchi. 
 
Gerências: administração geral, ingresso pago. 
 
Funcionamento: não há funcionamento 
regular, funciona apenas quando é realizado 

algum evento. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, bar, estacionamento 
no entorno, serviço de segurança, serviço de 
limpeza, palco e pista de dança. 
 
Principais atividades ocorrentes: bailes 
dançantes com musica ao vivo. 
 
Descrição e observações 
complementares: o local tem capacidade de 
receber um público de aproximadamente 400 
pessoas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
5.5.5� Outros Locais 
 
Nome:  
Búfalo Bill 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 48. 
 
Telefone: (27) 3288-1501. 
 
Gerências: administração geral, ingresso pago. 
 
Funcionamento: não há funcionamento 
regular, funciona apenas quando é realizado 
algum evento. 
 

Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, bar, estacionamento, 
serviço de segurança, serviço de limpeza, 
palco e pista de dança. 
 
Principais atividades ocorrentes: shows 
ao vivo, boate e festas temáticas, 
especialmente em estilo Country. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
 
5.6 - OUTROS SERVIÇOS E 
EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 
 
5.6.1 - Entidades, Associações  

e Prestadores de  
Serviços Turísticos 

 
Nome:  
ACIASMAF � Associação Comercial,  
Industrial, Agroindustrial e de  
Serviços de Marechal Floriano 
 
Localização: Rua Arthur Haese, s/n, Centro. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta, das 8h às 18h. 
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Formas de pagamento: pago. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias e serviço de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: consulta 
de SPC, possui sala para pequeno eventos, 
com capacidade para 50 pessoas. 
 
Observações complementares: o 
município apresenta outras associações 
organizadas, entretanto, não possuem sede 
própria. São elas: 
 
Associação Pró-Desenvolvimento Urbano e 
Rural de Marechal Floriano � contato: (27) 
3288-1382 e 3288-1940 Antônio Lidiney 
Gobbi. 
 
Associação Agro Descendente de Santa Maria 
(AGRODISMA) � contato: (27) 3288-3175 e 
9915-8769 Rodrigo Kroling. 
 
Associação de Artesãos de Marechal Floriano 
� contato: (27) 3288-1111 Maria Carmem. 
 
 
Associação dos Avicultores do Estado do 
Espírito Santo � contato: (27) 3288-1678 e 
3288-1182 Antônio Venturini. 
 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Marechal Floriano e Domingos Martins � 
contato: (27) 3288-2161 Nioben Francisco 
Simmer. 

Conselho de Desenvolvimento Sustentável da 
Região Serrana do Espírito Santo � contato: 
(27) 3288-1299 e 3288-1215 Eustáquio 
Agrizzi e José Onofre Pereira. 
 
Associação Capixaba de Flores (ACAFLOR) � 
contato: (28) 3546-5240 Aparecido Pereira 
Bueno. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
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6 - INFRA-ESTRUTURA  
DE APOIO TURÍSTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS  
DO MUNICÍPIO 

 
6.1.1 - Características Gerais 
 
6.1.1.1 - Políticas 
 
Nome do município:  
Marechal Floriano 
 
Localização: 
 
Latitude: 20º24�48" 
Longitude: 40º40�26" 
 
Endereço da prefeitura: Rua David Canal, 
57, Centro.  
 
CEP: 29255-000. 
 
Telefone: (27) 3288-1111. 
 
Fax: (27) 3288-1367. 
 
E-mail: pmmf@ligbr.com.br 
 
Registro estadual:  
CNPJ  39.385.927/0001-22. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de 
Marechal Floriano. 

 
 
 
 

 
6.1.1.2 - Geográficas 
 
Área total do município: 284Km². 

 
Município limítrofes: 
Norte: Domingos Martins 
Sul: Guarapari e Alfredo Chaves 
Leste: Viana 
Oeste: Domingos Martins 
 
Distritos: Araguaia, Santa Maria de Marechal 
e Marechal Floriano. 
 
