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Apresentação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O SEBRAE/ES em parceria com a SEDETUR- 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 

Turístico do Espírito Santo e BANDES - Ban-

co de Desenvolvimento do Espírito Santo, 

apresenta  um trabalho cuja principal finali-

dade consiste em conhecer e organizar as 

potencialidades turísticas dos municípios do 

Espírito Santo. O presente relatório aborda-

do especifica as potencialidades do município 

de Muniz Freire.  Outros 47 municípios capi-

xabas também foram contemplados com 

estudos desta natureza, produzidos ao longo 

do ano de 2004. 

 

O Inventário da Oferta Turística será a me-

todologia usada para registrar o conjunto de 

atrativos equipamentos, serviços e infra-

estrutura disponíveis em cada núcleo, a fim 

de otimizar os atrativos naturais e culturais 

como produto turístico, obedecendo às ca-

racterísticas originais e a capacidade de ocu-

pação destes núcleos. 

 

A pesquisa deste trabalho foi realizada pelo 

Instituto de Pesquisa Flex Consult e teve o 

auxílio das prefeituras dos municípios pes-

quisados, buscando com isto fornecer uma 

radiografia de sua infra-estrutura turística. 

 

Durante décadas, no Espírito Santo, o turis-

mo foi visto meramente como atividade de 

lazer e festa, não sendo enxergado como 

uma atividade econômica, que necessitava 

de infra-estrutura e  mão-de-obra especiali-

zada, esquecendo-se que esta é a atividade 

econômica que mais cresce no mundo. 

Como em todo o País, o Estado do Espírito 

Santo está despertando para o turismo pla-

nejado, sustentável e profissional, fomen-

tando grandes recursos sob a forma de es-

truturas hoteleiras, agências, restaurantes, 

transportes, centros de lazer, parques temá-

ticos, museus, aeroportos e outros. Esses, 

por sua vez, dependem de mão-de-obra 

qualificada e geram um número expressivo 

de empregos diretos e indiretos.  

 

Hoje, o estado tem dado maior atenção ao 

turismo, buscando uma melhor organização 

de seus atrativos, temos, valorizando as 

origens culturais e os diferenciais históricos 

e geográficos, tendo como objetivo final a  

consolidação do Espírito Santo como destino 

turístico.  

 

Para isso, é necessário conhecer e quantifi-

car nossos potenciais e o Inventário da Ofer-

ta Turística é o instrumento ideal no proces-

so de desenvolvimento turístico.  
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1 – Objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Inventário da Oferta Turística será 

estruturado a fim de servir como fonte 

para: 

 

·identificar características e fatores que 

determinam as motivações de viagem; 

·dimensionar a oferta de serviços equi-

pamentos e infra-estrutura disponíveis, 

para o processo de ocupação turística 

do território; 

·diagnosticar deficiências e pontos críti-

cos entre a oferta e a demanda turística 

existente; 

·permitir a previsão do comportamento 

do mercado em função da análise de 

tendências; 

·direcionar os programas de ação para o 

planejamento estratégico do desenvol-

vimento do setor; 

·analisar o efeito multiplicador do turis-

mo no cenário econômico do município; 

·organizar o setor de turismo na estru-

tura administrativa do setor público; 

·hierarquizar e priorizar os atrativos e 

conjuntos existentes para sua utilização 

otimizada e ordenada; 

·servir como fonte de pesquisa e consul-

ta aos empresários, aos estudantes e à 

comunidade em geral, interessados na 

atividade turística do município. 
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2 – Metodologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Inventário da Oferta Turística dos municí-

pios do Estado do Espírito Santo é uma inici-

ativa do Sebrae/ES de levantar informações 

e de organizar os arranjos produtivos locais. 

O município de Muniz Freire foi selecionado 

pelo SEBRAE/ES para ser inventariado turis-

ticamente de acordo com uma metodologia 

de classificação do Ministério do Turismo - 

MTUR,  que caracteriza os municípios brasi-

leiros que apresentam uma oferta turística, 

ou ainda, um potencial turístico.  

Toda a parte operacional da pesquisa, desde 

o levantamento das informações à elabora-

ção do documento final, foi executada pelo 

Instituto de Pesquisa Flex Consult e valida-

das pelo SEBRAE/ES. 

As informações do município foram coleta-

das em diversos órgãos competentes, de 

acordo com cada assunto, IBGE, DEE, IPES, 

IDAF, IBAMA, IEMA, Prefeitura e outros ór-

gãos do município. Foram solicitadas ainda 

algumas informações em empresas conces-

sionárias de serviço público, como CESAN, 

ESCELSA e TELEMAR, com o intuito de le-

vantar dados da infra-estrutura do municí-

pio. 

 

O levantamento das informações sobre os 

atrativos, equipamentos e infra-estrutura 

turísticas do município foram pesquisados 

“in loco”. 

 

A análise, tabulação, formatação, correção, 

redação e elaboração do documento final 

foram realizadas por pesquisadores e coor-

denação técnica da Flex Consult e validadas 

pelo SEBRAE/ES. Os formulários de pesqui-

sa, utilizados para o levantamento das in-

formações seguem o conteúdo do “Inventá-

rio da Oferta Turística – Metodologia – Brasí-

lia: ministério do Turismo, 2003” de autoria 

do próprio Ministério do Turismo. 

O inventário classifica a pesquisa em três 

grupos: Atrativos Turísticos, Serviços e 

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 Muni-

cipal de Turismo, um zoneamento para defi-

nição destas áreas, conforme a seguir: 

 

 

 

1. Sede; 

2. Piaçú; 

3. Menino Jesus; 

4. Vieira Machado;  

5. Itaici e 

6. São Pedro. 
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3 – Introdução ao Município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entorno da “Serra do Caparaó”, Muniz 

Freire concentra uma natureza exuberante, 

com sua zona rural consolidada através de 

atividades econômicas que melhoram cada 

vez mais a qualidade de vida da comunidade 

local e, consequentemente, contribui muito 

para evitar o êxodo rural, fenômeno que 

provoca o inchaço das cidades e o empobre-

cimento do campo. 

 

Em meio a esta ruralidade, destacam-se os 

valores culturais mantidos ao longo de gera-

ções, valorizando a identidade cultural do 

seu povo que, amistoso e cordial, contribui 

para a atratividade turística do Município. 
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ATRATIVOS TURÍSTICOS 
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4 – Atrativos Naturais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1– Montanhas 

 

4.1.1.1 – Picos 

 

Nome do atrativo:  

Pico da Embratel 

 

Localização: não urbana, Ipê Peroba, ES-

379. 

 

Localidade mais próxima do atrativo: 

Sede. 

 

Distância da localidade mais próxima do 

atrativo: 10Km. 

 

Distância da Sede do município: 10Km. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavi-

mentado, em regular estado e não sinalizado. 

 

 

 

 

Descrição do acesso utilizado: pela ES-

379 no sentido Castelo, dobrando-se à direita 

em frente a AABB, por um acesso não pavi-

mentado, regular. Logo após uma capela das 

margens da estrada, caminha se mais alguns 

metros e já é possui avistar os pés do pico. 

 

Transporte para o atrativo: rodoviário, 

contratado, em bom estado e não adaptado. 

 

Legislação de proteção ao atrativo: não 

há. 

 

Estado de Conservação: bom. 

 

Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 

ingresso gratuito e sem autorização prévia. 

 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: horas. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: 

Possui estacionamento para aproximadamen-

te 10 carros. 

 

Atividades decorrentes no atrativo: con-

templação, pesquisa e lazer. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 

 

Origem dos visitantes: local e municipal. 

 

Descrição do atrativo: do atrativo tem-se 
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uma visão de 360º do conjunto de monta-

nhas da região, chegando-se a avistar o Pico 

da Bandeira, a Pedra Azul, o Pico do Itabira e 

o Parque Forno Grande. Abaixo, pode se 

apreciar o Vale de São Cristóvão, o Vale do 

Apolinário, o Vale da Boa Esperança, e abai-

xo, resquícios de Mata Atlântica. O pico pos-

sui uma altitude aproximada de 1.100m. Nele 

localiza-se a torre da Embratel e a torre de 

Telefonia Celular. Entre as duas torres, há 

um pequeno espaço que serve de mirante. 

 

Referências/Documentos consultados: 

1. In loco; 

2. SEBRAE. Programa SEBRAE de Turis-

mo. Inventário da Oferta Turística do 

Município de Muniz Freire. Julho, 

1998. 

 

 

 

4.1.1.2 - Montes/Morros/Colinas. 

 

 

Nome do atrativo:  

Morro do Cruzeiro 

 

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: a pé, não pavimentado 

e pavimentado, em regular estado e não 

sinalizado. 

 

Transporte para o atrativo: rodoviário, 

contratado, em bom estado e não adaptado. 

 

Descrição do acesso utilizado: passando 

pela Praça Divino Espírito Santo, seguindo 

pela rua Félix Machado. 

 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

 

 

Estado de Conservação: bom. 

 

Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 

ingresso gratuito e sem autorização prévia. 

 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: horas. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: 

disponível no entorno, há serviços de limpeza 

e de segurança, instalações sanitárias, área 

para lazer e entretenimento não adaptadas e 

locais para alimentação e hospedagem parci-

almente adaptados. 

Atividades decorrentes no atrativo: con-

templação, pesquisa e lazer. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 

 

Origem dos visitantes: local e municipal. 

 

Descrição dos visitantes: no trajeto per-

corre-se rampas de concreto, em zig-zag, 

onde em cada uma de suas extremidades, há 

pequenas “capelinhas”, com nichos represen-

tando cenas que reconstituem a Via-Sacra, 

até o topo do morro. No entorno do morro 

há, de um lado, reflorestamento de pinheiros 

e, do outro, pastagens. Do local tem-se uma 

vista panorâmica da cidade, da igreja matriz, 

da torre da Embratel e do conjunto de mon-

tanhas que circundam o município. O morro 

possui um cruzeiro com aproximadamente 
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12m de altura por 6 m de envergadura, com 

lâmpadas fluorescentes que são acessas à 

noite. Ao lado do cruzeiro, há uma pequena 

capela.  

 

Referências/Documentos consultados: 

1. In loco; 

2. SEBRAE. Programa SEBRAE de Turis-

mo. Inventário da Oferta Turística do 

Município de Muniz Freire. Julho, 

1998. 

 

 

4.1.2 – Planaltos e Planícies. 

 

4.1.2.1 – Vales. 

 

Nome do atrativo:  

Vale do São Cristóvão 

 

Localização: ES-379, sentido Castelo. Área 

não urbana 

 

Localidade mais próxima do atrativo: 

Sede. 

 

Distância da localidade mais próxima do 

atrativo: Aproximadamente 10Km. 

 

Distância da Sede do município: Aproxi-

madamente 10Km. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavi-

mentado em regular estado e não sinalizado. 

Transporte para o atrativo: rodoviário, 

contratado, em bom estado e não adaptado. 

Descrição do acesso utilizado: sentido 

Castelo, entrar à direita em frente ao clube 

AABB. 

 

Legislação de proteção ao atrativo: não 

há. 

 

Estado de Conservação: bom. 

 

Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 

ingresso gratuito e sem autorização prévia. 

 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: horas. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: não 

há. 

 

Atividades decorrentes no atrativo: con-

templação, pesquisa e lazer. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 

 

Origem dos visitantes: local e municipal. 

 

Descrição do atrativo: o vale pode ser me-

lhor observado do Pico da Embratel. O atrati-

vo possui um conjunto de montanhas ao re-

dor, com altitude média, variando de 500 a 

1.000m. Há também remanescentes de Mata 

Atlântica e propriedades particulares de plan-

tações de café. 

 

Referências/Documentos consultados: 

1. In loco; 

2. SEBRAE. Programa SEBRAE de Turis-

mo. Inventário da Oferta Turística do 

Município de Muniz Freire. Julho, 

1998. 

 

 

Nome do atrativo:  

Vale do Guarani 

 

Localização: ES-181. Área não urbana. 

 

Localidade mais próxima do atrativo: 

Distrito de Piaçú. 

 

Distância da localidade mais próxima: 

2km. 

 

Distância da Sede do município: 29Km. 
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Acesso ao atrativo: rodoviário, pavimenta-

do, em regular estado e não sinalizado. 

 

Transporte para o atrativo: rodoviário 

regular, em bom estado e não adaptado. 

 

Descrição do acesso utilizado: pela ES 

181, sentido trevo da BR-262, passando-se 

pelo distrito de Piaçú. 

 

Legislação de proteção ao atrativo: não 

há. 

 

Estado de Conservação: bom. 

 

Visitação: propriedade particular, necessária 

autorização prévia. 

 

Acessibilidade do atrativo: temporário. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: horas. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: não 

há. 

 

Atividades decorrentes no atrativo: con-

templação, pesquisa e lazer. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 

 

Origem dos visitantes: local e municipal. 

 

Descrição do atrativo: a partir da Rodovia 

ES 181, pode-se observar o Vale do Guarani 

de diversos pontos da estrada, com um con-

junto de montanhas e pedreiras ao seu redor, 

ambas de elevada altitude. À direita há uma 

cachoeira, em Alto Guarani, com aproxima-

damente 150 m de altura, com uma queda de 

razoável volume de água. É localizada em 

propriedade particular, sem acessibilidade, 

podendo ser admirada da rodovia. 

 

Referências/Documentos consultados: 

1. In loco; 

2. SEBRAE. Programa SEBRAE de Turis-

mo. Inventário da Oferta Turística do 

Município de Muniz Freire. Julho, 1998. 

 

 

 

Nome do atrativo:  

Vale do Apolinário 

 

Localização: ES-379, sentido distrito de 

Vieira Machado. Área não urbana. 

 

Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 

 

Distância da localidade mais próxima: 9km. 

 

Distância da Sede do município: 9Km. 

 

Acesso ao atrativo: Rodoviário, não pavi-

mentado, regular. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavi-

mentado em regular estado e não sinalizado. 

 

Transporte para o atrativo: rodoviário 

contratado, em bom estado e não adaptado. 

 

Descrição do acesso utilizado: pela ES-

379, no sentido Vieira Machado, de onde 

avista-se o Pico da Embratel, seguindo-se até 

a igrejinha de São Cristóvão, com percurso 

de aproximadamente 9Km. 

 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

 

Estado de Conservação: bom. 

 

Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 

ingresso gratuito e sem autorização prévia. 

 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: horas. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: não 

há. 
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Atividades decorrentes no atrativo: con-

templação, pesquisa e lazer. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 

 

Origem dos visitantes: local e municipal. 

 

Descrição do atrativo: o vale é circundado 

por um conjunto de morros e montanhas com 

altitudes variadas e  com resquícios de Mata 

Atlântica, pastagens e plantações de café. 

 

Referências/Documentos consultados: 

1. In loco; 

2. SEBRAE. Programa SEBRAE de Turis-

mo. Inventário da Oferta Turística do 

Município de Muniz Freire. Julho, 

1998. 

 

 

 

Nome do atrativo:  

Vale da Boa Esperança 

 

Localização: ES-379, sentido Castelo. Área 

não urbana. 

 

Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 

 

Distância da localidade mais próxima: 10km.  

 

Distância da Sede do município: 10Km. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavi-

mentado em regular estado e não sinalizado. 

Transporte para o atrativo: rodoviário 

contratado, em bom estado e não adaptado. 

 

Descrição do acesso utilizado: pela ES-379, 

sentido Castelo, entrando-se à direita em frente a 

AABB, por um acesso não pavimentado, pode-se 

avistar o vale à direita, sendo melhor observado 

da metade do acesso. 

 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

 

Estado de Conservação: bom. 

 

Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 

ingresso gratuito e sem autorização prévia. 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: horas. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 

 

Atividades decorrentes no atrativo: con-

templação, pesquisa e lazer. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 

 

Origem dos visitantes: local e municipal. 

 

Descrição do atrativo: o vale pode ser ob-

servado de alguns pontos da ES-379. O me-

lhor local de observação situa-se na metade 

do caminho para a torre da Embratel. O vale 

possui, ao seu redor, um conjunto de monta-

nhas com altitude média de 800 m. Pode-se 

ver morros com plantações de café e rema-

nescentes de Mata Atlântica. 

 

Referências/Documentos consultados: 

1. In loco; 

2. SEBRAE. Programa SEBRAE de Turismo. 

Inventário da Oferta Turística do Municí-

pio de Muniz Freire. Julho, 1998. 

 

 

4.1.3 – Hidrografia 

 

4.1.3.1 – Rios 

 

Nome do atrativo:  

Rios que deságuam no Município.  

 

Localização: passam por áreas urbanas e 

não urbanas. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente 

pavimentado, em estado regular de conser-

vação e não sinalizado. 
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Descrição do acesso utilizado: é possível o 

acesso aos rios por diversos caminhos, de-

pendendo do rio, mas em nenhum destes há 

estrutura de embarque e desembarque. 

 

Transporte para o atrativo: não há trans-

porte regular. 

 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Visitação: durante todo o ano, sem visitas 

guiadas, sem ingresso, sem autorização pré-

via, e não-adaptado.  

 

Acessibilidade ao atrativo: permanente. 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: depende exclusivamente da vontade e 

disponibilidade dos interessados, podendo ser 

de algumas horas ou alguns dias. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 

  

Atividades ocorrentes no atrativo: pas-

seios em embarcações e pesca esportiva. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 

 

Origem dos visitantes: local, municipal, 

regional, de outros estados e de outros paí-

ses. Maior fluxo de visitação entre o mês de 

junho e setembro. 

 

Descrição do atrativo: com uma rede hidrográ-

fica extensa, o município é servido por três baci-

as: rio Braço Norte, ribeirão Santo Amaro e cór-

rego Monte Frio. O rio Braço Norte esquerdo nas-

ce na Serra do Valetim, numa altitude de 1.000 

m, próximo à nascente do rio Pardo. Após percor-

rer 70Km, este rio junta-se ao Braço Norte direito 

no município de Alegre, numa altitude de 300 m, 

formando o rio Itapemirim. Este último desembo-

ca no Oceano Atlântico, depois de percorrer uma 

extensão de 105 Km.  

 

O rio Braço Norte esquerdo tem como afluen-

tes, na sua margem direita os rios: Brota 

Preta, Santa Joana, Santa Rosa, Águas Cla-

ras, Boa Esperança, Monforteb Oriente, Boa 

Sorte, Sossego (Liberdade e Pangarito), Bom 

Destino, Córrego Seco (com Santo Antônio), 

São João ou Bom Jardim, Mata do Barão ou 

da Palha, dentre outros. Os afluentes do rio 

Pardo no território de Muniz Freire são: ribei-

rão Saci, rio Pardinho e rio Perdição, na mar-

gem direita; e os córregos Perdido e Terra 

Corrida, na margem esquerda.  