Temperatura: 
Mínima 9,3° 
Média 18,7° 
Máxima 29,0° 
 
Clima: tropical de altitude, com temperatura 
amena durante a maior parte do ano. 
 
Altitude na Sede: 544m. 
 
Referências/Documentos consultados:   

1. IPES. 
 
 
 
6.1.1.3 - Econômicas 
 
Principais atividades econômicas: 

 Cafeicultura; 
 Avicultura e 
 Olericultura. 

 

mailto:pmmf@ligbr.com.br
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Referências/Documentos consultados: 
1. Prefeitura Municipal de Marechal Floriano. 

 
 
 
 
6.1.2 - Aspectos Históricos 
 
Marechal Floriano, é um município novo, 
localizado na microrregião geográfica de 
Afonso Cláudio. Sua história é relacionada 
com o município de Domingos Martins, 
quando, em 1846, 39 famílias originárias da 
Prússia Renana aportaram em Vitória e 
seguiram no ano seguinte para a colônia de 
Santa Isabel, primeiro núcleo de imigrantes 
em terra capixaba, fundado pelo presidente 
da Província do Espírito Santo, Luiz Pedreira 
do Couto Ferraz.  
 
O imigrante trouxe consigo, além de sua 
força de trabalho, sua fé e suas tradições, 
uma esperança muito grande de uma nova 
vida e de felicidade em uma nova pátria. A 
maioria deles era descendente de imigrantes 
europeus, como italianos, prussianos e 
alemães, que baseavam sua economia no 
plantio e criação de animais. 
 
A imigração italiana em Marechal Floriano 
tem suas raízes no Distrito de Araguaia. Os 
imigrantes chegaram trazendo seus poucos 
pertences e foram subindo o Rio Benevente 
em canoas, tendo que seguir a pé até o local 
que lhes fora concedido. Com seu próprio 
esforço, derrubaram matas e ergueram as 

primeiras moradias para iniciar o plantio. 
 
As primeiras famílias que habitaram o lugar 
denominado de Santo Antônio foram: Belle, 
Borgo, Dazílio, Dordenoni, Gagno, Maizente, 
Montiverde, Pelanda, Ronchi, Rosse, Sasso, 
Zafaneli e Zambeli. Nesta localidade, 
construíram a capelinha de Santo Antônio, 
feita em madeira, onde se reuniam para fazer 
suas orações e seus cânticos. 
 
Em 31 de outubro de 1991, os Distritos de 
Marechal Floriano e Araguaia se 
emanciparam do município de Domingos 
Martins, com Sede em Marechal Floriano, 
hoje conhecido como �Município das 
Orquídeas�. 
  
Referências/Documentos consultados: 

1. Prefeitura Municipal de 
Marechal Floriano. 

 
 
 
 
6.1.3- Administração Municipal 
 
6.1.3.1 - Estrutura Administrativa 
 
Nome do Prefeito:  
Elias Kiefer 
 
Número de secretarias, Departamentos e 
Outros:  

 Secretaria Municipal de Administração 
e Finanças;  

 Secretaria Municipal de Obras;  
 Secretaria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente; 
 Secretaria Municipal de Educação, 
Esportes e Cultura; 
 Secretaria Municipal de Turismo 
 Secretaria Municipal de Saúde; 

 
Referências/Documentos consultados: 

1. PMMF e 
2. IPES. 

 
 
 
6.1.3.2 - Gestão do Turismo 
 
Órgão oficial de turismo: Secretaria 
Municipal de Turismo 
 
Titular do órgão: Enildo Antônio Cardoso. 
 
E-mail: marechalturismo@hotmail.com e 
marechalturismo@teiasat.com.br 
 
Conselho municipal de turismo: em 
tramitação final. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de 
Marechal Floriano. 

 
 
 
 
6.1.4 - Legislação Municipal 
 

mailto:marechalturismo@hotmail.com
mailto:marechalturismo@teiasat.com.br
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Lei Orgânica do Município: Lei 4.571 de 
30/10/1991, com instalação em 01/01/1993. 
Origem: Domingos Martins. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. Prefeitura Municipal de 
Marechal Floriano. 