 

O ribeirão Santo Amaro tem como afluentes, 

na margem direita o ribeirão Casimiro; e na 

margem esquerda os ribeirões Sossego (ou-

ro) e Alto da Serra, e os córregos Julião e 

Paraíso. O ribeirão Santo Amaro passa a ser 

denominado de Monte Alverne que vai desa-

guar no rio Castelo. 

 

Referências/Documentos consultados: 

1. SEBRAE. Programa SEBRAE de Turis-

mo. Inventário da Oferta Turística do 

Município de Muniz Freire. Julho, 1998. 

4.1.3.2 - Praias Fluviais/Lacustres. 

 

Nome do atrativo: Prainha 

 

Localização: distrito Itaici. Área não urbana. 

 

Localidade mais próxima do atrativo: 

Distrito Itaici. 

 

Distância da localidade mais próxima do 

atrativo: 01km. 

 

Distância da Sede do município: 16 km. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, pavimenta-

do e não pavimentado em regular estado e 

não sinalizado. 

 

Transporte para o atrativo: rodoviário 

regular e contratado, em bom estado e não 

adaptado. 

 

Descrição do acesso utilizado: pela ES-

379, sentido Iúna, passando pela entrada do 

distrito de São Pedro, com percurso de 4km. 

Entra-se à esquerda por outro acesso não 

pavimentado, regular, sentido Iúna. Atraves-

sa-se uma ponte de madeira, depois passa-se 

pela ponte de Guaribú, com extensão de 6 

km. Entra-se à esquerda por outro acesso 

não pavimentado, regular, até o Distrito de 

Itaicí, com percurso de 4 Km. Após o distrito, 

dobra-se à direita por um acesso não pavi-

mentado, regular, com trajeto de 2km até o 

atrativo, que localiza-se à margem da estra-

da. 
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Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

 

Estado de Conservação: bom. 

 

Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 

acesso gratuito e com autorização prévia. 

 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: horas. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 

 

Atividades decorrentes no atrativo: con-

templação e lazer. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 

 

Origem dos visitantes: local e municipal. 

 

Descrição do atrativo: a prainha, forma-se 

a partir de corredeiras do rio Norte, onde há 

um entorno montanhoso com pastagens. O 

atrativo possui um gramado com pequena 

porção de areia às margens de uma piscina 

natural com aproximadamente 30 m de ex-

tensão por 15 m de largura. A água possui 

coloração turva e temperatura moderada, 

variando durante o ano. 

 

Referências/Documentos consultados: 

1. In loco; 

2. SEBRAE. Programa SEBRAE de Turis-

mo. Inventário da Oferta Turística do 

Município de Muniz Freire. Julho, 

1998. 

 

 

4.1.4 - Quedas D’água 

 

4.1.4.1 - Cachoeira 

 

Nome:  

Cachoeira da Cruz do Muladeiro 

 

Localização: ES-379, sentido Castelo. Área 

não urbana. 

 

Localidade mais próxima do atrativo: 

distrito de Vieira Machado. 

 

Distância da localidade mais próxima do 

atrativo: 13km. 

 

Distância da Sede do atrativo: 15Km. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavi-

mentado em regular estado e não sinalizado. 

 

Transporte para o atrativo: rodoviário 

contratado, em bom estado e não adaptado. 

 

Descrição do acesso utilizado: pela ES-

379, passando-se por uma Igrejinha, chama-

da Igreja de São Cristóvão. Após, atravessa-

se uma ponte de madeira e segue-se até o 

distrito Vieira Machado, com percurso de 

13Km. Entra-se a esquerda percorrendo-se 

1Km. A partir daí, o acesso é feito por trilhas 

em bom estado até o atrativo, com trajeto de 

100m. 

 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

 

Estado de Conservação: bom. 

 

Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 

ingresso gratuito e sem autorização prévia. 

 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: horas. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 

 

Atividades decorrentes no atrativo: con-

templação, pesquisa e lazer. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 

 

Origem dos visitantes: local e municipal. 

 

Descrição do atrativo: o entorno da cachoeira 

possui resquícios de Mata Atlântica que margeiam 

toda a sua extensão. A cachoeira desce de uma 

altura de aproximadamente 150m, com uma 

extensão de cerca de 200m e com largura de 8m. 

Por toda a sua extensão, há várias quedas e sal-

tos com pequeno volume de água de coloração 

turva, com temperatura moderada, variando 

durante o ano. 

 

Referências/Documentos consultados: 

1. In loco; 
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2. SEBRAE. Programa SEBRAE de Turis-

mo. Inventário da Oferta Turística do 

Município de Muniz Freire. Julho, 

1998. 

 

 

Nome do atrativo:  

Cachoeira da Perereca - Cachoeira  

do Pesque Pague do Dr. Carlinhos 

 

Localização: ES-379, sentido Iúna. Área não 

urbana.  

 

Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 

 

Distância da localidade mais próxima: 7Km. 

 

Distância da Sede do município: 7Km. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavi-

mentado em regular estado e não sinalizado. 

 

Transporte para o atrativo: rodoviário 

contratado, em bom estado e não adaptado. 

 

Descrição do acesso utilizado: ES-379, 

sentido Iúna, passando-se por uma pequena 

ponte de madeira, onde avista-se a Pedra 

Bonita. Entra-se à esquerda, antes da ruína e 

da ponte de madeira, seguindo até o atrativo, 

com percurso total de 7Km. 

 

Legislação de proteção ao atrativo: não há.  

 

Estado de Conservação: bom. 

 

Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 

ingresso gratuito e sem autorização prévia. 

 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: horas. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: bar, 

churrasqueiras, banheiros, pesque e pague, 

açudes e barcos. 

 

Atividades decorrentes no atrativo: con-

templação, pesquisa e lazer. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 

 

Origem dos visitantes: local e municipal. 

 

Descrição do atrativo: a cachoeira é cercada 

por pastagens. Localiza-se em um pesque e pa-

gue, onde há um bar, cinco açudes, bancos de 

alvenaria com churrasqueiras, árvores de grande 

porte e uma bica artificial. A cachoeira encontra-

se entre Mata Ciliar, de onde descende por 50m 

de altura. Possui, aproximadamente, 6m de largu-

ra e razoável volume de água. Apresenta três 

quedas com outros pequenos saltos. A água é 

semi-clara, com temperatura moderada, variando 

durante o ano. 

 

Referências/Documentos consultados: 

1. In loco; 

2. SEBRAE. Programa SEBRAE de Turis-

mo. Inventário da Oferta Turística do 

Município de Muniz Freire. Julho, 

1998. 

 

 

Nome do atrativo:  

Cachoeira de Tombos 

 

Localização: Tombos. Área não urbana. 

 

Localidade mais próxima do atrativo: 

Distrito de Piaçú. 

 

Distância da localidade mais próxima do 

atrativo: 4Km. 

 

Distância da Sede do município: 15km. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavi-

mentado em regular estado e não sinalizado. 

 

Transporte para o atrativo: rodoviário 

contratado, em bom estado e não adaptado. 

 

Descrição do acesso utilizado: pela ES-181, 

sentido Piaçú, com percurso de 11km, aproxima-

damente. Dobra-se à esquerda por um acesso 

não pavimentado, regular, atravessando uma 

ponte e dobrando-se à direita, onde percorre-se 

cerca de 4km até ao atrativo. 

 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

 

Estado de Conservação: bom. 

 

Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
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ingresso gratuito e sem autorização prévia. 

 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: horas. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 

 

Atividades decorrentes no atrativo: con-

templação, pesquisa e lazer. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 

 

Origem dos visitantes: local e municipal. 

 

Descrição do atrativo: localiza-se entre um 

conjunto de morros com pastagens e planta-

ções de café. A cachoeira possui duas quedas 

com pequenos saltos. A primeira cachoeira 

apresenta aproximadamente 10m de exten-

são por 5m de largura, com razoável volume 

de água, formando uma pequena piscina 

natural. A segunda queda assemelha-se a 

uma corredeira, com razoável volume de 

água, formando um poço de aproximadamen-

te 10m de diâmetro com um conjunto de 

pedras ao redor. A água é semi-clara, propí-

cia para o banho e com temperatura modera-

da, variando  durante o ano. 

 

Referências/Documentos consultados: 

1. In loco; 

2. SEBRAE. Programa SEBRAE de Turis-

mo. Inventário da Oferta Turística do 

Município de Muniz Freire. Julho, 

1998. 

 

 

Nome do atrativo:  

Cachoeira do Mata-Pau 

 

Localização: Alto Mata-Pau, sentido Iúna. 

Área não urbana. 

 

Localidade mais próxima: distrito de Piaçú. 

 

Distância localidade mais próxima: 2,5km. 

 

Distância da Sede do município: 22km. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, pavimenta-

do e não pavimentado em regular estado e 

não sinalizado. 

 

Transporte para o atrativo: rodoviário 

regular, em bom estado e não adaptado. 

 

Descrição do acesso utilizado: pela ES-

181, sentido Ibatiba, passando-se pelo distri-

to de Piaçú, onde o acesso passa a ter irregu-

laridades e buracos, num percurso total de 

20km. Dobra-se à esquerda por um acesso 

não pavimentado e percorre-se 2km, onde 

entra-se à direita até a propriedade do Sr. 

João Gomes, com trajeto de 100m. A partir 

daí o acesso é feito pelo pasto por trilhas, 

percorrendo-se 400m. 

 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

 

Estado de Conservação: bom. 

 

Visitação: propriedade particular, sem visi-

tas guiadas, ingresso gratuito e com autori-

zação prévia. 

 

Acessibilidade do atrativo: temporário. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: horas. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 

 

Atividades decorrentes no atrativo: con-

templação, pesquisa e lazer. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 

 

Origem dos visitantes: local e municipal. 

 

Descrição do atrativo: a cachoeira situa-se 

ao pé de uma montanha com vegetação nati-

va, morros com pastagens e plantação de 

café. A cachoeira descende de uma elevada 

altitude, com extensão aproximada de 150m, 

formando várias quedas, com intenso volume 

de água. Logo após, há formação de peque-

nos poços. A água possui coloração clara. A 

temperatura é moderada, variando durante o 

ano. A cachoeira é uma das mais belas do 

município, permitindo banho em alguns pon-

tos. Porém, o acesso até a água é difícil, pas-

sando-se por pequenas trilhas em pastagens. 

 

Referências/Documentos consultados: 
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1. In loco; 

2. SEBRAE. Programa SEBRAE de Turismo. 

Inventário da Oferta Turística do Municí-

pio de Muniz Freire. Julho, 1998. 

 

 

Nome do atrativo:  

Cachoeira dos Buenos 

 

Localização: distrito de Piaçú. Área não ur-

bana. 

 

Localidade mais próxima: Sede. 

 

Distância da localidade mais próxima: 30Km. 

 

Distância da Sede do município: 30km. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, pavimenta-

do em regular estado e não sinalizado. 

 

Transporte para o atrativo: rodoviário 

regular, em bom estado e não adaptado. 

 

Descrição do acesso utilizado: pela ES-

181, sentido Ibatiba. Passa pelo distrito de 

Piaçú onde o acesso começa a apresentar 

algumas irregularidades e buracos. Este per-

curso possui 21km. A seguir, entra-se à direi-

ta, por um trecho não pavimentado, regular, 

atravessando uma ponte de madeira. Após 

uma Igrejinha, uma casa à esquerda e outra 

Igreja, chega-se a propriedade do Sr. Jó Bu-

eno. Este percurso é de aproximadamente 

9km. 

Legislação de proteção ao atrativo: não 

há. 

 

Estado de Conservação: bom. 

 

Visitação: propriedade particular, sem visi-

tas guiadas, ingresso gratuito e com autori-

zação prévia. 

Acessibilidade do atrativo: temporário. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: horas. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 

 

Atividades decorrentes no atrativo: con-

templação, pesquisa e lazer. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 

 

Origem dos visitantes: local e municipal. 

 

Descrição do atrativo: localiza-se entre 

montanhas, com resquícios de Mata Atlântica 

e reflorestamento de eucaliptos. A cachoeira 

inicia através de corredeiras do rio Norte que 

desce de uma montanha, com altura aproxi-

mada de 200m e extensão indeterminada. 

Formam-se várias quedas, com razoável vo-

lume de água e largura variando de 3 a 8 m, 

por toda a sua extensão. A última queda pos-

sui 15m de altura por 15m de largura, for-

mando um poço com 10m de diâmetro. A 

partir daí, formam-se inúmeras corredeiras.  

 

Referências/Documentos consultados: 

1. In loco; 

2. SEBRAE. Programa SEBRAE de Turismo. 

Inventário da Oferta Turística do Municí-

pio de Muniz Freire. Julho, 1998. 

 

 

Nome do atrativo:  

Cachoeira do Galo 

 

Localização: ES-379, sentido Iúna. Área não 

urbana. 

 

Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 

 

Distância da localidade mais próxima do 

atrativo: 8Km. 

 

Distância da Sede do município: 8km. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavi-

mentado em regular estado e não sinalizado. 

 

Transporte para o atrativo: rodoviário 

contratado, em bom estado e não adaptado. 

 

Descrição do acesso utilizado: pela ES-

379, sentido Iúna. Passa-se pela entrada do 

distrito de São Pedro, com percurso de 6km. 

Entra-se à esquerda por um acesso não pa-

vimentado, regular, sentido Itaici, com traje-

to de 2km. A cachoeira localiza-se na mar-

gem da estrada. 

 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
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Estado de Conservação: bom. 

 

Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 

acesso gratuito e sem autorização prévia. 

 

Acessibilidade do atrativo: temporário. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: horas. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: do 

entorno, existem dois pesque e pague onde 

há serviços de limpeza e de segurança, insta-

lações sanitárias, área para lazer e entrete-

nimento não adaptadas e locais para alimen-

tação 

 

Atividades decorrentes no atrativo: con-

templação, pesquisa e lazer. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 

 

Origem dos visitantes: local e municipal. 

 

Descrição do atrativo: no entorno do atra-

tivo, há morro com pastagens. O atrativo 

possui um intenso volume de água, de colo-

ração turva e temperatura moderada, varian-

do durante o ano. Apresenta uma queda 

frontal e uma lateral, com aproximadamente 

3m de altura por 12m de largura, formando 

logo à seguir um poço de cerca de 20m de 

diâmetro e corredeiras com extensão inde-

terminada. O atrativo está próximo à cacho-

eira do rio Pardo e à Usina Hidrelétrica de 

Muniz Freire. O local é propício para pesca. 

 

Referências/Documentos consultados: 

1. In loco; 

2. SEBRAE. Programa SEBRAE de Turis-

mo. Inventário da Oferta Turística do 

Município de Muniz Freire. Julho, 

1998. 

 

 

Nome do atrativo: 

Cachoeira do Pimenta 

 

Localização: Distrito de Menino Jesus. 

 

Localidade mais próxima do atrativo: 

Sede. 

Distância da localidade mais próxima do 

atrativo: 17Km. 

 

Distância da Sede do município: 17km. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavi-

mentado e pavimentado em regular estado e 

não sinalizado. 

 

Transporte para o atrativo: rodoviário 

regular e contratado, em bom estado e não 

adaptado. 

 

Descrição do acesso utilizado: pela ES-

181, sentido Piaçú, com percurso de 10km. 

Entra-se à direita por um acesso não pavi-

mentado, regular, até o distrito de Menino 

Jesus, com extensão de 3km. Vira-se à es-

querda, ao lado da igreja por um acesso não 

pavimentado, ruim e íngreme, com percurso 

de 1km. Entra-se a segunda à direita, pas-

sando-se por três porteiras, com trajeto de 

2km. A partir daí o acesso é feito a pé, por 

trilha no pasto, com extensão de 200m até o 

atrativo. 

 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

 

Estado de Conservação: bom. 

 

Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 

acesso gratuito e sem autorização prévia. 

 

Acessibilidade do atrativo: temporário. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: horas. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: o entor-

no há um bar, mercearia e posto telefônico  

 

Atividades decorrentes no atrativo: con-

templação e lazer. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 

 

Origem dos visitantes: local e municipal. 

 

Descrição do atrativo: A cachoeira localiza-se 

entre morros e bambuzais e possui três quedas, 

com altura total de 40m. Cada queda possui cerca 

de 13m de altura, com largura variando de 6 a 

10m. Após a primeira e a terceira queda, há a 
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formação de uma piscina natural, ambas com 

aproximadamente 10m de diâmetro, de águas 

limpas e claras, propícia ao banho. Após as que-

das, há inúmeras corredeiras entre pedras e sei-

xos, de formatos arredondados, com extensão 

indeterminada. O acesso até este atrativo é difícil, 

mas compensado pela beleza e tranquilidade do 

local.  

 

Referências/Documentos consultados: 

1. In loco; 

2. SEBRAE. Programa SEBRAE de Turismo. 

Inventário da Oferta Turística do Municí-

pio de Muniz Freire. Julho, 1998. 

 

 

Nome do atrativo:  

Cachoeira do Alto do Mata-Pau 

 

Localização: Alto Mata-Pau. Área não urbana. 

 

Localidade mais próxima do atrativo: 

Distrito de Piaçú. 

 

Distância da localidade mais próxima: 03Km. 

 

Distância da Sede do município: 23km. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, pavimenta-

do e não pavimentado em regular estado e 

não sinalizado. 

 

Transporte para o atrativo: rodoviário 

regular e contratado, em bom estado e não 

adaptado. 

Descrição do acesso utilizado: pela ES-181, 

sentido Ibatiba, passando se por Piaçú onde o 

acesso apresenta irregularidade, buracos, com 

percurso de 20km. Entra-se à direita por um 

trecho não pavimentado, regular, passando-se 

por Alto Mata-Pau e seguindo-se à esquerda até a 

propriedade do Sr. José Fidelis, com percurso de 

3km. A partir daí, o trajeto é feito a pé por trilhas, 

em bom estado, com extensão de 150m até o 

atrativo. 

 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

 

Estado de Conservação: bom. 

 

Visitação: propriedade particular, sem visitas 

guiadas, acesso gratuito e com autorização prévia. 

 

Acessibilidade do atrativo: temporário. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: horas. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: não há.  

 

Atividades decorrentes no atrativo: con-

templação e lazer. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 

 

Origem dos visitantes: local e municipal. 

 

Descrição do atrativo: do atrativo pode-se 

observar algumas montanhas ao longe e ao 

redor, com resquícios de Mata Atlântica. A 

cachoeira possui duas quedas, com intenso 

volume de água, tendo a primeira queda, 

aproximadamente, 6 m de altura e 5metros 

de largura e, a segunda, com cerca de, 20m 

de altura por 15m de largura. A cachoeira 

possui água cristalina de temperatura fria em 

torno de 10º a 15º. Após as quedas há a 

formação de corredeira entre as pedras de 

formato ovular e seixos de tamanhos varia-

dos. É um local propício para banho com am-

biente e paisagem de grande beleza.  

 

Referências/Documentos consultados: 

1. In loco; 

2. SEBRAE. Programa SEBRAE de Turismo. 

Inventário da Oferta Turística do Municí-

pio de Muniz Freire. Julho, 1998. 

 

 

Nome do atrativo:  

Cachoeira do Retiro Saudoso 

 

Localização: Distrito de Piaçú. Área não urbana. 

 

Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 

 

Distância da localidade mais próxima do 

atrativo: 20Km.  

 

Distância da Sede do município: 20km. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, pavimenta-

do em regular estado e não sinalizado. 

 

Transporte para o atrativo: rodoviário regular 
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e contratado, em bom estado e não adaptado. 

 

Descrição do acesso utilizado: pavimentado, 

bom, ES-181, sentido Ibatiba, passando-se por 

Piaçú, onde o acesso apresenta algumas irregula-

ridades. O percurso total é de 20km até uma casa 

na beira da rodovia, onde se desce por uma trilha 

de 100m até ao atrativo. 

  

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

 

Estado de Conservação: bom. 

 

Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 

acesso gratuito e com autorização prévia. 

 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: horas. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: 

disponível no entorno, há serviços de limpeza 

e de segurança, instalações sanitárias e área 

para lazer e entretenimento não adaptadas e 

locais para alimentação e hospedagem parci-

almente adaptados. 

 

Atividades decorrentes no atrativo: con-

templação e lazer. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 

 

Origem dos visitantes: local e municipal. 

 

Descrição do atrativo: no entorno do atra-

tivo há morros com pastagens e plantação de 

café.A cachoeira forma-se a partir de corre-

deiras do córrego Mata-Pau. A cachoeira pos-

sui uma queda de aproximadamente 3m de 

altura, com largura de cerca de 10m, for-

mando, logo abaixo, um conjunto de corre-

deiras, com razoável volume de água. A colo-

ração é turva, com temperatura moderada, 

variando durante o ano. Em alguns pontos há 

possibilidade de banho. 

 

Referências/Documentos consultados: 

1. In loco; 

2. SEBRAE. Programa SEBRAE de Turismo. 

Inventário da Oferta Turística do Municí-

pio de Muniz Freire. Julho, 1998. 

 

 

Nome do atrativo:  

Cachoeira do Rio São José 

 

Localização: Alto Mata-Pau. Área não urbana. 

 

Localidade mais próxima: distrito de Piaçú. 

 

Distância da localidade mais próxima do 

atrativo: 

 

Distância da Sede do atrativo: 29km. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, pavimenta-

do em regular estado e não sinalizado. 

 

Transporte para o atrativo: rodoviário 

regular e contratado, em bom estado e não 

adaptado. 

 

Descrição do acesso utilizado: pela ES-

181, no sentido a Ibatiba, passando-se pelo 

Distrito de Piaçú, onde o trecho passa a ter 

irregularidades, buracos, com percurso de 

20km. Dobra-se à esquerda por um acesso 

não pavimentado, regular, com extensão de 

3km. Seguindo-se pela esquerda, passando 

pelo Mata-Pau com percurso de 4km. Dobra-

se a direita, por um acesso não pavimentado, 

íngreme, com percurso de 2km, de onde po-

de se avistar o atrativo. Segue-se por mais 

300m de trilha pela mata, até a cachoeira. 

 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

 

Estado de Conservação: bom. 

 

Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 

acesso gratuito e com autorização prévia. 

 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: horas. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: 

disponível no entorno, há serviços de limpeza 

e de segurança, instalações sanitárias e área 

para lazer e entretenimento não adaptadas e 

locais para alimentação e hospedagem parci-

almente adaptados. 

 

Atividades decorrentes no atrativo: con-
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templação e lazer. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 

 

Origem dos visitantes: local e municipal. 

 

Descrição do atrativo: a cachoeira situa-se 

em local montanhoso, com pastagens, plan-

tação de café e mata ciliar ao lado da cacho-

eira. A cachoeira possui uma queda com 

aproximadamente 60 m de altura e 15m de 

largura, com razoável volume de água, for-

mando um lago a seguir. A água é transpa-

rente e limpa e em alguns trechos propícia ao 

banho. A temperatura da água é fria. Situa-

se ao lado da estrada. 

 

Referências/Documentos consultados: 

1. In loco; 

2. SEBRAE. Programa SEBRAE de Turis-

mo. Inventário da Oferta Turística do 

Município de Muniz Freire. Julho, 

1998. 

 

 

Nome do atrativo:  

Cachoeira do Rio São Francisco. 

 

Localização: ES-181. Área não urbana. 

  

Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 

 

Distância da localidade mais próxima do 

atrativo: 4,5km. 

Acesso ao atrativo: rodoviário, pavimenta-

do em regular estado e não sinalizado. 

 

Transporte para o atrativo: rodoviário 

regular e contratado, em bom estado e não 

adaptado. 

 

Descrição do acesso utilizado: pela ES 181, no 

sentido Alegre, com extensão de 4km. Dobra-se à 

direita por um trecho não pavimentado, regular, 

percorrendo-se 200m e entrando-se à esquerda 

na propriedade do Sr. Sebastião Ananias de Oli-

veira. A partir daí, o acesso é feito por trilha a pé, 

com percurso de 50m. 

 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

 

Estado de Conservação: bom. 

 

Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 

acesso gratuito e com autorização prévia. 

 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: horas. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: 

disponível no entorno, há serviços de limpeza 

e de segurança, instalações sanitárias e área 

para lazer e entretenimento não adaptadas e 

locais para alimentação e hospedagem parci-

almente adaptados. 

 

Atividades decorrentes no atrativo: con-

templação e lazer. 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 

 

Origem dos visitantes: local e municipal. 

 

Descrição do atrativo: no entorno de atrativo, 

existem resquícios de Mata Atlântica, que margeia 

um de seus lados até o fim da corredeira, que 

forma se logo abaixo. Ao lado da cachoeira, existe 

uma roda d’água com, aproximadamente 3m de 

diâmetro e uma bica artificial que deságua em 

uma pequena piscina de alvenaria, construída no 

local. A cachoeira tem aproximadamente 12m de 

altura com duas quedas, sendo a primeira com 

cerca de 7m de altura e 2m de largura e a segun-

da com aproximadamente 5m de altura. Forma-se 

na sua base um lago com cerca de 30 m de diâ-

metro, propício para banho. A cachoeira tem 

volume razoável de água semi-clara, com tempe-

ratura variável durante o ano.  

 

Referências/Documentos consultados: 

1. In loco; 

2. SEBRAE. Programa SEBRAE de Turis-

mo. Inventário da Oferta Turística do 

Município de Muniz Freire. Julho, 

1998. 
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Nome do atrativo:  

Cachoeira Fortaleza 

 

Localização: Fazenda Fortaleza. Área não 

urbana. 

 

Localidade mais próxima do atrativo: 

distrito de Piaçú. 

 

Distância da localidade mais próxima do 

atrativo: 3Km. 

 

Distância da Sede do município: 14km. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, pavimenta-

do e não pavimentado em regular estado e 

não sinalizado. 

 

Transporte para o atrativo: rodoviário 

regular e contratado, em bom estado e não 

adaptado. 

 

Descrição do acesso utilizado: pela ES-

181, em sentido a Piaçú, com extensão de 

11km. Dobra-se à esquerda, por um acesso 

não pavimentado, regular, passando se por 

uma ponte e chegando-se até a porteira da 

Fazenda Fortaleza, com percurso de 3km. A 

partir daí, o trajeto é feito a pé, com 50m de 

extensão. 

 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

Estado de Conservação: bom. 

 

Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 

acesso gratuito e com autorização prévia. 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: horas. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: 

disponível no entorno, há locais para alimen-

tação não adaptados. 

 

Atividades decorrentes no atrativo: con-

templação e lazer. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 

 

Origem dos visitantes: local e municipal. 

 

Descrição do atrativo: no entorno da ca-

choeira há a presença de pastagens, uma 

pequena mata ciliar e também, ruínas da 

antiga hidrelétrica de Fortaleza. A cachoeira 

possui, inicialmente, uma queda com intenso 

volume de água e cerca de 4m de largura. 

Logo depois, divide-se, formando uma cacho-

eira e uma corredeira. A cachoeira, à esquer-

da, possui dois saltos, ambos com aproxima-

damente 2m de altura por 7m de largura, 

com pequeno volume de água. Logo a seguir, 

encontra-se com uma corredeira, à direita, 

com grande volume de água, 8m de largura e 

50m de extensão. A água é de coloração 

clara, própria para banho, com temperatura 

moderada, variando durante o ano. 

 

Referências/Documentos consultados: 

1. In loco; 

2. SEBRAE. Programa SEBRAE de Turis-

mo. Inventário da Oferta Turística do 

Município de Muniz Freire. Julho, 

1998. 

 

 

Nome do atrativo:  

Cachoeira do Sumidouro 

 

Localização: ES-181. Área não urbana. 

 

Localidade mais próxima do atrativo: 

Sede. 

 

Distância da localidade mais próxima do 

atrativo: 17Km. 

 

Distância da Sede do município: 17km. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, pavimenta-

do e não pavimentado em regular estado e 

não sinalizado. 

 

Transporte para o atrativo: rodoviário 

regular e contratado, em bom estado e não 

adaptado. 

 

Descrição do acesso utilizado: pela ES-

181, sentido Alegre, percorrendo se 11km. 

Entra-se à direita por um trecho não pavi-

mentado, regular, passando-se por uma fa-

zenda, onde se situa um alambique, com 

percurso de 4km. Percorrendo-se mais 200m, 

entra-se à esquerda por outro acesso não 
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pavimentado, regular, passando-se pelo Re-

canto dos Caetés até uma propriedade, onde 

localiza-se o atrativo, com percurso de 2km. 

A partir daí o trajeto é feito por trilha a pé, 

com trajeto de 50m. 

 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

 

Estado de Conservação: bom. 

 

Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 

acesso gratuito e com autorização prévia. 

 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: horas. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: 

disponível no entorno, há locais para alimen-

tação não adaptados. 

 

Atividades decorrentes no atrativo: con-

templação e lazer. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 

 

Origem dos visitantes: local e municipal. 

 

Descrição do atrativo: o atrativo está situ-

ado entre morros e montanhas, com pequena 

porção de mata ciliar e pedras de tamanhos 

variados em toda a sua extensão. A cachoeira 

é integrante do rio Sumidouro e possui um 

intenso volume de água. Possui algumas 

quedas de pequena elevação, porém com 

intenso volume de água. Após estas quedas 

forma-se uma piscina natural, com área 

aproximada de 300m. Por todo prolongamen-

to do rio há a formação de corredeiras. Tanto 

o rio, quanto a cachoeira, possuem uma lar-

gura de 50 m. Em alguns pontos, há a possi-

bilidade de banho. 

 

Referências/Documentos consultados: 

1. In loco; 

2. SEBRAE. Programa SEBRAE de Turis-

mo. Inventário da Oferta Turística do 

Município de Muniz Freire. Julho, 

1998. 

 

 

Nome do atrativo:  

Cachoeira do Alto Itaicí 

 

Localização: distrito de Itaicí. 

 

Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 

 

Distância da localidade mais próxima do 

atrativo: 22Km. 

 

Distância da Sede do município: 22km. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, pavimenta-

do e não pavimentado em regular estado e 

não sinalizado. 

 

Transporte para o atrativo: rodoviário 

regular e contratado, em bom estado e não 

adaptado. 

Descrição do acesso utilizado: pela ES-

379, sentido Iúna, passando-se pela entrada 

do distrito de São Pedro, com percurso de 

6km. Entra-se à esquerda por um acesso, 

não pavimentado, regular, sentido Itaicí, 

atravessando uma ponte de madeira. Depois, 

passa-se pela ponte de Guaribú e entra-se à 

esquerda por um trecho, não pavimentado, 

regular, dobrando-se à direita e seguindo até 

o distrito de Itaicí, com percurso de 10Km. A 

partir daí são 6Km de acesso íngreme e ruim 

até o atrativo. 

 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

 

Estado de Conservação: bom. 

 

Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 

acesso gratuito e com autorização prévia. 

 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: horas. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 

 

Atividades decorrentes no atrativo: con-

templação e lazer. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 

 

Origem dos visitantes: local e municipal. 

 

Descrição do atrativo: O atrativo localiza-
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se em uma montanha com resquícios de ve-

getação de Mata Atlântica e reflorestamento 

de eucaliptos. A cachoeira descende de uma 

altura de mais de 100m, com largura variá-

vel. Possui razoável volume de água, bifur-

cando-se e formando outros fios de água 

paralelos. Após dois terços de queda, a água 

entra por entre a Mata Ciliar. O acesso até a 

cachoeira é difícil, devido à constituição da 

mata que a cerca, que é densa e fechada. 

Desta forma, o atrativo é mais recomendado 

para a apreciação do que para o banho. 

 

Referências/Documentos consultados: 

1. In loco; 

2. SEBRAE. Programa SEBRAE de Turis-

mo. Inventário da Oferta Turística do 

Município de Muniz Freire. Julho, 

1998. 

 

 

Nome do atrativo:  

Cachoeira da Petrina ou do Lageiro 

 

Localização: distrito de Itaicí. Área não ur-

bana. 

 

Localidade mais próxima do atrativo: 

Sede. 

 

Distância da localidade mais próxima do 

atrativo: 20Km. 

 

Distância da Sede do município: 20km. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, pavimenta-

do e não pavimentado em regular estado e 

não sinalizado. 

 

Transporte para o atrativo: rodoviário 

regular e contratado, em bom estado e não 

adaptado. 

 

Descrição do acesso utilizado: pela ES-

379, sentido Iúna, passando-se pela entrada 

do distrito de São Pedro, com percurso de 

6Km. Entra-se à esquerda por um acesso, 

não pavimentado, regular, sentido Itaicí, 

atravessando uma ponte de madeira. Depois, 

passa-se pela ponte de Guaribú e entra-se à 

esquerda por um acesso, não pavimentado, 

regular. Dobra-se à direita e segue-se até o 

distrito de Itaicí, com extensão de 10Km. 

Passa-se pelo distrito, dobra-se à esquerda 

por um acesso não pavimentado, regular, 

passando por uma ponte de madeira e per-

correndo mais 4Km. O atrativo encontra-se 

na margem da estrada, descendo-se 20m por 

trilha à pé. 

 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

 

Estado de Conservação: bom. 

 

Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 

acesso gratuito e com autorização prévia. 

 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: horas. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 

 

Atividades decorrentes no atrativo: con-

templação e lazer. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 

 

Origem dos visitantes: local e municipal. 

 

Descrição do atrativo: a cachoeira localiza-

se entre morros com pastagens. Possui 2m 

de altura por 8m de largura e é constituída 

por pedras de formato retangular. Suas mar-

gens exibem grande extensão de pedras. 

Suas águas encontram-se logo abaixo com a 

corredeira. A corredeira possui intenso volu-

me de água, com extensão de aproximada-

mente 30m e largura de 10m, formando, logo 

a seguir, uma piscina natural com 30m de 

diâmetro. A água é turva, com temperatura 

moderada, variando durante o ano. 

 

Referências/Documentos consultados: 

1. In loco; 

2. SEBRAE. Programa SEBRAE de Turis-

mo. Inventário da Oferta Turística do 

Município de Muniz Freire. Julho, 

1998. 
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Nome do atrativo:  

Cachoeira do Rio Pardo 

 

Localização: ES-379. Área não urbana.  

 

Localidade mais próxima do atrativo: 

Sede. 

 

Distância localidade mais próxima do 

atrativo: 11km. 

 

Distância da Sede do município: 11km. 

Acesso ao atrativo: rodoviário, pavimenta-

do e não pavimentado em regular estado e 

não sinalizado. 

 

Transporte para o atrativo: rodoviário 

regular e contratado, em bom estado e não 

adaptado. 

 

Descrição do acesso utilizado: ES-379, 

sentido Iúna. Segue-se até a entrada do pes-

que pague do Sr. João Godim com percurso 

de 6km, onde entra se à esquerda, percor-

rendo-se 3km até o atrativo que se localiza 

na margem da estrada. 

 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

 

Estado de Conservação: bom. 

 

Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 

acesso gratuito e com autorização prévia. 

 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: horas. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 

 

Atividades decorrentes no atrativo: con-

templação e lazer. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 

 

Origem dos visitantes: local e municipal. 

 

Descrição do atrativo: no entorno do atra-

tivo, há uma pequena Mata Ciliar e pedreiras, 

além da antiga usina hidrelétrica e da atual 

usina de propriedade da Samarco Minerado-

ra. A cachoeira possui sete quedas em forma-

to sinuoso com altura de 200m. Possui gran-

de volume de água de coloração turva e tem-

peratura moderada, variando durante o ano. 

O atrativo é mais recomendado para a apre-

ciação, por ser de rara beleza. O volume de 

água altera-se de acordo com o funciona-

mento das geradoras de energia. 

 

Referências/Documentos consultados: 

1. In loco; 

2. SEBRAE. Programa SEBRAE de Turis-

mo. Inventário da Oferta Turística do 

Município de Muniz Freire. Julho, 

1998. 

 

 

 

4.1.5 - Cavernas/Grutas/Furnas 

 

 

Nome do atrativo:  

Gruta dos Briosques 

 

Localização: não urbana. 

 

Localidade mais próxima do atrativo: 

Sede. 

 

Distância da localidade mais próxima: 

7Km. 

Distância da Sede do município: 7Km. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavi-

mentado em regular estado e não sinalizado. 

Transporte para o atrativo: rodoviário 

contratado, em bom estado e não adaptado. 

 

Descrição do acesso utilizado: pela ES-181. 

 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

 

Estado de Conservação: bom. 

 

Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 

ingresso gratuito e sem autorização prévia. 

 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: horas. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
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Atividades decorrentes no atrativo: con-

templação, pesquisa e lazer. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 

 

Origem dos visitantes: local e municipal. 

 

Descrição do atrativo: a Gruta dos Brios-

ques ou Santa Maria, situa-se no meio de 

uma mata, exigindo uma pequena caminha-

da. Possui paredões laterais com mais de 

40metros de altura, com um interior de apro-

ximadamente 200metros quadrados e uma 

cachoeira que atravessa a entrada da gruta. 

 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. In loco; 

2. Guia Estrada Espírito Santo 2004 – O 

Melhor do Caparaó Capixaba. Editora Vi-

ver. 