 
 
 
 
6.1.5 - Feriados e Datas  

Comemorativas Municipais 
 
25 de julho � Dia de Sant�Ana; 
31 de outubro � Emancipação Política e 
13 de maio � Aniversário da Estação que 
abriga a SEMEC. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. Prefeitura Municipal de Marechal Floriano. 
 
 
 
 
6.1.6 - Serviços Públicos 
 
Domicílios particulares permanentes: 3.251. 
 
Saneamento 
 
 
6.1.6.1 - Abastecimento de Água 
 
Empresa responsável: CESAN - Companhia 
Espírito Santense de Saneamento.  

 
Forma de abastecimento de água dos 
domicílios particulares permanentes e 
número de domicílios atendidos (%):  

 rede geral � 45,3%; 
 poço ou nascente � 54,4% e 
 outra � 0,4%. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: 
<http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mu
nicipios/46/Habitacao/tab06.pdfAcesso 
em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 
Microdados do Censo 2000. 

 
 
 
 
6.1.6.2 - Serviços de Esgoto 
 
Empresa responsável: CESAN - Companhia 
Espírito Santense de Saneamento.  
 
Forma de esgotamento sanitário dos 
domicílios particulares permanentes e 
número dos atendidos (%):  

 fossa rudimentar � 4,0%; 
 fossa séptica � 3,8%; 
 rede geral de esgoto ou pluvial � 
20,3%; 
 rio, lago ou mar � 33,9%; 
 vala � 1,7% e 

 n
enhuma � 0,3%. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
icipios/46/Habitacao/tab07.pdf. Acesso 
em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 
Microdados do Censo 2000. 

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

 fossa rudimentar � 2,7%; 
 fossa séptica �2,8%; 
 rede geral de esgoto ou pluvial �
41,6%; 
 rio, lago ou mar � 52,9% 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
icipios/46/Habitacao/tab08.pdf. Acesso 
em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 
Microdados do Censo 2000. 

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

1. Residencial: 1.979 
2. Comercial: 327 
3. Industrial: 34 

http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
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4. Não urbana: 1.716 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. ESCELSA - Espírito Santo Centrais 
Elétricas. 
2. http://www.sebraees.com.br/municipio
s/tel_mos_mun_5.asp?codigo=817&codig
o_categoria 

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

 coletado � 61,8%; 
 jogado em rio, lago ou mar � 1,2%; 
 jogado terreno baldio ou logradouro � 4,9%; 
 queimado ou enterrado � 30,7% e  
 tem outro destino � 1,5%. 

 
Empresa responsável: Prefeitura Municipal 
de Marechal Floriano. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/
municipios/46/Habitacao/tab09.pdf 

 
 
 
6.1.6.5 - Outros Serviços 
 
Telefones Públicos: 1.607 (Abr/2003). 
Terminais Telefônicos Existentes: 1.877 

(Abr/2003). 
 
Referências/Documentos consultados: 
http://www.sebraees.com.br/municipios/tel_
mos_mun_5.asp?codigo=817&codigo_catego
ria 
 
 
6.1.7 - Outras Informações 
 
Distância da Sede à Capital do Estado: 
45km. 
 
Densidade demográfica: 33 (1991) e 43 
(2000). 
 
População residente: total 12.188, urbana 
5.270 e não urbana 6.918 (IBGE 2000). 
 
Estimativa da população residente para 
2004: 13.555. 
Grau de urbanização: 43,2. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. IBGE e  
2. IPES. 

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

Serviços Rodoviários 
 
Rodovias: 
Federal � BR-262, pavimentada e em bom 
estado de conservação. 
Estadual � ES-146, parcialmente 
pavimentada e em bom estado de 
conservação. 
 
Equipamentos, serviços e facilidades nos 
equipamentos e vias de acesso: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
serviço de limpeza, locais de embarque e 
desembarque, vendas de passagens, 
estacionamento, telefone público. 
 