 

 

4.1.6 – Flora 

 

Nome do atrativo:  

Flora do município de Muniz Freire 

 

Localização: em todo o município. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmen-

te pavimentado, em bom estado e sinalizado. 

Transporte para o atrativo: rodoviário, 

regular, em bom estado de conservação e 

não adaptado. 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Visitação: diariamente, sem horário defini-

do, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 

sem autorização prévia. 

 

Acessibilidade do atrativo: permanente.  

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: algumas horas em cada localidade. 

 

  

Equipamentos e serviços no atrativo: os 

disponíveis em cada localidade específica. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: con-

templação. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 

 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 

entorno regional e de outros estados. Fluxo 

de visitação constante. 

 

Descrição do atrativo: Muniz Freire tem em sua 

flora e fauna alguns dos pontos altos de sua ca-

pacidade turística. Suas formações vegetais são 

integradas por mata ciliar, macega e pastagens. 

Do cume de suas montanhas o emoldurado de 

cordilheiras impressionam. 

 

A flora do município apresenta: chapéu de 

couro, palmeira, macela, picão, gravatá, ca-

paíba, vassourinha, ingá, pau de serra, mu-

lembá, bananeira, pé de goiaba, branquiaria, 

cana-de-açúcar, milho, cafeeiro, acoita cava-

lo; todos representantes da área de influência 

direta, dentre vários outros, da área de in-

fluência direta e de indireta. 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. SEBRAE. Programa SEBRAE de Turis-

mo. Inventário da Oferta Turística do 

Município de Muniz Freire. Julho, 1998. 

2. Guia Estrada Espírito Santo 2004 – O 

Melhor do Caparaó Capixaba. Editora Vi-

ver. 



 

Inventário da Oferta Turística do Município de Muniz Freire/ 2005 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

32 

4.1.7 – Fauna 

 

Nome do atrativo:  

Fauna do município de Muniz Freire 

 

Localização: em todo o município. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmen-

te pavimentado, em bom estado e sinalizado. 

 

Transporte para o atrativo: rodoviário, regular, 

em bom estado de conservação e não adaptado. 

 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Visitação: diariamente, sem horário defini-

do, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 

sem autorização prévia. 

 

Acessibilidade do atrativo: permanente.  

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: algumas horas em cada localidade. 

  

Equipamentos e serviços no atrativo: os 

disponíveis em cada localidade específica. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: con-

templação e pesquisa. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 

 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 

entorno regional, de outros estados e de ou-

tros países. Maior fluxo de visitação entre os 

meses de junho e setembro. 

 

Descrição do atrativo: a biodiversidade da fau-

na é um atrativo a mais no município. Entre os 

peixes encontrados estão o lambari, a traira, o 

piau, o cará, a tilápia, o cascudo e o jundiá entre 

outros. Aves como o inhambú, o socó, o gavião 

carijó, o pica-pau do campo e o tucano.  Dentre 

os anfíbios, destacam-se: a rã, o sapo, a perereca 

e a cobra-cega. Os répteis que mais aparecem 

são: o calango, a largatixa, o limpa-mato, e di-

versas cobras, como: a coral, a cipó, a jararaca, a 

jararacuçú e a de duas cabeças. Dentre os mamí-

feros, aparecem: o gambá, o barbado, o tatú, a 

preguiça, o coelho do mato, o tamanduá, a paca, 

a capivara, a lontra entre outros. 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. SEBRAE. Programa SEBRAE de Turismo. 

Inventário da Oferta Turística do Municí-

pio de Muniz Freire. Julho, 1998; 

3. Guia Estrada Espírito Santo 2004 – O Me-

lhor do Caparaó Capixaba. Editora Viver. 

 

 

4.2 - ATRATIVOS CULTURAIS 

 

4.2.1 – Edificações 

 

4.2.1.1 – Arquitetura Civil 

 

Nome do atrativo:  

Fazenda da Glória 

 

Localização: São Simão, não urbana. 

 

Localidade mais próxima do atrativo: Sede.  

 

Distância da localidade mais próxima: 15Km. 

 

Distância da Sede do município: 15Km.  

 

Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente 

pavimentado, em estado regular e não sinalizado. 

 

Descrição do acesso utilizado: inicia-se 

por um acesso rodoviário, pavimentado Ro-

dovia ES-181 sentido Alegre, percorrendo 

11Km. Entra-se à direita por um trecho não 

pavimentado, regular, com percurso de 4Km 

até o atrativo. 

 

Transporte para o atrativo: rodoviário 

contratado. 

 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: regular. 

 

Entrada do atrativo: portaria principal, não 

adaptada. 
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Visitação: diariamente, sem horário defini-

do, com visitas guiadas, acesso gratuito e 

sem autorização prévia. 

 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: horas. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: 

serviço de limpeza, instalações sanitárias não 

adaptadas e lojinha de produtos da Aguar-

dente Deliciosa. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: visita 

ao alambique. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 

 

Origem dos visitantes: local, municipal e do 

entorno regional. Fluxo de visitação, constante. 

 

Descrição do atrativo: a fazenda está loca-

lizada em São Simão, na região da Sede, em 

Área não urbana. Há na fazenda o Alambique 

da Aguardente Deliciosa, onde produz uma 

aguardente de cana em engenho movido à 

energia elétrica. Usa-se fubá para a fermen-

tação da cana-de-açúcar, cultivado no local. 

 

Referências/Documentos consultados: 

SEBRAE. Programa SEBRAE de Turismo. 

Inventário da Oferta Turística do Mu-

nicípio de Muniz Freire. Julho, 1998. 

 

Nome do atrativo:  

Fazenda Santa Maria 

 

Localização: Sede, urbana. 

 

Localidade mais próxima do atrativo: Sede.  

 

Distância da localidade mais próxima: Sede.  

 

Distância da Sede do município: 4Km.  

 

Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente 

pavimentado, em estado regular e não sinalizado. 

 

Descrição do acesso utilizado: a Fazenda 

Santa Maria atualmente tem acesso pela 

Rodovia ES-181 por via asfaltada entre a 

Sede e Piaçú. O trecho entre Piaçú e a Rodo-

via BR-262 é precária, sendo que está so-

frendo intervenções que visam a melhoria da 

via. Do acesso principal, tem-se 900 metros 

de estrada de chão.  

 

Transporte para o atrativo: rodoviário 

contratado. 

 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: regular. 

 

Entrada do atrativo: portaria principal, não 

adaptada. 

 

Visitação: diariamente, sem horário defini-

do, com visitas guiadas, acesso gratuito e 

sem autorização prévia. 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: horas. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: visita. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 

 

Origem dos visitantes: local, municipal e 

do entorno regional. Fluxo de visitação, cons-

tante. 

 

Descrição do atrativo: o casarão de estilo 

colonial, de dois pavimentos com paredes 

brancas e detalhes das portas e janelas azuis 

é um exemplar da arquitetura local de grande 

valor histórico devido à imigração. 

 

Observações complementares: a fazenda 

foi fundada no final do século XIX e teve um 

significado muito importante para a história 

da imigração italiana no município, reunindo 

o maior número de colonos italianos na regi-

ão. Possui sinalização turística. 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. Guia Estrada Espírito Santo 2004 – O Me-

lhor do Caparaó Capixaba. Editora Viver. 

2. SEBRAE. Programa SEBRAE de Turismo. 

Inventário da Oferta Turística do Municí-

pio de Muniz Freire. Julho, 1998. 
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4.2.1.2 – Arquitetura Industrial/Agrícola 

 

 

Nome do atrativo:  

Alambique da Fazenda da Glória 

 

Localização: São Simão, não urbana. 

 

Localidade mais próxima do atrativo: Sede.  

 

Distância da localidade mais próxima: 15Km. 

 

Distância da Sede do município: Sede. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente 

pavimentado, em estado regular e não sinalizado. 

 

Descrição do acesso utilizado: inicia-se 

por um acesso rodoviário, pavimentado, 

bom, Rodovia ES-181, sentido Alegre, per-

correndo-se 11Km. Entra-se à direita por um 

trecho não pavimentado, regular, com per-

curso de 4Km até o atrativo. 

 

Transporte para o atrativo: rodoviário 

contratado. 

 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Entrada do atrativo: portaria principal, não 

adaptada. 

 

Visitação: diariamente, sem horário defini-

do, com visitas guiadas, acesso gratuito e 

com autorização prévia. 

 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: horas. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: 

serviço de limpeza e instalações sanitárias 

não adaptadas. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: agro-

pecuária. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 

 

Origem dos visitantes: local, municipal e do 

entorno regional. Fluxo de visitação, constante. 

 

Descrição do atrativo: o alambique está 

situado na Fazenda da Glória, junto a uma 

paisagem rural, com morros e pastagens. 

Localiza-se na parte posterior da Sede da 

fazenda. Produz aguardente de cana em en-

genhos movidos à energia elétrica. É utilizado 

o fubá na fermentação da cana-de-açúcar, 

cultivada no local. A produção é artesanal e o 

seu volume varia de acordo com a época do 

ano, em média 500 litros/dia. Possui local 

para degustação e é comercializada em gar-

rafas de 600 e 900ml com rótulo. 

 

Referências/Documentos consultados: 

1. SEBRAE. Programa SEBRAE de Turismo. 

Inventário da Oferta Turística do Municí-

pio de Muniz Freire. Julho, 1998. 

 

 

 

4.2.2 – Instituições Culturais 

 

4.2.2.1 - – Museus/Memoriais 

 

Nome do atrativo:  

Casa da Cultura 

 

Localização: praça Antônio Guizzardi, 50, 

Centro, urbana.  

 

Localidade mais próxima do atrativo:  Sede. 

 

Distância da localidade mais próxima: Sede. 

 

Distância da Sede do município: Sede. 
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Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente pavi-

mentado, em bom estado e não sinalizado. 

 

Descrição do acesso utilizado: Praça An-

tônio Guizzardi. 

 

Transporte para o atrativo: rodoviário 

intermunicipal regular, em bom estado e não 

adaptado. 

 

Legislação de proteção ao atrativo: não 

há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Entrada do atrativo: porta principal, não 

adaptada. 

Visitação: de segunda à sexta-feira de 12h 

às 18h, com visitas guiadas, acesso gratuito, 

sem autorização prévia. 

 

Acessibilidade do atrativo: temporária. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: horas. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: 

serviço de limpeza e instalações sanitárias 

não adaptadas. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: expo-

sição de peças. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 

 

Origem dos visitantes: local, municipal e 

do entorno regional. Fluxo de visitação, cons-

tante. 

Descrição do atrativo: a Casa da Cultura 

Localiza-se no centro, em frente a Praça An-

tônio Guizzardi. O prédio foi construído em 

1927 por Pedro Deps e posteriormente por 

Antônio Campanharo. Inicialmente funcionou 

como comércio, depois farmácia, prefeitura e 

fórum até ser adquirido pelo Estado. Em 

20/07/1983 foi criada a Comissão Provisória 

para a instalação da Casa da Cultura, pela 

portaria nº 01/83. Sua inauguração ocorreu 

em 24/07/1983. Ela está instalada em um 

prédio de dois pavimentos. Em suas instala-

ções existe o Museu Histórico Municipal, 

inaugurado em 29/07/1984. 

 

Observações complementares: Telefone: 

(28) 3544-1699. 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. SEBRAE. Programa SEBRAE de Turismo. 

Inventário da Oferta Turística do Municí-

pio de Muniz Freire. Julho, 1998; 

2. In loco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.2 - – Bibliotecas 

 

Nome do atrativo:  

Biblioteca da EMEF Professora  

Lia Terezinha Merçon Rocha 

 

Localização: rua Manoel Alonso Portel, n.º 

146, Centro, urbana.  

 

Localidade mais próxima do atrativo:  Sede. 

 

Distância da localidade mais próxima: Sede. 

 

Distância da Sede do município: Sede. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente pavi-

mentado, em bom estado e não sinalizado. 

 

Descrição do acesso utilizado: passando 

pela praça Divino Espírito Santo e pela Dele-

gacia de Polícia. 

 

Transporte para o atrativo: rodoviário 

intermunicipal regular, em bom estado e não 

adaptado. 

 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Entrada do atrativo: porta principal, não 

adaptada. 

 

Visitação: de segundas às sextas-feiras de 

8h às 11h e de 13h às 16h, com visitas guia-

das, acesso gratuito, sem autorização prévia. 
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Acessibilidade do atrativo: temporária. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: horas. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: 

serviço de limpeza e instalações sanitárias 

não adaptadas. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: leitura 

e pesquisa. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 

 

Origem dos visitantes: local e municipal. 

Fluxo de visitação, constante. 

 

Descrição do atrativo: Possui cerca de 

3000 livros. O acervo conta com livros de 

literatura brasileira e estrangeira contempo-

rânea. Possui várias enciclopédias.  

 

Referências/Documentos consultados:  

1. SEBRAE. Programa SEBRAE de Turismo. 

Inventário da Oferta Turística do Mu-

nicípio de Muniz Freire. Julho, 1998; 

2. In loco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do atrativo:  

Biblioteca da EEEM Bráulio Franco 

 

Localização: rua Capitão João Alves, nº 60, 

Centro, urbana.  

 

Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 

 

Distância da localidade mais próxima: Sede. 

 

Distância da Sede do município: Sede. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente pavi-

mentado, em bom estado e não sinalizado. 

 

Descrição do acesso utilizado: praça Divi-

no Espírito Santo. 

 

Transporte para o atrativo: rodoviário 

intermunicipal regular, em bom estado e não 

adaptado. 

 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Entrada do atrativo: porta principal, não 

adaptada. 

 

Visitação: de segundas às sextas-feiras de 

8h às 11h e de 13h às 16h, com visitas guia-

das, acesso gratuito, sem autorização prévia. 

 

Acessibilidade do atrativo: temporária. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: horas. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: 

serviço de limpeza e instalações sanitárias 

não adaptadas. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: leitura 

e pesquisa. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 

 

Origem dos visitantes: local e municipal. 

Fluxo de visitação, constante. 

 

Descrição do atrativo: possui cerca de 1200 

livros, com livros didáticos e enciclopédias. 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. SEBRAE. Programa SEBRAE de Turismo. 

Inventário da Oferta Turística do Municí-

pio de Muniz Freire. Julho, 1998; 

2. In loco. 

 

 

Nome do atrativo:  

Biblioteca Pública Municipal “Heraclides 

Alves de Araújo” 

 

Localização: praça Antônio Guizzardi, nº 62, 

Centro, urbana.  

 

Localidade mais próxima do atrativo: 

Sede. 

 

Distância da localidade mais próxima: Sede. 
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Distância da Sede do município: Sede. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente 

pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 

 

Descrição do acesso utilizado: praça An-

tônio Guizzardi. 

Transporte para o atrativo: rodoviário 

intermunicipal regular, em bom estado e não 

adaptado. 

 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Entrada do atrativo: porta principal, não 

adaptada. 

 

Visitação: de segundas às sextas-feiras de 

8h às 17h, com visitas guiadas, acesso gra-

tuito, sem autorização prévia. 

 

Acessibilidade do atrativo: temporária. 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: horas. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: 

serviço de limpeza e instalações sanitárias 

não adaptadas. 

Atividades ocorrentes no atrativo: leitura 

e pesquisa. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 

 

Origem dos visitantes: local e municipal. 

Fluxo de visitação constante. 

 

Descrição do atrativo: possui cerca de 

10.000 volumes, entre livros, revistas, perió-

dicos, enciclopédias e artigos, abordando 

diversos assuntos. 

Funciona em um local com instalações novas 

e bem conservadas. 

 

Referências/Documentos consultados:  

Prefeitura Municipal de Muniz Freire. 

 

 

 

4.2.2.3 - Centros Culturais/Casa  

de Cultura 

 

Nome do atrativo:  

Centro de Cultura Italiana Italia  

Per Tutti 

 

Localização: rua Pedro Deps, s/n, Centro, 

urbana.  

 

Localidade mais próxima do atrativo:  Sede. 

 

Distância da localidade mais próxima: Sede. 

 

Distância da Sede do município: Sede. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente 

pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 

 

Descrição do acesso utilizado: passando 

pela praça Divino Espírito Santo. 

 

Transporte para o atrativo: rodoviário 

intermunicipal regular, em bom estado e não 

adaptado. 

 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Entrada do atrativo: porta principal, não 

adaptada. 

 

Visitação: de segundas às sextas-feiras de 

8h às 18h, com visitas guiadas, acesso gra-

tuito, sem autorização prévia. 

 

Acessibilidade do atrativo: temporária. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: horas. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: 

serviço de limpeza e instalações sanitárias 

não adaptadas. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: culturais. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 

 

Origem dos visitantes: local e municipal. 

Fluxo de visitação constante. 

 

Descrição do atrativo: instituição voltada ao 

resgate e valorização da cultura dos imigrantes 

italianos em Muniz Freire e do entorno.  

Responsável: Silvana Mazzon. Telefone: (28) 
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3544-1388.  

 

Referências/Documentos consultados:  

Prefeitura Municipal de Muniz Freire. 

 

 

4.2.3 – Gastronomia Típica 

 

4.2.3.1 – Iguarias Regional,  

Doces e Salgados 

 

Nome do atrativo:  

Broa de Melado 

 

Origem cultural: indígena. 

 

Composição básica: fubá, ovos, óleo, mela-

do, manteiga e um pouco de trigo. 

 

 

Modo de preparo: misturam-se todos os 

ingredientes e leva-se ao forno para assar em 

forma untada 

 

Observações complementares: servido em 

fatias. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 

 

 

Nome do atrativo: 

Biscoito de Polvilho 

 

Origem cultural: indígena. 

 

Composição básica: água, óleo, sal, ovos e 

polvilho. 

 

Modo de preparo: frito em óleo ou assado 

em forno. 

 

Observações complementares: diversos 

formatos e pode receber outros ingredientes, 

como queijo, para diferenciar os sabores. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 

 

 

Nome do atrativo:  

Carne de lata 

 

Origem cultural: indígena 

 

Composição básica: carne e gordura. 

Modo de preparo: preparar e fritar a carne, 

depois colocá-la em lata e cobrir com gordura. 

 

Observações complementares: normal-

mente carne de porco. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 jn loco. 

  

 

 

4.2.4 - Artesanato 

 

Nome:  

Artesanato de Muniz Freire 

 

Localização: Sede e bairros. Área urbana e 

não urbana. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmen-

te pavimentado, em estado regular e não 

sinalizado. 

 

Transporte: rodoviário regular intermunici-

pal e não adaptado ou a pé. 

 

Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 

ingresso gratuito e sem autorização prévia.   

 

Acessibilidade ao Atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: algumas horas. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: os 

disponíveis nas localidades de cada artesão. 
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Atividades ocorrentes no atrativo: produ-

ção e comercialização de artesanato. 