Acessos para capital do Estado: Rodovia 
BR-262. 
 
Acesso para outras capitais: Rodovia BR-
262. 
 
Acesso para outros municípios: Rodovia 
BR-262 e ES-146. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Mapa Rodoviário Espírito 
Santo do Departamento Nacional de 
Infra-Estrutura de Transportes � 
DNIT. 

 
 
 
 
 

http://www.sebraees.com.br/municipio
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/
http://www.sebraees.com.br/municipios/tel_
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6.3 - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 
 
6.3.1 - Agências Postais 
 
Nome/Entidade:  
Correios 
 
Localização: Rua Presidente Kennedy, 118, 
Centro. 
 
Telefone: (27) 3268-5363. 
 
Web site: www.correios.com.br 
 
E-mail:  acmfo@correios.com.br 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
9h às 17h. 
 
Serviços prestados: serviços postais e 
banco postal Bradesco. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
6.3.2 - Postos Telefônicos/  

Telefonia Celular 
 
Nome/Entidade:  
Operadoras VIVO, TIM, CLARO e OI 
 
Localização: não possuem loja própria no 
município. 

 
Website: www.vivo.com.br, 
www.claro.com.br, www.tim.com.br, 
www.oi.com.br 
 
Funcionamento: cobertura 24 horas. 
 
Equipamentos: torres de transmissão. 
 
Serviços prestados: telefonia celular. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
6.3.3 � Rádios Amadores 
 
Nome/Entidade:  
Rádio Poste 
 
Localização: Rua Anthenor dos Santos 
Braga, Centro. 
 
Telefone (27) 3288-1857 e (27) 9951-5543. 
 
Funcionamento: diariamente, das 7h30 às 18h. 
 
Equipamentos: caixas de sonorização nas 
vias públicas da cidade e outros necessários 
aos serviços prestados. 
 
Serviços prestados: anúncios comerciais, 
informativos e músicas transmitidas pelas 
caixas de sonorização em pontos 
determinados da cidade. 

 
 
6.3.4 � Jornais e Revistas  

Regionais/ Locais 
 
Nome/Entidade:  
Jornal A Noticia 
 
Localização: não possui Sede no município. 
 
Funcionamento: jornal de circulação bimestral. 
 
Equipamentos: produto editado em Santa 
Maria de Jetibá. 
 
Serviços prestados: publicação e veiculação 
de notícias, anúncios, eventos e cultura das 
cidades de Marechal Floriano, Domingos 
Martins, Santa Maria de Jetibá, Santa 
Leopoldina, Santa Teresa, Itarana e Itaguaçu. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome/Entidade:  
Jornal O Braço Sul 
 
Localização: não possui Sede no município. 
 
Funcionamento: jornal de circulação mensal. 
 
Equipamentos: produzido em Vitória e 
intitulado em Domingos Martins, circula em 
Marechal Floriano com expressividade. 

http://www.correios.com.br
mailto:acmfo@correios.com.br
http://www.vivo.com.br
http://www.claro.com.br
http://www.tim.com.br
http://www.oi.com.br
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Serviços prestados: distribuição gratuita, 
de publicação mensal que aborda temas 
gerais de política, negócios, cultura e 
sociedade entre outros. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
6.3.5 - Internet 
 
Nome:  
Teia Sat 
 
Endereço: Rua Santana, s/n, Centro. 
 
Telefone: (27) 3288-1303 e (27) 9271-
5010. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, de 8h às 
17h. 
 
Home page: www.teiasat.com.br 
 
E-mail: faleconosco@teiasat.com.br 
 
Serviços prestados: acesso a Internet a 
cabo e a radio, aulas de informática, 
montagem de redes, criação de home page e 
recarga de cartuchos jato de tinta. 
 