 

Integra roteiro turístico comercializados?  Não. 

 

Origem dos visitantes: local e municipal. 

Fluxo de visitação, constante. 

 

Descrição do Atrativo: o artesanato em Muniz 

Freire se destaca nos trabalhos manuais como 

bordado, marca, crochê, balaios, peneiras, re-

des, esteiras, quiçambas e outros. 

 

Observações complementares: o SE-

BRAE/ES possui banco de dados com nome, 

Localização: e tipo de trabalho de todos os 

artesãos do município. 

 

Referências/Documentos consultados:  

Prefeitura Municipal de Muniz Freire. 

 

 

 
 

4.2.5. – Música e Dança 

 

4.2.5.1 – Banda e Conjunto Musical 

 

Nome:  

Lira Munifreirense 

 

Localização: Sede, área urbana. Rua Felix 

Machado, s/n, Centro. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, pavimenta-

do, em regular estado e não sinalizado. 

 

Descrição do acesso utilizado: Praça Divi-

no Espírito Santo. 

  

Transporte ao atrativo: rodoviário, regular, 

em bom estado e não adaptado. 

 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Entrada do atrativo: não há entrada definida. 

 

Visitação: quando há apresentações pro-

gramadas. 

 

Acessibilidade ao atrativo: temporária. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: algumas horas. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: 

espaço para ensaios e instrumentos de músi-

ca próprios.  

Atividades ocorrentes no atrativo:  aulas 

de música e apresentações em eventos.  

 

Integra roteiro turístico comercializa-

dos? Não. 

  

Origem dos visitantes: local e municipal. 

 

Descrição do atrativo: de acordo com o grau de 

organização e composição de um grupo musical, 

(instrumentos de sopro, corda ou percussão), há 

diversas classificações para denominar cada gru-

po ou entidade musical. Dentre estes grupos ou 

entidades musicais, temos a Lira, que desde os 

primórdios dos registros bíblicos tem realizado a 

arte da música. A Lira, de acordo com a sua ori-

gem, pode ser classificada como militar, civil ou 

sinfônica, transmitindo em seus acordes a lingua-

gem universal dos povos, com grande qualidade 

sonora. A lira Munifreirense é uma lira civil que 

compõe a cultura de Muniz Freire. 

 

Referências/Documentos consultados: 

Prefeitura Municipal de Muniz Freire. 

 

 

4.2.5.2 – Folguedos 

 

Nome do atrativo:  

Folia de Reis 

 

Localização: Santo Antônio do Amorim, não 

urbana. 

 

Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
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Distância da localidade mais próxima: 10km. 

 

Distância da Sede do município: 10km. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente 

pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 

 

Descrição do acesso utilizado: sentido 

Alegre, entrando à direita da localidade de 

Amorim. 

 

Transporte ao atrativo: rodoviário regular in-

termunicipal, em bom estado e não adaptado. 

 

Legislação ou registro/patente da reali-

zação: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Visitação: de 24 dezembro a 20 de janeiro e 

eventos programados, sem visitas guiadas, 

ingresso gratuito e sem autorização prévia. 

 

 

Acessibilidade ao atrativo: temporária. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: algumas horas. 

 

Equipamentos e serviços: serviço de lim-

peza, instalações sanitárias, lazer e entrete-

nimento, locais para alimentação. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos?  não. 

 

Origem dos visitantes: local e municipal. 

Maior fluxo de visitação no mês de dezembro. 

 

Descrição do atrativo: na folia de Reis, com 

características próprias, não há as tradicio-

nais figuras dos palhaços e dos foliões. As-

semelha-se a um coral que canta músicas 

natalinas pelas ruas da Cidade no período de 

24 dezembro a 6 de janeiro (Ciclo Natalino), 

anunciando o nascimento de Jesus. Seus 

componentes são de origem italiana. 

 

Grupos reconhecidos e em atividades: 

 

Folia de Reis 

Contato: Manoel Domício da Silva. Rua José 

Martins, 466. Telefone: (28) 3544-1572. 

Folia de Reis Santo Antônio do Amorim 

Contato: Zequinha da Folia. Telefone: (28) 

3544-1699. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 

 

Nome do atrativo: 

Grupo de Capoeira e Maculelê 

 

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: sinalizado, rodoviário 

bom, parcialmente pavimentado ou a pé 

bom. 

 

Descrição do acesso utilizado: principais 

ruas do centro. 

 

Transporte regular para o atrativo: rodo-

viário coletivo regular, em bom estado e não 

adaptado. 
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Legislação ou registro/patente da reali-

zação: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Entrada do atrativo: não há entrada definida. 

 

Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 

gratuito, depende do evento e sem autoriza-

ção prévia. 

 

Acessibilidade do atrativo: temporária. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: horas. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: 

depende do local da apresentação. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: mani-

festação popular. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 

 

Origem dos visitantes: local. 

 

Descrição do atrativo: a capoeira é uma 

manifestação da cultura popular brasileira 

que reúne características bem peculiares: 

mista de luta, jogo, dança, praticada ao som 

de instrumentos musicais (berimbau, pandei-

ro e atabaque), palmas e cânticos. É um ex-

cepcional sistema de auto defesa e treina-

mento físico, destacando-se entre as modali-

dades desportivas por ser a única original-

mente brasileira e fundamentada em nossas 

tradições culturais. Não se sabe ao certo a 

origem da Capoeira, alguns pesquisadores 

acreditam ter vindo da África. Outros afir-

mam ter sido criada no Brasil pelos escravos, 

na sua luta pela liberdade. 

 

O Maculelê é uma dança, um jogo de bastões 

remanescente dos antigos índios cucumbis. É 

o maculelê. Esta "dança de porrete" tem ori-

gem Afro-indígena, pois foi trazida pelos ne-

gros da África para cá e aqui foi mesclada 

com alguma coisa da cultura dos índios que 

aqui já viviam.  

 

A característica principal desta dança é a 

batida dos porretes uns contra os outros em 

determinados trechos da música que é can-

tada acompanhada pela forte batida do ata-

baque. Esta batida é feita quando, no final de 

cada frase da música os dois dançarinos cru-

zam os porretes batendo-os dois a dois. Os 

passos da dança se assemelham muito aos 

do frevo pernambucano, são saltos, agacha-

mentos, cruzadas de pernas e outros. 

Referências/Documentos consultados: 

1. In loco; 

2. http://www.capoeirabrasil-

ce.com.br/historia/historia1.htm; 

3. http://www.cnd.com.br/cultura/ 

 

 

 

 

 

 

Nome do atrativo:  

Bate-Flechas 

 

Localização: Sede. Urbana. 

 

Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 

 

Distância da localidade mais próxima: Sede. 

 

Distância da Sede do município: Sede. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente pa-

vimentado, em bom estado e não sinalizado. 

 

Descrição do acesso utilizado: Sede. 

 

Transporte  para o atrativo: a pé. 

 

Legislação ou registro/patente da reali-

zação: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Entrada do atrativo: não há entrada definida. 

 

Visitação: no mês de dezembro ou em even-

tos programados, sem visitas guiadas, acesso 

gratuito, sem autorização prévia. 

 

Acessibilidade do atrativo: temporária. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: horas. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: os 

disponíveis no local da apresentação. 

 

http://www.capoeirabrasil-ce.com.br/historia/historia1.htm
http://www.capoeirabrasil-ce.com.br/historia/historia1.htm
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Atividades ocorrentes no atrativo: mani-

festação folclórica. 

 

Integra roteiros turísticos comercializados? Não. 

 

Origem dos visitantes: local, municipal e 

do entorno regional. Maior fluxo de visitação 

no mês de dezembro.  

 

Descrição do atrativo: antigamente a dan-

ça das flechas era realizada pelos índios, que 

usavam a música para comunicar o início de 

um combate aos inimigos. Era o sinal para 

juntar as flechas e ir ao combate, após um 

treinamento em círculo de bate-flechas. 

 

No Espírito Santo o Bate-Flechas ocorre como 

uma expressão folclórica de intenção religiosa em 

louvor a São João Batista. O grupo é formado por 

homens e mulheres sem número determinado, 

com roupas comuns ou a maneira indígena. Os 

componentes se dividem em:  

 

Flecheiros – usam suas flechas como arma na 

dança da luta espiritual; 

 

A Mestra – guia protetor e chefe do terreiro; 

 

Puxadora de Ponto – marca o ritmo e orienta 

o grupo. 

 

Referências/Documentos consultados:  

GRUPOS FOLCLÓRICOS: Boi Pintadi-

nho e Bate-Flechas. Trabalho acadêmi-

co das alunas de Pedagogia da UFES – 

EAD / CREAD. Alegre – ES, 2002. 

4.3 – ATIVIDADES ECONÔMICAS 

 

4.3.1 – Agropecuária 

 

4.3.1.1 – Agricultura 

 

Nome do atrativo:  

Café 

 

Localização: em todo o município, Sede e 

distritos, área urbana e não urbana. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário não pavi-

mentado em estado regular e não sinalizado. 

 

Transporte para o atrativo: rodoviário 

intermunicipal regular, em bom estado e não 

adaptado. 

 

Legislação ou registro/patente da reali-

zação: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Entrada do atrativo: portaria principal, não 

adaptada, em cada propriedade. 

 

Visitação: diariamente, com visitas guiadas, 

acesso gratuito e com autorização prévia. 

 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: 01 (um) dia. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: 

serviço de limpeza e instalações sanitárias 

não adaptadas. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: produ-

ção e comercialização de café. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos?  Não. 

 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 

entorno regional e de outros estados.  

 

Descrição do atrativo: é a mais importante 

atividade agrícola do município, influenciando 

diretamente o desenvolvimento rural e urba-

no.  É a principal fonte de renda da agricultu-

ra familiar de Muniz Freire. Cada família com 

média de cinco pessoas, que trabalham na 

cafeicultura em sistema de parceria, tem 

renda mensal de até quatro salários mínimos.  

 

No período de abril a julho, época da colhei-

ta, há um significativo aumento de liquidez 

entre os produtores rurais, beneficiando o 

comércio local. 70% das lavouras são explo-

radas em regime de parceria cujos parceiros 

utilizam mão-de-obra familiar. 20% das la-

vouras são exploradas por proprietários que 

além de usarem mão-de-obra familiar contra-

tam serviços de terceiros na colheita. 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. In loco; 

2. Disponível em: 

http://www.sebraees.com.br/municipios/t

el_mos_mun_agro.asp?codigo=822&codi
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go_categoria=784. 

 

 

Nome do atrativo:  

Batata inglesa, batata baroa, repolho, 

 tomate, outras olerícolas e citros 

 

Localização: em todo o município, Sede e 

distritos, área urbana e não urbana. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário não pavi-

mentado em estado regular e não sinalizado. 

 

Transporte para o atrativo: rodoviário 

intermunicipal regular, em bom estado e não 

adaptado. 

 

Legislação ou registro/patente da reali-

zação: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

Entrada do atrativo: portaria principal, não 

adaptada, em cada propriedade. 

 

Visitação: diariamente, com visitas guiadas, 

acesso gratuito e com autorização prévia. 

 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: 01 (um) dia. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: 

serviço de limpeza e instalações sanitárias 

não adaptadas. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: produ-

ção e comercialização. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos?  Não. 

 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 

entorno regional e de outros estados.  

 

Descrição do atrativo: Nestas culturas cita-

das, 95% são exploradas em regime de par-

cerias com utilização de mão-de-obra total-

mente familiar. Batata Baroa - 98% da pro-

dução é vendida para Minas Gerais, dos quais 

60% na Ceasa e 38% distribuídos a outros 

municípios mineiros. Cerca de 2% são co-

mercializados na região.  Batata Inglesa - 

40% vendido à feiristas capixabas e 60% 

comercializados para feiristas de cidades 

mineiras limítrofes do município. Feijão e 

Milho - Culturas de subsistência. Apenas o 

excedente da produção de feijão (25%) é 

comercializado na região. 

 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. In loco; 

2. Diponível em : 

http://www.sebraees.com.br/municipios/tel_

mos_mun_agro.asp?codigo=822&codigo_cat

egoria=784. 

 

 

 

 

 

4.3.1.2 - Pecuária 

 

Nome do atrativo:  

Pecuária leiteira 

 

Localização: em todo o município, Sede e 

distritos, área urbana e não urbana. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário não pavi-

mentado em estado regular e não sinalizado. 

 

Transporte para o atrativo: rodoviário 

intermunicipal regular, em bom estado e não 

adaptado. 

 

Legislação ou registro/patente da reali-

zação: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Entrada do atrativo: portaria principal, não 

adaptada, em cada propriedade. 

 

Visitação: diariamente, com visitas guiadas, 

acesso gratuito e com autorização prévia. 

 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: 01 (um) dia. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: 

serviço de limpeza e instalações sanitárias 

não adaptadas. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: produ-
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ção e comercialização de leite e derivados. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos?  Não. 

 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 

entorno regional e de outros estados.  

 

Descrição do atrativo: Segunda atividade 

econômica em importância no município, 

conta com cerca de 220 produtores e um 

rebanho de aproximadamente 12.750 ani-

mais. 86% dos produtores de leite usam qua-

se exclusivamente mão-de-obra familiar, 

contratando terceiros na bateção de pastos. 

Os 14% restantes possuem cafeeiros e tam-

bém contratam trabalhadores diaristas por 

ocasião de bateção de pastos e drenagem de 

córregos.  85% do leite é comercializado 

através das usinas de leite, cooperativadas 

ou particulares; os 15% restantes são vendi-

dos no varejo ou entregues a padarias e ba-

res. 

 

 

Referências/Documentos consultados: 

1. In loco; 

2. http://www.sebraees.com.br/municipi

os/tel_mos_mun_agro.asp?codigo=822&

codigo_categoria=784. 

 

 

 

 

 

 

4.4 - REALIZAÇÕES TÉCNICAS,  

CIENTÍFICAS E ARTÍSTICAS 

 

4.4.1 - Centro de Pesquisa, Usina,  

Barragem e Eclusa 

 

 

Nome do atrativo:  

Usina Hidrelétrica de Muniz Freire 

 

Localização: estrada para Iúna, não urbana. 

Localidade mais próxima do atrativo: 

Sede. 

 

Distância da localidade mais próxima: 

8km. 

 

Distância da Sede do município: Sede. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente 

pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 

 

Descrição do acesso utilizado: inicia-se 

pela rodovia não pavimentada, regular Rodo-

via ES-379, sentido Iúna, com percurso de 

2Km. Segue-se até a entrada do pesque-

pague do Sr. João Godim, com extensão de 

6Km, onde entra-se à esquerda, percorrendo 

3Km até a entrada do atrativo, que se locali-

za à margem da estrada. 

 

Transporte ao atrativo: rodoviário regular in-

termunicipal, em bom estado e não adaptado. 

 

Legislação ou registro/patente da reali-

zação: não há. 

Estado de conservação: bom. 

 

Entrada do atrativo: portaria principal, não 

adaptada. 

Visitação: diariamente, sem horário defini-

do, com visitas guiadas, acesso gratuito e 

com autorização prévia. 

 

Acessibilidade ao atrativo: permanente. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: algumas horas. 

 

Equipamentos e serviços: serviços de limpeza e 

de segurança, instalações sanitárias, lazer e en-

tretenimento, locais para alimentação. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: produ-

ção de energia elétrica. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos?  Não. 

 

Origem dos visitantes: local e municipal. 

Fluxo de visitação, constante. 

 

Descrição do atrativo: a usina está situada 

próximo ao Parque Municipal e a Cachoeira do Rio 

Pardo, a mais importante do município. 

 

As águas desta cachoeira são responsáveis 

pela movimentação dos geradores da usina. 

A usina é de propriedade da Samarco e faz 

parte do sistema de transmissão da Escelsa 

nos municípios de Castelo, Iúna, Venda Nova 

do Imigrante e Muniz Freire. Apresenta uma 
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produção de energia da ordem de 25W. 

 

Referências/Documentos consultados: In 

loco. 

 

 

 

4.5 – EVENTOS PROGRAMADOS 

 

4.5.1 – Realizações Diversas 

 

4.5.1.1 – Artísticas Culturais 

 

Nome do atrativo:  

Feira de Artesanato 

 

Localização: Sede. Praça Divino Espírito 

Santo – Centro. 

 

Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 

 

Distância da localidade mais próxima: Sede. 

 

Distância da Sede do município: Sede 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário pavimentado 

em bom estado e não sinalizado. 

 

Descrição do acesso utilizado: a feira 

acontece na principal praça pública da cidade. 

 

Transporte regular para o atrativo: rodo-

viário intermunicipal regular, em bom estado 

e não adaptado. 

 

Legislação ou registro/patente da reali-

zação: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Entrada do atrativo: não há entrada definida. 

 

Visitação: em julho, sem visitas guiadas, 

acesso gratuito e sem autorização prévia. 

 

Acessibilidade do atrativo: temporário, 

final do mês de julho. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: 05 dias. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: 

serviço de limpeza, área para lazer e entrete-

nimento e locais para alimentação não adap-

tados. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: exposição e 

venda de objetos e alimentos artesanais. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 

 

Origem dos visitantes: local, municipal e 

entorno regional. 

 

Descrição do atrativo: a Feira de Artesana-

to tem por objetivo divulgar os produtos da 

terra e descobrir os novos talentos, atraindo 

turistas de várias localidades do Estado e 

outros Estados. 

Organizadora: Associação das Voluntárias de 

Muniz Freire. 

Referências/Documentos consultados:  

Sedetur – Calendário Oficial de Eventos. 

 

 

Nome do atrativo:  

Festa de Emancipação Política  

e Exposição Agropecuária 

 

Localização: Sede. Parque de Exposições 

Dyrceo Santos. 

 

Localidade mais próxima do atrativo: Sede 

 

Distância da localidade mais próxima: Sede 

 

Distância da Sede do município: Sede 

Acesso ao atrativo: rodoviário pavimentado 

em bom estado e não sinalizado. 

 

Descrição do acesso utilizado:  

 

Transporte regular para o atrativo: rodo-

viário intermunicipal regular, em bom estado 

e não adaptado. 

 

Legislação ou registro/patente da reali-

zação: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Entrada do atrativo: portaria principal. 

 

Visitação: em julho, sem visitas guiadas, 

acesso gratuito e sem autorização prévia. 

 

Acessibilidade do atrativo: temporário, 
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final do mês de julho. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: 05 dias. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: 

serviço de limpeza, instalações sanitárias, 

área para lazer e entretenimento e locais 

para alimentação não adaptados. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: mostra 

e concurso de animais, shows musicais e 

programação cultural. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 

 

Origem dos visitantes: local, municipal e 

entorno regional. 

 

Descrição do atrativo: evento público em 

comemoração ao dia do município. Reúne 

diversas atividades culturais, religiosas e de 

entretenimento. Organizadora: Prefeitura 

Municipal de Muniz Freire. 

 

Referências/Documentos consultados:  

Sedetur – Calendário Oficial de Eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do atrativo:  

Verão Cultural 

 

Localização: Sede. Parque de Exposições 

Dyrceo Santos. 

 

Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 

 

Distância da localidade mais próxima: Sede. 

 

Distância da Sede do município: Sede. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário pavimentado 

em bom estado e não sinalizado. 

 

Descrição do acesso utilizado: 

 

Transporte regular para o atrativo: rodo-

viário intermunicipal regular, em bom estado 

e não adaptado. 

 

Legislação ou registro/patente da reali-

zação: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Entrada do atrativo: portaria principal. 

 

Visitação: em janeiro, sem visitas guiadas, 

acesso gratuito e sem autorização prévia. 

 

Acessibilidade do atrativo: temporário, 

durante o mês de janeiro. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: 05 dias. 

Equipamentos e serviços no atrativo: 

serviço de limpeza, instalações sanitárias, 

área para lazer e entretenimento e locais 

para alimentação não adaptados. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: ativi-

dades esportivas e culturais. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 

 

Origem dos visitantes: local, municipal e 

entorno regional. 

 

Descrição do atrativo: evento realizado ao 

longo do mês de janeiro, com atividades es-

portivas como futebol de areia, vôlei de praia, 

bicicross, jogos de cartas, caminhada orien-

tada, skate e outros. Há ainda brincadeiras 

infantis, oficinas de dança, pintura, artesana-

to, contadores de história e música. 

 

Organizadora: Prefeitura Municipal de Muniz 

Freire. 

 

Referências/Documentos consultados:  

Prefeitura Municipal de Muniz Freire. 
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4.5.1.2 – Desportivas 

 

Nome do atrativo:  

Campeonato Municipal de Futebol  

Amador 

 

Localização: Sede. Estádio Municipal, Está-

dio do Comercial Futebol Clube e outros cam-

pos particulares. 

 

Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 

 

Distância da localidade mais próxima: Sede. 

 

Distância da Sede do município: Sede. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário pavimentado 

em bom estado e não sinalizado. 

 

Descrição do acesso utilizado: depende do 

local dos jogos. 

 

Transporte regular para o atrativo: rodo-

viário intermunicipal regular, em bom estado 

e não adaptado. 

 

Legislação ou registro/patente da reali-

zação: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

 

Entrada do atrativo: portaria principal. 

 

Visitação: de março a junho, sem visitas 

guiadas, acesso gratuito e sem autorização 

prévia. 

Acessibilidade do atrativo: temporário, 

entre os meses março a junho. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: mais de 03 dias. 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: 

serviço de limpeza, instalações sanitárias, 

área para lazer e entretenimento e locais 

para alimentação não adaptados. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: jogos 

esportivos. 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 

 

Origem dos visitantes: local, municipal e 

entorno regional. 

 

Descrição do atrativo: Partidas de futebol 

realizadas aos sábados e domingos, envol-

vendo todos os distritos e a Sede do municí-

pio. Organizadora: Prefeitura Municipal de 

Muniz Freire. 

 

Referências/Documentos consultados: 

Sedetur – Calendário Oficial de Eventos e 

Prefeitura Municipal de Muniz Freire. 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do atrativo:  

Copa Muniz Freire de Futsal 

 

Localização: Sede. Ginásio de Esportes Mu-

nicipal. 

 

Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 

 

Distância da localidade mais próxima: Sede. 

 

Distância da Sede do município: Sede. 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário pavimentado 

em bom estado e não sinalizado. 

 

Descrição do acesso utilizado: rua Manoel 

Alonso Portela. 

 

Transporte regular para o atrativo: rodo-

viário intermunicipal regular, em bom estado 

e não adaptado. 

Legislação ou registro/patente da reali-

zação: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 

Entrada do atrativo: portaria principal. 

 

Visitação: em julho, sem visitas guiadas, 

acesso gratuito e sem autorização prévia. 

 

Acessibilidade do atrativo: temporário, em 

julho. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: mais de 03 dias. 
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Equipamentos e serviços no atrativo: 

serviço de limpeza, instalações sanitárias, 

área para lazer e entretenimento e locais 

para alimentação não adaptados. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: jogos 

esportivos. 

Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 

 

Origem dos visitantes: local, municipal e 

entorno regional. 

 

Descrição do atrativo: jogos de futsal reali-

zados às segundas, quartas e sextas, após as 

19h, envolvendo 16 equipes de todo o muni-

cípio. Organizadora: Prefeitura Municipal de 

Muniz Freire. 

 

Referências/Documentos consultados:  

Prefeitura Municipal de Muniz Freire. 
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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 Almeida 

 

Natureza da entidade: privada. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: área urbana, praça Divino Espí-

rito Santo, 74, Centro, CEP 29.380-000. Tele-

fone: (28) 3544-1109. 

 

Gerências: geral. 

 

Número de funcionários: 02 funcionários 

permanentes e 01 temporário. 

 

Período de funcionamento: permanente. 

 

Unidades habitacionais (UH’s): 25 quartos 

com banheiro privativo e 07 quartos sem banhei-

ro privativo, com total de 60 leitos. Oferece ca-

mas extras de acordo com solicitação. 

 

Facilidades nas unidades habitacionais: 

tv e ventilador/ circulador. 

 

Tipo de diária: com café da manhã. 

 

Área social: sala de tv, sala de leitura, la-

vanderia, cofre, estacionamento não privati-

vo, guarda de bagagem, outros: telefone 

público, bebedouro. 

 

Recreação e lazer: não se aplica. 

 

Instalações para eventos: 

 

Formas de pagamento: cheque e dinheiro. 

 

Descrição e observações complementares: 

 

 

Nome da empresa:  

Hotel São José 

 

Natureza da entidade: privada. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: área urbana, rua Manoel Alon-

so Portela, 58, Centro, CEP 29.380-000. Tele-

fone: (28) 3544-1240. 

 

Gerências: geral. 

Número de funcionários: 02 funcionários 

permanentes. 

 

Período de funcionamento: permanente. 

 

Unidades habitacionais (UH’s): 07 quartos 

com banheiro privativo e 09 quartos sem banhei-

ro privativo, com total de 30 leitos. Oferece ca-

mas extras de acordo com solicitação. 

 

Facilidades nas unidades habitacionais: 
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tv e ventildor/ circulador. 

 

Tipo de diária: com café da manhã. 

 

Área social: sala de tv, sala de leitura, la-

vanderia, cofre, estacionamento privativo, 

guarda de bagagem, outros: bebedouro. 

 

Recreação e lazer: não se aplica. 

 

Instalações para eventos: não se aplica. 

 

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 

 

Descrição e observações complementares: 

 

 

 

5.1.2 – Meios de Hospedagem  

Extra-Hoteleiros 

 

5.1.2.1 – Colônia de Férias 

 

 

Nome:  

Pesque Pague Dr. Carlinhos 

 

Natureza da entidade: empresa privada. 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: área não urbana, Sítio Boa 

Vista, Ponte do Laje – a 06km da Sede. 

 

Telefone: (28) 9915-6511 e (28) 3544-

1126. 

Administração: possui uma gerência geral 

com um funcionário permanente. Seu período 

de funcionamento é de quarta a segunda, a 

partir das 8h para a área de lazer e para a 

hospedagem funciona mediante agendamen-

to prévio. 

 

Características Gerais: a acomodação é 

feita em quartos e alojamentos, assim dividi-

dos: 04 suítes com TV, frigobar e ventilador 

de teto; 02 quartos sem banheiro privativo 

com TV e ventilador e 05 alojamentos coleti-

vos com sanitários e TV, totalizando 95 lei-

tos.  

Camping, albergue ou colônia de férias: 

restaurante, churrasqueiras, chuveiros coleti-

vos, divididos em masculino e feminino, la-

vanderia e estacionamento. 

 

Tipo de Diária: não inclui café da manhã. 

 

Recreação e Lazer: campo de futebol, 

playground, quedas d’água com piscinas na-

turais e poços para pesca de lazer. 

 

Instalações para Eventos: sala de conferência 

com tv e vídeo e palco para apresentações. 

 

Formas de Pagamento: cheque ou dinheiro.  

 

Observações Complementares: a cozinha 

possui fogão a lenha e há um refeitório para 

o público. 

 

 

 

5.2 - ALIMENTAÇÃO 

 

5.2.1 - Restaurantes 

 

 

Nome da empresa:  

Restaurante e Choperia Dance Chopp 

 

Natureza da entidade: privada. 

 

Edificação: contemporâneo, não tombado.  

 

Localização: rua Coronel Francisco Rocha, 

n.º 44, Centro. CEP: 29380-000. urbana. 

 

Telefone: (28) 3554-1134. 

 

Gerências: geral. 

 

Número de funcionários: 03 permanentes. 

 

Funcionamento: permanente. Diariamente 

de 10h às 22h ou até o último cliente. 

 

Capacidade do empreendimento: 06 me-

sas e 24 cadeiras podendo aumentar sua 

capacidade para quando necessário. 

 

Formas de pagamento: dinheiro ou cheque. 

 

Equipamentos e serviços: possui local para 

eventos, tv a cabo com transmissão de jogos 

e música mecânica. Atendimento a la carte.  

 

Tipos de cozinha: brasileira. Serve refeições. 
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Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 

 

 

Nome da empresa:  

Restaurante Aconchego 

 

Natureza da entidade: privada. 

 

Edificação: contemporâneo, não tombado.  

 

Localização: rua Alberto Dorico da Silva, 

s/n, Piaçú. Urbana. 

 

Gerências: geral. 

 

Número de funcionários: 02 funcionários 

permanentes. 

 

Funcionamento: permanente. Diariamente 

de 11h às 14h. 

 

Capacidade do empreendimento: 10 me-

sas e 40 cadeiras. 

 

Formas de pagamento: dinheiro. 

 

Equipamentos e serviços: básicos. 

 

Tipos de cozinha: brasileira, comida casei-

ra. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 

 

 

Nome da empresa:  

Restaurante Parada Obrigatória 

 

Natureza da entidade: privada. 

 

Edificação: contemporâneo, não tombado.  

 

Localização: rua Hermero Machado, s/n, 

Piaçú. Urbana. 

 

Gerências: geral. 

 

Número de funcionários: 06 permanentes. 

 

Funcionamento: permanente. De segunda a 

sábado, de 7h às 22h. 

 

Capacidade do empreendimento: 10 me-

sas e 40 cadeiras. 

 

Formas de pagamento: dinheiro. 

 

Equipamentos e serviços: self-service, 

comida caseira, prato feito e refeição. 

 

Tipos de cozinha: brasileira, comida casei-

ra. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 - Bares/Cafés/Lanchonetes 

 

 

Nome:  

Lanchonete São Duíche 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: área urbana à rua Antônio 

Bazzarella, s/n, Centro. 

 

Telefone: (28) 3544-1515. 

 

Administração: gerência geral com três 

funcionários permanentes. 

 

Funcionamento: atendimento permanente 

com horário de 10h à 1h. 

  

Capacidade do empreendimento: 11 me-

sas e 44 cadeiras. 

 

Formas de pagamento: dinheiro ou che-

que. 

 

Equipamentos e serviços: não possui es-

paço específico para eventos, atendimento no 

balcão, possui tv com DVD e música mecâni-

ca. 

Tipo de cozinha: brasileira. Serve lanches. 

 

Observações Complementares: faz entre-

ga em domicílio. 
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Nome da empresa:  

Mini Bar do Jardim – Carlos  

Roberto Seraphim 

 

Natureza da entidade: privada. 

 

Edificação: contemporâneo, não tombado.  

 

Localização: praça Divino Espírito Santo, 

Centro.  Urbana. 

 

Telefone: (28) 3544-1939b. 

 

Gerências: geral. 

 

Número de funcionários: 03 permanentes. 

 

Funcionamento: permanente. De segunda a 

sexta, de 8h às 22h, finais de semana e feri-

ados de 10h às 13h e de 18h à 1h. 

 

Capacidade do empreendimento: 08 me-

sas e 32 cadeiras. 

 

Formas de pagamento: dinheiro. 

Equipamentos e serviços: música mecâni-

ca e tv com DVD. 

 

Tipos de cozinha: salgados, porções e bebi-

das. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 

 

 

 

Nome da empresa:  

IBM – Instituto Sebastião Machado 

 

Natureza da entidade: privada. 

 

Edificação: contemporâneo, não tombado.  

 

Localização: rua Ercílio José Areas, 67. 

 

Gerências: geral. 

 

Número de funcionários: 03 permanentes. 

 

Funcionamento: permanente. Diariamente 

de 9h às 21h. 

 

Capacidade do empreendimento: 06 me-

sas e 24 cadeiras. 

 

Formas de pagamento: dinheiro ou che-

que. 

 

Equipamentos e serviços: possui local para 

eventos, tv, música mecânica e serestas. 

Atendimento de balcão. 

 

Tipos de cozinha: porções, salgados e bebi-

das, bar tradicional. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 

 

 

 

 

 

Nome da empresa: 

Bar do Carlinhos 

 

Natureza da entidade: privada. 

 

Edificação: contemporâneo, não tombado.  

 

Localização: rua José Martins, s/n, Centro. 

urbana. 

 

Gerências: geral. 

 

Número de funcionários: 03 permanentes. 

 

Funcionamento: permanente. Diariamente 

de 8h às 23h, de segunda-feira a domingo. 

 

Capacidade do empreendimento: 06 me-

sas e 24 cadeiras. 

 

Formas de pagamento: dinheiro. 

Equipamentos e serviços: não possui local 

para eventos. Atendimento de balcão. Possui 

tv e duas mesas de sinuca. 

 

Tipos de cozinha: porções, bebidas, salga-

dos, refrigerantes e doces. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 
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Nome da empresa:  

The Point 

 

Natureza da entidade: privada. 

 

Edificação: trailler, não tombado.  

 

Localização: praça Divino Espírito Santo, 

s/n, Centro.  Urbana.  

 

Telefone: (28) 35441499. 

 

Gerências: geral. 

 

Número de funcionários: 02 permanentes. 

 

Funcionamento: permanente. Diariamente 

a partir das 18h. 

 

Capacidade do empreendimento: 16 me-

sas e 64 cadeiras. 

Formas de pagamento: dinheiro ou che-

que. 

 

Equipamentos e serviços: música mecâni-

ca e tv. 

 

Tipos de cozinha: lanches, sucos, bebidas e 

porções. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 

 

 

 

 

Nome da empresa:  

Bar, Lanchonete e Mercearia Bastos 

 

Natureza da entidade: privada. 

 

Edificação: contemporâneo, não tombado.  

 

Localização: rua Alberto Odorico da Silva, 

s/n. Urbana. 

 

Telefone: (28) 3560-3305.  

 

Gerências: geral. 

Número de funcionários: 02 permanentes. 

 

Funcionamento: permanente. Diariamente 

de 7h às 22h; 

 

Capacidade do empreendimento: Atendi-

mento de balcão e cardápio. 

 

Formas de pagamento: cheque e dinheiro. 

 

Equipamentos e serviços: Possui uma me-

sa de sinuca. 

 

Tipos de cozinha: serve salgados, petiscos, 

bebidas, serviços de mercearia e sorveteria 

caseira.  

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 

 

 

 

 

Nome da empresa:  

Bar São Sebastião 

 

Natureza da entidade: privada. 

 

Edificação: contemporâneo, não tombado.  

 

Localização: rua Alberto Odorico da Silva, 

nº 15.  Urbana. 

 

Gerências: geral. 

 

Número de funcionários: 02 permanentes. 

 

Funcionamento: permanente. Diariamente 

de 7h às 22h. 

 

Capacidade do empreendimento: 30 a 40 

pessoas. 

 

Formas de pagamento: cheque e dinheiro. 

 

Equipamentos e serviços: não possui local 

para eventos. Atendimento de balcão. 

 

Tipos de cozinha: serve salgados, sucos, 

bebidas, lanches, picolés e sorvetes. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 
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Nome da empresa:  

Restaurante e Lanchonete Canecão 

 

Natureza da entidade: privada. 

 

Edificação: contemporâneo, não tombado.  

 

Localização: rua Pedro Deps, 88, Centro. 

CEP: 29390-000. Urbana. 

 

Telefone: (28) 3544-1131. 

 

Gerências: geral. 

 

Número de funcionários: 05 permanentes. 

 

Funcionamento: permanente. Diariamente 

de 11h às 14h. 

 

Capacidade do empreendimento: 72 me-

sas e 144 cadeiras. 

 

Formas de pagamento: dinheiro ou che-

que. 

 

Equipamentos e serviços: não possui local 

para eventos, há tv e música mecânica. 

Atendimento self-service. 

 

Tipos de cozinha: brasileira. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 

 

 
 

5.2.3 - Casas de Chá/Confeitarias 

 

Nome:  

Panificadora Café e Cia 

 

Edificação: contemporânea, não tombada. 

 

Localização: área urbana, praça Divino Espí-

rito Santo, 186, loja 02, Centro. 

Administração: gerência geral com dois 

funcionários permanentes. 

 

Funcionamento: atendimento permanente 

com horário de 5h30 às 22h diariamente. 

  

Capacidade do empreendimento: 02 me-

sas e 08 cadeiras. 

 

Formas de pagamento: dinheiro ou cheque. 

 

Equipamentos e serviços: não possui es-

paço específico para eventos, atendimento no 

balcão. 

 

Tipo de cozinha: brasileira, serviço de padaria. 

 

 

5.2.4 - Outros 

 

Nome da empresa:  

Pizzaria Mamma Nere 

 

Natureza da entidade: privada. 

 

Edificação: contemporâneo, não tombado.  

 

Localização: rua Pedro Duarte, nº 130, Cen-

tro. Urbana. 

 

Telefone: (28) 3544-1453. 

 

Gerências: geral. 

 

Número de funcionários: 07 permanentes. 

 

Funcionamento: permanente. De quarta-feira a 

domingo de 18h30 até o último cliente. 

 

Capacidade do empreendimento: 23 me-

sas e 104 cadeiras. 

 

Formas de pagamento: cheque e dinheiro. 

 

Equipamentos e serviços: música ambien-

te e mecânica, não possui local de eventos. 

 

Tipos de cozinha: vende pizzas diversas, 

spaguetti, caneloni (com massa fabricada no 

restaurante), caldos, carnes, porções, vinhos, 

drinks diversos.  