 
 
 

 
 
 
6.4 - SISTEMA DE SEGURANÇA 
 
6.4.1 - Delegacias e Postos de Polícia 
 
Nome/entidade:  
Polícia Civil � Delegacia  
de Polícia de Marechal Floriano 
 
Localização: Rua Arthur Haese, s/n, Centro. 
 
Web site: www.pc.es.gov.br 
 
Telefone: (27) 3288-2770. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Equipamentos: 2 viaturas e todos os 
necessários aos serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: ocorrências policiais, 
apreensões, rondas policiais e atendimento 
ao público. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Polícia Militar � 2º Pelotão  
da 6ª Cia Independente 
 
Localização: Rua Waldemar Mees, s/n, Centro. 

 
Web site: www.pm.es.gov.br 
 
Telefone: (27) 3288-1399. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Equipamentos: viaturas e outros 
necessários aos serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: policiamento 
ostensivo, rondas policiais e atendimento ao 
público. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
6.5 - SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR 
 
6.5.1 - Clínicas Médicas 
 
Nome/entidade:  
Centro Médico 
 
Localização: Rua Arthur Haese, 740. Centro. 
 
Telefone: (27) 3288-1977. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
8h às 12h e das 13h às 17h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 

http://www.teiasat.com.br
mailto:faleconosco@teiasat.com.br
http://www.pc.es.gov.br
http://www.pm.es.gov.br
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Serviços Prestados: ginecologia, clínica 
geral, gastroentereologia, oftalmologia, 
homeopatia, urologia, ultrassonografia, raio-
x, laboratório clínico, ostetrícia e fisioterapia 
 
Observações complementares: atende aos 
convênios: Unimed, Cesan, Escelsa, SMS, 
Sindimetal e Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
6.5.2 - Postos de Saúde 
 
Nome/entidade:  
Posto de Saúde de Araguaia 
 
Localização: Rua dos Imigrantes, Distrito de 
Araguaia. 
 
Telefone: (27) 3288-3040 (telefone público). 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h30 
às 17h. 
 
Equipamentos: os necessários para 
realização dos procedimentos médicos 
 
Serviços Prestados:  

 clínica geral; 
 odontologia e  
 cardiologia. 

 

 
Nome/entidade:  
Posto de Saúde de Marechal Floriano 
 
Localização: Rua Emilio Hulle, 17, Centro. 
 
Funcionamento: diariamente, 24h. 
 
Equipamentos: os necessários para 
realização dos procedimentos médicos 
 
Serviços Prestados:  

 clínica geral; 
 odontologia e 
 cardiologia.  

 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
6.5.3 - Farmácias 
 
Nome/entidade:  
Farmácia Araguaia 
 
Localização: Rua dos Imigrantes. Araguaia.  
 
Telefone: (27) 3288-3088. 
 
Funcionamento: segunda a sábado, de 7h 
às 19h e domingo, de 8h às 11h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamento 
e artigos de perfumaria em geral. 

 
 
Nome/entidade:  
Farmácia Manipharma 
 
Localização: Rua Santana, 125 � Centro. 
 
Telefone: (27) 3288-2509. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, de 7h30 
às 18h e sábado, de 7h30 às 12h. 
 
Serviços Prestados: venda de 
medicamentos manipulados e artigos de 
perfumaria e cosméticos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Farmácia Central 
 
Localização: Rua Waldemar Mees, 26, 
Centro. 
Telefone: (27) 3288-1296. 
 
Funcionamento: segunda a sábado, das 7h 
às 19h, faz plantão domingo, uma vez ao 
mês, 24h. 
 
Serviços Prestados: venda de 
medicamentos e cosméticos em geral. 
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Nome/entidade:  
Farmácia Christiane 
 
Localização: Rua Santana, 42, Centro. 
 
Telefone: (27) 3288-1393. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h às 
19h e sábado, de 7h às 12h. Faz plantão 
domingo, uma vez ao mês, 24h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamento 
e artigos de perfumaria em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Farmácia Regina 
 
Localização: Rua Santana, 62, Centro. 
 