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 

 

 

Nome da empresa:  

Sorveteria Surpresa 

 

Natureza da entidade: privada. 

Edificação: contemporâneo, não tombado.  

 

Localização: praça Divino Espírito Santo, 12, 
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Centro. Urbana. 

 

Gerências: geral. 

 

Número de funcionários: 04 permanentes. 

 

Funcionamento: permanente, diariamente 

de 8h às 22h. 

 

Capacidade do empreendimento: 03 me-

sas e 09 cadeiras. 

 

Formas de pagamento: dinheiro. 

 

Equipamentos e serviços: serve picolés, 

salgados, doces, sorvete e sucos. 

 

Tipos de cozinha: brasileira. 

 

Observações complementares: eventual-

mente são realizadas exposições e eventos 

de arte e história. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 

 

 

Nome da empresa:  

Bar e Pousada Renascer 

 

Natureza da entidade: privada. 

 

Edificação: contemporâneo, não tombado.  

 

Localização: rua Alberto Dorico da Silva, 

s/n, Piaçú. Urbana. 

Gerências: geral. 

 

Número de funcionários: 03 permanentes. 

 

Funcionamento: permanente. Diariamente 

de 8h às 19h. 

 

Capacidade do empreendimento: 04 me-

sas e 16 cadeiras. 

 

Formas de pagamento: dinheiro. 

 

Equipamentos e serviços: não possui local 

para eventos. Atendimento de balcão.  

 

O Bar e Pousada Renascer possui quatro 

quartos simples para locação. 

 

Tipos de cozinha: brasileira, comida caseira. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 

 

 

Nome da empresa:  

Pizzaria Tábua Velha 

 

Natureza da entidade: privada. 

 

Edificação: contemporâneo, não tombado.  

 

Localização: rua Hermero Machado, nº 61, 

Piaçú. Urbana. 

 

Gerências: geral. 

 

Número de funcionários: 04 permanentes. 

 

Funcionamento: permanente. De segunda-

feira a domingo, de 8h às 22h. 

 

Capacidade do empreendimento: 12 me-

sas e 48 cadeiras. 

 

Formas de pagamento: dinheiro. 

 

Equipamentos e serviços: música mecânica. 

 

Tipos de cozinha: pizzas, porções e salgados. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 

 

 

 

5.3 - TRANSPORTES 

 

5.3.1 - Transportadoras Turísticas 

 

Nome da empresa:  

Thalles Transportes e Turismo Ltda 

 

Integra rede de transportes: regional. 

 

Localização: rua Antônio Bazzarella, nº 41, 

Centro.  

 

Telefone: (28) 3544-1376 e 9986-2002. 

 

Gerencias: geral, 06 funcionários permanentes. 

 

Período de atendimento: de segunda-feira 
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a sexta-feira, de 8h às 17h. 

 

Formas de ingresso/pagamento: cheque 

e dinheiro. 

 

Tipos de transporte: rodoviário. 

 

Características do veículo/frota: própria. 

 

Abrangência do atendimento: local. 

 

Equipamentos e serviços existentes no 

interior do transporte: ar-condicionado, tv, 

música ambiente, serviço de bordo, microfo-

ne, travesseiro, mantas, sanitários. 

 

Descrição e observações complementa-

res: possui filial no Ghost Shopping em Ale-

gre - ES. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 

 

 

5.3.2 - Táxis 

 

Nome da empresa:  

Ponto de Táxi de Piaçú 

 

Integra rede de transportes: local. 

 

Localização: rua Alberto Dorico da Silva, 

s/n. Telefone: (28) 3560-3300. 

 

Gerencias: não há. 

 

Período de atendimento: diariamente, 24h. 

 

Formas de ingresso/pagamento: cheque 

e dinheiro. 

 

Tipos de transporte: rodoviário. 

 

Características do veículo/frota: própria: 

03 carros. 

 

Abrangência do atendimento: local. 

 

Equipamentos e serviços existentes no 

interior do transporte: ar-condicionado e 

música ambiente, em alguns veículos. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 

 

 

Nome da empresa:  

Ponto de Táxi central de Muniz Freire 

 

Integra rede de transportes: local. 

 

Localização: praça Divino Espírito Santo, 

s/n, Centro.  

 

Telefone: (28) 3544-1343. 

 

Gerencias: não há. 

 

Período de atendimento: diariamente, 24 

horas. 

 

Formas de ingresso/pagamento: cheque 

e dinheiro. 

 

Tipos de transporte: rodoviário. 

 

Características do veículo/frota: própria: 

03 carros. 

 

Abrangência do atendimento: local. 

 

Equipamentos e serviços existentes no 

interior do transporte: ar-condicionado e 

música ambiente, em alguns veículos. 

 

Referências/Documentos consultados:  

In loco. 

 

 

 

5.4 – EVENTOS 

 

5.4.1 - Parques, Pavilhões e Exposições 

 

 

Nome:  

Parque de Exposição Agropecuária  

Dyrceo Santos 

 

Localização: rua Getúlio Vargas, s/n. 

 

Gerências: Prefeitura Municipal. 

 

Número de funcionários: 04 permanentes. 

 

Formas de pagamento do uso de equi-

pamento/serviços: depende do evento. 
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Características gerais: possui um picadei-

ro, um barracão que funciona como bar em 

certo período do ano, dois pavilhões, uma 

cabalaria e banheiros. 

 

Espaço físico: capacidade para 10.000 pes-

soas. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 

 

 

5.4.2 - Auditório/Salões/Salas 

 

Nome:  

Auditório da EEEM “Bráulio Franco” 

 

Localização: rua Capitão João Alves, n.º 60, 

Centro. 

 

Gerências: geral. 

 

Número de funcionários: 02 permanentes. 

 

Formas de pagamento do uso de equi-

pamento/serviços: gratuito. 

 

Características gerais: 169Km do aeropor-

to, 169Km do porto, 03Km da rodoviária. 

Atendimento: de segunda-feira a sexta-feira 

– horário letivo e possui mesas, cadeiras e 

um palco. 

 

Espaço físico: Capacidade para 250 pessoas 

sentadas. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 

 

 

Nome:  

Auditório do Fórum de Muniz Freire 

 

Localização: rua Pedro Deps, s/n, Centro. 

Telefone: (28) 3544-1398. 

 

Gerências: geral. 

 

Número de funcionários: 04 permanentes. 

 

Formas de pagamento do uso de equi-

pamento/serviços: gratuito. 

 

Características gerais: 169Km do aeropor-

to, 169Km do porto, 02Km da rodoviária e 

possui cozinha e banheiro, cadeiras, microfo-

ne e ar condicionado. A área é adequada para 

reuniões e seminários. 

 

Espaço físico: capacidade para aproxima-

damente 55 pessoas. 

 

Descrição e observações complementa-

res: o auditório deve ser solicitado no Fórum. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 

 

 

 

 

 

Nome:  

Salão de Festas do Restaurante Canecão 

 

Localização: rua Pedro Deps, s/n, Centro. 

Telefone: (28) 3544-1131. 

 

Gerências: geral. 

 

Número de funcionários: de acordo com a 

necessidade do evento. 

 

Formas de pagamento do uso de equi-

pamento/serviços: cheque e/ou dinheiro. 

 

Características gerais: possui banheiros, 

cozinha, ventiladores de teto, 13 mesas, 52 

cadeiras, cadeiras infantis. Adequado para 

festas e reuniões. Fica no 2º andar do restau-

rante. 

 

Espaço físico: capacidade para aproxima-

damente 150 pessoas. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 

 

 

Nome:  

Salão Sagrada Família - Liga Católica 

 

Localização: rua José Cabriano de Aguilar, 

s/n, Centro.  

 

Telefone: (28) 3544-1258. 

 

Gerências: geral. 
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Número de funcionários: 01 funcionário 

permanente. 

 

Formas de pagamento do uso de equi-

pamento/serviços: gratuito. 

 

Características gerais: possui banheiro, 

cozinhas e salão com 200 cadeiras e mesas. 

Conta com um pequeno palco, lousa e bebe-

douro. 

 

Espaço físico: capacidade para 200 pessoas 

sentadas. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 

 

 

Nome:  

Auditório Pedro Mota Areias – Escola  

Lia Terezinha Mercon Rocha 

 

Localização: rua Manoel Alonso Portela, n.º 

146, Centro.  

 

Telefone: (28) 3544-1164. 

 

Gerências: geral. 

 

Número de funcionários: serve-se dos 

funcionários da escola. 

 

Formas de pagamento do uso de equi-

pamento/serviços: gratuito. 

 

Características gerais: apropriado para 

reuniões e pequenas festas, seminários e 

palestras. O auditório possui um palco e ca-

deiras emprestadas pela escola. 

 

Espaço físico: capacidade para 300 pessoas 

em pé e 200 sentadas. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 

 

 

5.4.3 - Outros Serviços e  

Equipamentos Especializados 

 

 

Nome:  

Plenário Maria do Carmo Caçado  

(Prefeitura Municipal de Muniz Freire) 

 

Localização: rua Pedro Deps, n.º 9, Centro.  

 

Telefone: (28) 3544-1337. 

 

Gerências: Prefeitura Municipal de Muniz 

Freire. 

 

Número de funcionários: serve-se dos 

funcionários da Prefeitura Municipal. 

 

Formas de pagamento do uso de equi-

pamento/serviços: gratuito. 

 

Características gerais: utilizado para reu-

niões e seminários. Possui cozinha, banheiro, 

microfone, cadeiras, mesas e ventiladores. 

 

Espaço físico: capacidade para 70 pessoas. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 

 

 

 

5.5 - LAZER E ENTRETENIMENTO 

 

5.5.1 - Parques, Jardins e Praças 

 

Nome:  

Praça Antônio Guizzardi 

 

Localização: antiga Praça da Bandeira, Centro. 

 

Gerências: Prefeitura Municipal de Muniz 

Freire.  

 

Número de funcionários: 01 funcionário 

permanente. 

 

Funcionamento: diariamente, 24h. 

 

Equipamentos, instalações e serviços: 

locais de alimentação, serviço de segurança, 

serviço de limpeza, telefone público. 

 

Principais atividades ocorrentes: trânsito 

de pedestres. 

 

Descrição e observações complementa-

res: esta é a antiga Praça da Bandeira. Pos-

sui duas palmeiras, jardim, bancos, ilumina-

ção. Fica em frente à Casa da Cultura. 
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Gerências: Prefeitura Municipal de Muniz 

Freire. 

 

Referências/Documentos consultados:  

In loco. 

 

 

Nome:  

Praça Divino Espírito Santo. 

 

Localização: antiga Praça das Figueiras, 

Centro. 

Gerências: Prefeitura Municipal de Muniz 

Freire.  

 

Número de funcionários: 02 funcionários 

permanentes. 

 

Funcionamento: diariamente, 24h. 

 

Equipamentos, instalações e serviços: 

locais de alimentação, serviços de limpeza, 

serviço de segurança, telefone público. 

 

Principais atividades ocorrentes: lazer e 

trânsito de pedestres. 

 

Descrição e observações complementa-

res: possui monumento em homenagem ao 

Divino Espírito Santo, lixeiras, jardins. É a 

antiga Praça das Figueiras. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 

 

 

5.5.2 - Clubes 

  

Nome:  

Muniz Freire Campestre Clube 

 

Localização: rodovia Muniz Freire, Km 3. 

 

Gerências: geral. Acesso pago. 

 

Número de funcionários: 02 funcionários 

permanentes. 

 

Funcionamento: terça-feira a domingo, de 

7h às 22h. 

 

Equipamentos, instalações e serviços: 

instalações sanitárias, serviço de limpeza, 

serviço de segurança, telefone público. 

 

Principais atividades ocorrentes: lazer. 

 

Descrição e observações complementa-

res: possui três piscinas, um campo de fute-

bol, uma quadra de vôlei, quadra de areia, 

sauna, dois salões para festas, bar, área para 

recreação para crianças, estacionamento, 

mesas de sinuca, totó, área para churrascos, 

banheiros e sala de televisão. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 

 

 

 

 

 

Nome:  

Associação Atlética Banco do Brasil 

 

Localização: Rodovia Muniz Freire X Castelo, 

Km 1,5. 

 

Gerências: geral. Acesso pago. 

 

Número de funcionários: 02 funcionários 

permanentes. 

 

Funcionamento: terça-feira a domingo, de 

7h às 22h. 

 

Equipamentos, instalações e serviços: 

instalações sanitárias e locais de alimentação 

não adaptados e serviço de limpeza e de 

segurança, telefone público e estacionamen-

to. 

 

Principais atividades ocorrentes: lazer. 

 

Descrição e observações complementa-

res: possui duas piscinas, campo de futebol, 

estacionamento, banheiros, bar, totó, sinuca, 

pingue-pongue, salão de festas, churrasquei-

ras, rede de vôlei e som ambiente. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 
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5.5.3 - Estádios e Ginásios 

 

 

Nome:  

Ginásio de Esportes Paulo  

Roberto Pastore 

 

Localização: rua Manoel Alonso Portela, s/n. 

 

Gerências: Prefeitura Municipal de Muniz 

Freire.  

 

Funcionamento: diariamente, de 8h às 22h. 

 

Equipamentos, instalações e serviços: 

instalações sanitárias, locais de alimentação, 

serviços de limpeza. 

 

Principais atividades ocorrentes: ativida-

des desportivas. 

 

Descrição e observações complementa-

res: capacidade para 3.000 pessoas. A qua-

dra do ginásio tem uma área de 640m². 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 

 

 

Nome:  

Campo do Comercial - Estádio  

Fernando Lúcio 

 

Localização: rua Santana, s/n. 

 

Gerências: Prefeitura Municipal de Muniz 

Freire.  Acesso gratuito. 

 

Funcionamento: domingo de 10h às 17h. 

 

Equipamentos, instalações e serviços: 

instalações sanitárias, locais de alimentação, 

serviços de limpeza, vestiário. 

 

Principais atividades ocorrentes: futebol, 

campeonatos municipais e escolinha de fute-

bol do Comercial. 

 

Descrição e observações complementa-

res: capacidade para 2.000 pessoas. Possui 

alambrado ao redor do campo. 

 

Referências/Documentos consultados:  

In loco. 

 

 

Nome:  

Estádio Municipal “José Ibrahim  

Nicolau” 

 

Localização: rua Walfredo Ribeiro Soares, s/n. 

 

Gerências: Prefeitura Municipal de Muniz 

Freire. Acesso gratuito. 

 

Funcionamento: todos os dias, de 8hàs 17h. 

 

Equipamentos, instalações e serviços: 

instalações sanitárias, locais de alimentação, 

serviços de limpeza, vestiário. 

 

Principais atividades ocorrentes: escoli-

nha de futebol, campeonatos municipais e 

regionais. 

 

Descrição e observações complementa-

res: capacidade aproximadamente para 

7.000 pessoas. Sua área é de 6.500m². 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 

 

 

 

5.5.4 - Outros Locais 

 

Nome:  

Pesque Pague Dr. Carlinhos 

 

Localização: Sítio Boa Vista, Ponte do Laje. 

 

Telefone: (28) 9915-6511 e (28) 3544-

1126. 

 

Administração: geral, possui um funcionário 

permanente. 

 

Formas de ingresso: o acesso é gratuito e o 

uso do pesque pague é pago. 

 

Características gerais: funciona de quarta 

a segunda a partir das 8h ou quando solicita-

do para outras atividades.  

 

Equipamentos, instalações e serviços: 

instalações sanitárias não adaptadas, locais 

para alimentação (restaurante), serviços de 

limpeza, estacionamento, campo de futebol, 
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playground, palco para apresentações, chur-

rasqueiras fixas ou móveis, 06 poços para 

pesca, salão para conferências com tv e ví-

deo, refeitório, lavanderia, cozinha com fogão 

a lenha e alojamentos para hospedagem. 

 

Principais atividades ocorrentes: lazer. 

 

Observações complementares: no local há 

um museu com exposição de objetos caracte-

rísticos do meio rural, um oratório, um moi-

nho de pedra para ser visualizado em funcio-

namento e quedas d’água com piscinas natu-

rais. Localiza-se a 06km da Sede, e o acesso 

se dá pela rodovia Muniz Freire x Iúna por 

05km e 01km em trecho particular. 

 

 

Nome:  

Espaço Verde Recanto Betel 

 

Localização: Rodovia Muniz Freire x Alegre, 

km10, São Simão. 

 

Administração: geral, possui um funcionário 

permanente. 

 

Formas de ingresso: o acesso é gratuito. 

 

Características gerais: funciona nos finais 

de semana a partir das 8h ou quando solici-

tado para outras atividades.  

 

Equipamentos, instalações e serviços: 

instalações sanitárias não adaptadas, locais 

para alimentação, serviços de limpeza, esta-

cionamento, e área verde para lazer. 

 

Principais atividades ocorrentes: lazer. 

 

Observações complementares: oferece 

passeio a cavalo, trilha na mata e passeio em 

propriedades vizinhas. No local há fabricação 

de biscoitos, doces e pães caseiros e está 

sendo preparado para oferecer hospedagem. 
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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:  

Muniz Freire. 

 

Localização  

Latitude (s): 20º27’51’’  

Longitude (W. Gr): 41º24’48’’ 

 

Localização: da prefeitura: rua Pedro 

Deps, 09 - Centro.  

 

CEP: 29.380-000. 

 

Telefone: (28) 3544-1113 e 3544-1133.  

 

Fax: (28) 3544-1113 e 3544-1402. 

 

Home page: www.munizfreire.com 

 

E-mail: gabinete@munizfreire.com, 

prefeito@munizfreire.com. 

 

Registro estadual: 27.165.687/0001-71. 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Muniz Freire. 

 

 

 

 

6.1.1.2 - Geográficas 

 

Área total do município: 685 Km². 

 

Município limítrofes: 

Norte: Brejetuba. 

Sul: Alegre e Ibitirama. 

Leste: Conceição do Castelo e Castelo. 

Oeste: Iúna e Ibatiba. 

 

Distritos:  

 Sede, 

 Piaçú, 

 Menino Jesus, 

 Vieira Machado, 

 Itaici e 

 São Pedro. 

 

Temperatura: 

Mínima: 6,8ºC. 

Média: 23ºC. 

Máxima: 39,4ºC. 

 

Clima: temperado seco. 

 

Altitude Média: Sede 540m. 

 

 

Referências/Documentos consultados: 

1. Prefeitura Municipal de Muniz Freire; 2. 

IPES. 

 

 

 

 

 

mailto:pmmf@dci.org.br
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6.1.1.3 - Econômicas 

 

Principais atividades econômicas:  

 Agricultura. 

 Pecuária. 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. IPES; 

2. SEBRAE. Programa SEBRAE de Turis-

mo. Inventário da Oferta Turística do 

Município de Muniz Freire. Julho, 

1998. 