Telefone: (27) 3288-1321. 
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h às 
19h e sábado, de 7h às 12h. Faz plantão 
domingo, uma vez ao mês, 24h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamento 
e artigos de perfumaria e cartões de recarga 
para celulares Vivo, Claro, Oi e Tim. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 

 
 
6.5.4 � Clinicas Odontológicas 
 
Nome/entidade:  
Núcleo Odontológico 
 
Localização: Avenida Waldemar Mess, 111, 
Centro.  
 
Telefone: (27) 3288-1785. 
 
Funcionamento: segunda, terça e quinta, 
de 7h às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: clinica geral e ortodontia. 
 
Observações complementares: possui 
convênio com a Bradesco Saúde. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Clinica Odontológica 
 
Localização: Rua Arthur Haese, Centro. 
 
Telefone: (27) 3288-1931. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado, das 

8h às 18h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: tratamento 
odontológico em geral. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Consultório Odontológico 
 
Localização: Rua Emilio Hulle, Centro. 
 
Telefone: (27) 3288-1206. 
 
Funcionamento: quinta, sexta e sábado, 
mediante agendamento. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: tratamento 
odontológico em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
6.6 - SISTEMA EDUCACIONAL 
 
Taxa de alfabetização de adultos: 86,12%. 
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Taxa bruta de freqüência escolar: 32,80% 
(0-6 anos), 93,51% (7-14 anos), 49,47% 
(15-17 anos). 
 
População de 10 a 14 anos alfabetizada: 
1.201 pessoas em 2000. 
 
População de 10 a 14 anos não 
alfabetizada: 33 pessoas em 2000. 
 
Número de matrículas realizadas: 

 Ensino Fundamental � 2.358; 
 Ensino Médio � 633. 
 

Número de estabelecimentos de ensino: 
 Rede Pública Federal � não há; 
 Rede Pública Estadual � 04 escolas; 
 Rede Pública Municipal � 16 escolas; 
 Rede Privada � 2 escolas. 

 
Referências/Documentos consultados: 

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

 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
6.6.1 � Ensino Superior 
 
Nome/entidade:  

Faculdade e Colégio Panamericano. 
 
Localização: Avenida Arthur Haese, 100, 
Centro. 
 
Telefone: (27) 3288-1410 e (27) 3268-
1660. 
 
Funcionamento: aulas noturnas. 
 
Equipamentos: laboratório de informática, 
salas de aula, biblioteca e cantina. 
 
Serviços prestados: cursos de graduação 
em Pedagogia e Ciências Econômicas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
6.7 - OUTROS SERVIÇOS  

E EQUIPAMENTOS DE APOIO 
 
6.7.1 - Locadoras de Imóveis 
 
Nome/entidade:  
Marcos Chequer Corretor de Imóveis 
 
Localização: Rua Presidente Kennedy, 
Edifício América, Centro. 
 
Telefone: (27) 3288-1468 e (27) 9965-
7262. 
 

Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 
18h e sábado, de 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: venda de sítios, 
fazendas e imóveis urbanos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
6.7.2 - COMÉRCIO 
 
6.7.2.1 - Lojas de Artesanato e Suvenires 
 
Nome/entidade:  
Casa do Artesanato 
 
Localização: Rua Arthur Haese, s/n. 
 
Telefone: (27) 9931-1664. 
 
Funcionamento: diariamente, das 7h às 17h. 
 
Serviços prestados: comércio de artesanato 
em madeira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Loja de Artesanato Café da Montanhas 
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Localização: BR-262, km 58,5, trevo de 
Santa Maria. 
 
Telefone: (27) 3288-3380. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
8h as 17h30, sábado e domingo, das 7h às 
17h30. 
 
Serviços prestados: comércio de artesanato 
e objetos decorativos de artesãos capixabas e 
de outros estados brasileiros. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Loja de Artesanato do  
Orquidário Florabela 
 
Localização: área não urbana, próximo a 
Vila das Orquídeas, no Orquidário Florabela. 
 
Telefone: (27) 3288-1800. 
 
Funcionamento: todos os dias, das 8h às 17h. 
 
Serviços prestados: comércio de artesanato 
e produtos da agroindústria local e regional. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 

 
6.7.2.2 - Fotografias 
 
Nome/entidade:  
Labor Foto 
 
Localização: Rua Waldemar Mees, 34, Centro. 
 
Telefone: (27) 3288-1631. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 
18h e sábado, das 8h às 14h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: revelação de 
fotografias, equipamentos fotográficos, fotos 
em estúdio. 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Foto Mania 
 
Localização: Praça José Henrique Pereira, 
150, Centro. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 
18h e sábado, das 7h30 às 15h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 

Serviços prestados: revelação de 
fotografias, equipamentos fotográficos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
6.7.3 - Agências Bancárias e de Câmbio 
 
Nome/entidade:  
SICOOB 
 
Localização: Rua Santana, 115, Centro. 
CEP: 29255-000. 
 
Telefone: (27) 3288-1505. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
11h às 16h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento e 
caixas eletrônicos. 
 
Serviços prestados: serviços de câmbio e 
crédito. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Banestes 
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Localização: Rua Waldemar Mees, 67, 
Centro. Cep: 29255-000. 
 
Telefone: (27) 3288-1336 e (27) 3288-1395. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
11h às 16h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento e 
caixas eletrônicos. 
 
Serviços prestados: serviços de câmbio e 
crédito. 
 
Informações e observações 
complementares: auto-atendimento das 6h 
às 22h. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Banco Bradesco 
 
Localização: Praça José Henrique Pereira, 
50, Centro. CEP: 29255-000. 
 
Telefone: (27) 3288-1100 e (27)  3288-
1366. 
 
Fax: (27) 3288-1172. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
11h às 16h. 

 
Equipamentos: balcão de atendimento e 
caixas eletrônicos. 
 
Serviços prestados: serviços de câmbio e 
crédito. 
 
Informações e observações 
complementares: auto-atendimento das 6h 
às 22h. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Banco do Brasil 
 
Localização: Rua Elena A. Santa Clara, 
Centro. 
 
Telefone: (27) 3288-1153. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
11h às 16h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento e 
caixas eletrônicos. 
 
Serviços prestados: serviços de câmbio e 
crédito. 
 
Informações e observações 
complementares: auto atendimento das 6h 
às 22h. 

 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
6.7.4 - Serviços Mecânicos 
 
Nome/entidade:  
Gervásio Oficina 
 
Localização: Rua Arthur Haese, Centro. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
7h às 18h e sábado, das 7h às 13h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: mecânica em geral, 
regulagem eletrônica e carburação. 
 
Informações e observações 
complementares: domingo faz plantão pelo 
telefone: (27) 9993-3020. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
Nome/entidade:  
Elétrica Puppin 
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Localização: Rodovia BR�262.  km 46, 
Bairro Ponto Frio. 
 
Telefone: (27) 3288-1171. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
7h às 18h e sábado, das 7h às 13h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: alinhamento, 
balanceamento, peças pneus novos e 
reformados e serviços mecânicos em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Manos Auto Mecânica 
 
Localização: Rua Emilio Hulle, 272, Centro. 
CEP: 29255-000.  
 
Telefone: (27) 3288-2345, (27) 9905-0966 
e (27) 9967-3121. 
 
E-mail: manosautomecanica@bol.com.br 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
7h às 18h e sábado, das 7h às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 

 
Serviços prestados: mecânica em geral, 
troca de óleo e regulagem de motores. 
 
 
Nome/entidade:  
De Oficina 
 
Localização: Rua Arthur Haese, Centro. 
CEP: 29255-000.  
 
Telefone: (27) 3288-1683. 
 
Fax: (27) 3288-1177. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h e sábado, das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: mecânica em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Martinense Pneus 
 
Localização: BR-262, Km 49. 
 
Telefone: (27) 3288-1710. 
 
Funcionamento: segunda a sábado, das 7h às 18h. 

 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: venda de pneus, 
alinhamento, balanceamento, suspenção e 
acessórios para carros. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Cardoso Assistência Automotiva 24h 
 
Localização: Rua Adão Kiffer, 81, Centro. 
 
Telefone: (27) 3288-1344, (27) 3288-1712 
e (27) 9944-2124. 
 
Funcionamento: plantão 24h com guincho. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: socorro automotivo 
com serviço de guincho, táxi e hospedagem 
para o turista, enquanto o veículo é 
consertado. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 

mailto:manosautomecanica@bol.com.br
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6.7.5 - Postos de Abastecimento 
 
Nome/entidade:  
Posto Vista Alegre - Ipiranga 
 
Localização: Rodovia BR�262, km 49, Rio 
Fundo. 
 
Telefone: (27) 3288-1122. 
 
Funcionamento: diariamente, das 6h às 
22h. 
 
Equipamentos: bombas de abastecimento, 
telefone público e calibrador de pneus. 
 
Serviços prestados: abastecimento, 
borracharia e troca de óleo. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Posto do Café 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 58,5, 
trevo de Santa Maria. 
 
Telefone: (27) 3288-3116. 
 
Fax: (27) 3288-3176. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado, das 

6h às 22h, e domingo, das 6h às 21h. 
 
Equipamentos: bombas de abastecimento, 
calibrador de pneus, instalações sanitárias 
parcialmente adaptadas, locais de 
alimentação parcialmente adaptados, 
telefone público e bebedouro. 
 
Serviços prestados: abastecimento, troca 
de óleo, limpeza de veículos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Posto Venturini � Petrobrás 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 46. 
 
Telefone: (27) 3288-1171. 
 
Funcionamento: diariamente, das 6h às 
22h. 
 
Equipamentos: bombas de abastecimento, 
calibrador de pneus, instalações sanitárias 
não adaptadas, locais de alimentação 
parcialmente adaptados, oficina em anexo e 
telefone público. 
 
Serviços prestados: abastecimento, troca 
de óleo e limpeza de veículos. 
 
Referências/Documentos consultados: 

In loco. 
 
 
 
 
6.7.6 - Locais e Templos  

de Manifestações de Fé 
 
Nome/entidade:  
Igreja Universal do Reino de Deus 
 
Localização: Rua Arthur Haese, Centro. 
 
Funcionamento: cultos realizados 
diariamente, às 9h, 15h e 19h30. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja Maranata 
 
Localização: Praça José Henrique Pereira, 
Centro. 
 
Funcionamento: exceto sexta-feira, todos 
os demais dias da semana são realizados 
cultos às 19h30. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
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Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja de São José 
 
Localização: Rodovia Francisco Stockl, Km 03. 
 
Funcionamento: missas domingo, às 9h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja Presbiteriana do Brasil 
 
Localização: Rua Emilio Hulle, Centro. 
 
Telefone: (27) 3288-1878. 
 
Funcionamento: terça e quinta, às 19h30 e 
domingo, às 9h e 19h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
 
Nome:  
Igreja Sant´Ana � Paróquia  
de Santa Izabel 
 
Localização: Rua Presidente Kennedy, 31, 
Centro. 
 
Telefone: (27) 3288-1564. 

 
Funcionamento: missa domingo. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
Nome:  
Igreja Luterana Martinho Lutero. 
 
Localização: Rua Gustavo Hertel, 620, Centro. 
 
Telefone: (27) 3288-1380. 
 
Funcionamento: cultos nos seguintes 
horários: no primeiro domingo do mês às 9h, 
no segundo domingo às 18h (sendo às 19h 
no horário de verão), no terceiro domingo às 
9h e no quarto sábado do mês às 19h. Terça-
feira há estudo bíblico, às 19h e sábado há 
ensaio do coral. às 19h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Observações complementares: 
juntamente com os cultos acontece a escola 
bíblica para crianças.  
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7 � GLOSSÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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