 

 

6.1.2 - Aspectos Históricos 

 

O início da ocupação do território que hoje 

constitui o município de Muniz Freire foi reali-

zado pelos desbravadores Capitão Machado 

Santiago Louzada, um dos veteranos da 

Guerra dos Farrapos e Domingos Apolinário. 

A área que constitui a Sede atual do municí-

pio foi doada, na época, por Domingos Apoli-

nário, para a fundação de um povoado. Ainda 

em meados de 1846 foi doada aos missioná-

rios da Paróquia do Divino Espírito Santo uma 

grande área circunvizinha. O fato que intensi-

ficou o povoamento desta região foi o movi-

mento migratório, principalmente de italia-

nos. Com o progresso desta região o governo 

do Estado criou o município de Espírito Santo 

do Rio Pardo através dos decretos 53 e 57 de 

30/11/1890, tendo a instalação em 

01/03/1891, sendo este desmembrado de 

Cachoeiro do Itapemirim em 30/11/1896, 

quando teve a sua Sede elevada à cidade, 

pela lei 213, passando a chamar-se de Muniz 

Freire, homenagem ao republicano Dr. José 

de Mello Carvalho Muniz Freire, que foi go-

vernador do Estado, presidente da Assem-

bléia Legislativa e senador da república.  

 

Atrativos mais visitados:  

 Museu e Casa da Cultura,  

 Morro do Cruzeiro,  

 Casarios Históricos,  

 Igreja Matriz do Divino Espírito 

Santo. 

 

Referências/Documentos consultados: 

Prefeitura Municipal de Muniz Freire. 

 

 

 

6.1.3 - Administração Municipal 

 

6.1.3.1 - Estrutura Administrativa 

 

Nome do Prefeito: Ezanilton Delson de Oli-

veira. 

Número de secretarias, Departamentos e 

Outros:  

 Secretaria Municipal de Administração 

e Planejamento; 

 Secretaria Municipal de Finanças;  

 Secretaria Municipal de Educação, Cul-

tura, Desporto e Turismo;  

 Secretaria Municipal de Agricultura e 

Meio Ambiente; 

 Secretaria Municipal de Obras, Serviços 

Urbanos e Transporte;  

 Secretaria Municipal de Saúde, Sanea-

mento e Assistência Social  

 Assessoria de Comunicação. 

 

Referências/Documentos consultados:  

Prefeitura Municipal de Muniz Freire. 

 

 

6.1.3.2 - Gestão do Turismo 

 

Órgão oficial de turismo: Secretaria Muni-

cipal de Educação, Cultura, Turismo e Des-

porto. 

 

Titular do órgão: Roseane de Sousa Ribei-

ro. 

 

Conselho Municipal de Turismo: em apro-

vação (lei 1464/98). 

Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Muniz Freire. 

2. Sedetur. 

 

 

6.1.4 - Legislação Municipal 

 

 

Lei Orgânica do Município: decreto 53 de 

11/11/1890.  

 

Referências/Documentos consultados:  

IPES. 
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6.1.5 - Feriados e Datas  

Comemorativas Municipais 

 

20 de janeiro – São Sebastião; 

23 de julho – Emancipação Política e 

08 de dezembro – Nossa Senhora da Concei-

ção. 

 

 

6.1.6 - Serviços Públicos 

 

Domicílios particulares permanentes: 

5.056. 

 

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 – 41,8%; 

 poço ou nascente – 53,1% e 

 outra – 5,1%. 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. 

http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun

icipios/51/Habitacao/tab06.pdf. Disponí-

vel em: Acesso 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 – 18,8%; 

 fossa séptica –5,3%; 

 outro escoadouro –3,5%; 

 rede geral de esgoto ou pluvial – 

29,2%; 

 rio, lago ou mar – 26,2%; 

 vala – 11,8% e 

 nenhuma – 5,1%. 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. 

http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun

icipios/51/Habitacao/tab06.pdf. Disponí-

vel em: Acesso em jan. 2005. Fonte dos 

dados: IBGE. Microdados do Censo 2000. 

 

Forma de esgotamento sanitário dos 

domicílios particulares permanentes ur-

banos e número de ligações (%):  

 fossa rudimentar – 2,0%; 

 fossa séptica –2,2%; 

 rede geral de esgoto ou pluvial – 

68,5%; 

 rio, lago ou mar – 24,9%; 

 vala – 2,1%; 

 nenhuma –0,3 %. 

 

Referências/Documentos consultados:  

IPES. 

http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun

icipios/51/Habitacao/tab08.pdf Disponível 

em:. Acesso em jan. 2005. Fonte dos da-

dos: IBGE. Microdados do Censo 2000. 

 

 

6.1.6.3 - Serviços de Energia 

 

Tipo de abastecimento de energia: elétri-

ca. 

Empresa responsável: ESCELSA Espírito 

Santo Centrais Elétricas  

 

Número de domicílios atendidos:  

1. Residencial: 2.352 

2. Comercial: 344 

3. Industrial: 36 

4. Rural: 1.551 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elé-

tricas; 

2. http://www.sebraees.com.br/municipio

s/tel_mos_mun_5.asp?codigo=822&codig

o_categoria= 

 

 

6.1.6.4 - Serviços de Coleta de Lixo 

 

Tipo de coleta de lixo e número de domi-

cílios atendidos(%):  

 coletado – 42,6%; 

 jogado em rio, lago ou mar – 0,6%; 

 jogado terreno baldio ou logradouro – 

http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/municipios/51/Habitacao/tab06.pdf
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/municipios/51/Habitacao/tab06.pdf
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/municipios/51/Habitacao/tab06.pdf
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/municipios/51/Habitacao/tab06.pdf
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14,0%; 

 queimado ou enterrado – 39,5% e  

 tem outro destino – 3,3%. 

 

Empresa responsável: Prefeitura Municipal 

de Muniz Freire. 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: 

http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun

icipios/51/Habitacao/tab09.pdf Acesso em 

jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. Micro-

dados do Censo 2000. 

 

 

6.1.6.5 - Outros Serviços 

 

Telefones Públicos: 1.108 (Abr/2003). 

Terminais Telefônicos Existentes: 1.279 

(Abr/2003). 

 

Referências/Documentos consultados:  

1. http://www.sebraees.com.br/muni

cipi-

pi-

os/tel_mos_mun_5.asp?codigo=822&

codigo_categoria= 

 

 

6.1.7 - Outras Informações 

 

Distância da Sede à Capital do Estado: 

172km. 

 

Taxa de urbanização: 36,6 % 

Densidade demográfica: 29 (1991) e 29 

(2000). 

População residente: 19.689 (2000) e 

19.591 (2002). 

 

Referências/Documentos consultados: 

IPES. 

 

 

6.2 – MEIOS DE ACESSO AO MUNICÍPIO 

 

6.2.1 - Terrestres 

 

Rodovias: 

Estadual – ES-181 (pavimentada) e ES-379 

(em leito natural). 

 

Equipamentos, serviços e facilidades nos 

equipamentos e vias de acesso: instala-

ções sanitárias, locais de alimentação, servi-

ços de limpeza, locais de embarque e desem-

barque, lojas de conveniências, venda de 

passagens, telefones públicos, caixa eletrôni-

co, estacionamento, ponto de taxi e guarda 

volume. 

 

Acessos para capital do Estado: pela ES-

181 até o município de Alegre, onde se tem 

acesso a BR-482 até Cachoeiro de Itapemi-

rim, a partir desse município seguir pela BR-

101 que dá acesso à capital. 

 

Acesso para outras capitais: BR-262 e BR-

482. 

 

Acesso para outras municípios: pela ES-

379 chega-se a Iúna e a Castelo, ES-181 

chega-se à Alegre e a BR-262. 

6.3 – SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 

 

6.3.1 - Agências Postais 

 

Nome/Entidade:  

Correios – AC Muniz Freire 

 

Localização: rua Pedro Deps, 135, centro, 

cep 29380-000. Telefone (28) 3544-1312. 

 

Web site: www.correios.com.br. 

 

E-mail: acmzf@correios.com.br. 

 

Funcionamento: segunda a sexta das 8h às 17h. 

 

Equipamentos: todos os necessários aos 

serviços prestados. 

 

Serviços prestados: serviços de correio em 

geral. 

 

 

6.3.2 - Postos Telefônicos 

/Telefonia Celular 

 

Nome/Entidade:  

Operadora VIVO 

 

Localização: cobertura em toda a zona ur-

bana e parte da zona rural do município. 

 

Web site: www.vivo.com.br. 

 

Funcionamento: cobertura 24h. 
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Equipamentos: torres de transmissão. 

 

Serviços prestados: telefonia celular. 

 

 

6.4 – SISTEMA DE SEGURANÇA 

 

6.4.1 - Delegacias e Postos de Polícia 

 

Nome/entidade:  

Polícia Civil – Delegacia  

de Polícia de Muniz Freire 

 

Localização: rua Manoel Afonso Portela, 55, 

Centro. CEP 29.380-000. Telefone (28) 3544-

1148. 

 

Funcionamento: 24h. 

Equipamentos: viaturas e todos os necessá-

rios aos serviços prestados. 

 

Serviços Prestados: ocorrências policiais, 

apreensões, e atendimento ao público. 

 

Números de domicílios atendidos: todo o 

município, distritos e povoados. 

 

 

Nome/entidade:  

Polícia Militar do Espírito Santo – 3º BPM 

3º Pelotão da 1ª Companhia 

 

Localização: rua Pedro Zeps, s/n, Centro. 

Cep: 29.380-000. Telefone: (28) 3544-1090. 

 

Funcionamento: 24h. 

Equipamentos: viaturas, motocicletas e 

todos os necessários aos serviços prestados. 

 

Serviços Prestados: executam o Policia-

mento Geral, de Guarda, de Trânsito (urbano 

e rodoviário), além de operações policiais 

diversas e atendimento a ocorrência de trân-

sito. 

 

Números de domicílios atendidos: todo o 

município, distritos e povoados. 

 

Informações e observações complemen-

tares: o 3º BPM articula-se operacionalmente 

em 03 (três) Companhias de Polícia Militar, 

num total de 09 (nove) Pelotões. 

 

 

 

6.5 - SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR 

 

6.5.1 - Hospitais 

 

Nome/entidade:  

Santa Casa de Misericórdia 

Jesus Maria José 

 

Localização: rua Cônego José Bazzarella, 

n.º 66, Centro. 

 

Telefone: (28) 3544-1147. 

 

e-mail: scjmj@bol.com.br 

 

Funcionamento: 24h. 

 

Equipamentos:  

 aparelho de eletrocardiograma,  

 centro cirúrgico,  

 aparelho raio x,  

 consultórios médicos. 

 

Serviços Prestados: 

 clínicas médicas,  

 pronto socorro,  

 Raio x,  

 obstetrícia,  

 pediatria,  

 centro cirúrgico para pequeno porte,  

 64 leitos e  

 capacidade de internação para 74 pes-

soas. 

 

Informações e observações complemen-

tares: o Hospital tem previsão de ampliação 

de serviços para o primeiro semestre de 

2005. 

 

Referências/Documentos consultados: 

In loco. 

 

 

6.5.2 - Postos de Saúde. 

 

Nome/entidade:  

Posto de Saúde Assunção. 

 

Localização: Bairro Assunção. 

 

Funcionamento: segunda-feira a sexta-

feira, de 8h às 17h. 

mailto:scjmj@bol.com.br
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Equipamentos: consultórios médicos. 

Serviços Prestados: 

 atendimento médico e odontológico,  

 aplicação de injeções,  

 curativos e  

 nebulização. 

  

Informações e observações complemen-

tares: atende cerca de 1950 pessoas no ser-

viço médico, 650 no odontológico, por mês. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 

 

 

Nome/entidade:  

Posto de Saúde Piaçú 

 

Funcionamento: segunda-feira a sexta-

feira, de 8h às 17h. 

 

Equipamentos: consultórios médicos. 

 

Serviços Prestados: clínica médica e odon-

tológica. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 

 

 

Nome/entidade:  

Posto de Saúde Menino Jesus 

 

Funcionamento: segunda-feira a sexta-

feira, de 8h às 17h. 

 

Equipamentos: consultórios médicos. 

Serviços Prestados: clínica médica e odon-

tológica. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 

 

 

Nome/entidade:  

Posto de Saúde de São Pedro. 

 

Funcionamento: segunda-feira a sexta-

feira, de 8hàs 17:00h. 

 

Equipamentos: consultórios médicos. 

 

Serviços Prestados: clínica médica e odon-

tológica. 

 

Referências/Documentos consultados:  

In loco. 

 

 

Nome/entidade: 

 Posto de Saúde Itaici 

 

Funcionamento: segunda-feira a sexta-

feira, de 8h às 17h. 

 

Equipamentos: consultórios  médicos. 

Serviços Prestados: clínica médica e odon-

tológica. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 

 

 

Nome/entidade:  

Posto de Saúde Vieira Machado. 

 

Funcionamento: segunda-feira a sexta-

feira, de 8h às 17h. 

 

Equipamentos: consultórios médicos. 

 

Serviços Prestados: clínica médica e odon-

tológica. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 

 

 

Nome/entidade:  

Posto de Saúde de Muniz Freire 

 

Funcionamento: segunda-feira a sexta-

feira, de 8h às 17h. 

 

Equipamentos: consultórios médicos. 

 

Serviços Prestados: clínica médica e odon-

tológica. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 
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6.5.3 - Farmácias 

 

Nome/entidade:  

Farmácia Aguiar 

 

Localização: rua Ercílio José de Areias, n.º 

41, Centro.  

 

Telefone: (28) 3544-1367. 

 

Funcionamento: segunda-feira a sexta-

feira, de 7h às 20h30. 

 

Serviços Prestados: venda de produtos 

farmacêuticos. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 

 

 

Nome/entidade:  

Farmácia e Drogaria Piaçú 

 

Localização: avenida José Argemiro da Sil-

va, Piaçú. 

 

Funcionamento: segunda-feira a sábado, de 

6h30 às 11h. 

 

Serviços Prestados: venda de produtos 

farmacêuticos. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 

 

 

Nome/entidade:  

Drogaria Santiago 

 

Localização: rua Alberto Dorico da Silva, 

s/n, Piaçú.  

 

Telefone: (28) 3544-5182. 

 

Funcionamento: segunda-feira a sexta-

feira, de 8h às 18h e sábado, de 8h às 12h. 

 

Serviços Prestados: venda de medicamen-

tos. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 

 

 

Nome/entidade:  

Farmácia Elma 

 

Localização: praça Divino Espírito Santo, 

148, Centro. 

 

Telefone: (28) 3544-1487. 

 

Funcionamento: segunda-feira a sexta-

feira, de 8h às 20h e sábado, de 8h às 12h. 

 

Serviços Prestados: venda de medicamen-

tos e artigos de perfumaria. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 

 

 

Nome/entidade:  

Farmácia Barbosa. 

 

Localização: praça Divino Espírito Santo, 22, 

Centro. 

 

Telefone: (28) 3544-1237. 

 

Funcionamento: segunda-feira a sexta-

feira, de 8h às 20h e sábado, de 8h às 12h. 

 

Serviços Prestados: venda de medicamen-

tos e artigos de perfumaria. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco. 

 

 

Nome/entidade:  

Farmácia Manipulart. 

 

Localização: praça Divino Espírito Santo, 

168, loja 01, Centro. 

Telefone: (28) 3544-1596. 

 

Funcionamento: segunda-feira a sexta-

feira, de 8h às 18h e sábado, de 8h às 12h. 

 

Serviços Prestados: venda de medicamen-

tos manipulados. 

 

Referências/Documentos consultados:  

In loco. 
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6.6 – SISTEMA EDUCACIONAL 

 

Taxa de alfabetização de adultos: 79,45%. 

 

Taxa bruta de freqüência escolar: 

20,48%(0 a 6 anos); 90,49% (7 a 14 anos) e 

52,52% (15 a 17 anos). 

 

População de 10 a 14 anos alfabetizada: 

– 2.271 pessoas em 2000. 

 

População de 10 a 14 anos não alfabeti-

zada: – 155 pessoas em 2000. 

 

Número de matrículas realizadas: 

 Ensino Fundamental – 3.521 

 Ensino Médio – 517] 

 

Número de estabelecimentos de ensino: 

 Rede Pública Federal – não há. 

 Rede Pública Estadual – 28 escolas. 

 Rede Pública Municipal –39 escolas. 

 Rede Privada – 01 escola. 

 

Referências/Documentos consultados: 

1. In loco;  

2. ES em Dados. Governo do Estado do 

Espírito Santo. 2003/2006. 

3. SEDU/2004; 

4. IBGE, Microdados do Censo, 

1998/2000; 

5. IPES. Disponível em: 

<http://www.ipes.es.gov.br/follow.asp?ur

lfra-

me=perfil/select_topic.asp&cls=1&obj=2

6>.Acesso em: set. 2004. 

6.6.1 - Ensino Superior 

 

Nome/Entidade:  

Educação a Distância – Faculdade  

Novo Milênio 

 

Localização: rua Manoel Alonso Portela, 

146, Centro. 

 

Cep: 29380-000. 

 

Telefone: (27) 3361-3993. 

 

Funcionamento: educação à distância com 

dias determinados para assistência aos alu-

nos.  

 

Equipamentos: salas de aula e outros equi-

pamentos de apoio. 

 

Serviços prestados: cursos de Graduação 

Normal Superior e Administração de Empre-

sas. 

 

Informações e observações complemen-

tares: vinculado à Faculdade Novo Milênio 

com Sede em Vila Velha. 

 

Referências/Documentos consultados: 

Prefeitura Municipal de Muniz Freire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7 - OUTROS SERVIÇOS  

E EQUIPAMENTOS DE APOIO 

 

 

6.7.1 - Agências Bancárias e de Câmbio 

 

Nome/entidade:  

Sicoob 

 

Localização: rua Ercílio José Areias, 40, 

Centro. Telefone: (28) 3544-1178. 

www.sicoobes.com.br. 

 

CEP: 29380-000. 

 

Funcionamento: de segunda a sexta das 

10h às 16h. 

 

Equipamentos: balcão de atendimento, 

caixas eletrônicos. 

 

Serviços prestados: serviços bancários, 

cooperativa de crédito. 

 

 

Nome/entidade:  

Banco do Brasil 

 

Localização: rua Antônio Bazzarela, 34, 

Centro. Telefone: (28) 3544-1332. 

www.bb.com.br. 

 

CEP: 29380-000. 
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Funcionamento: de segunda a sexta das 

10h às 16h. 

 

Equipamentos: balcão de atendimento, 

caixas eletrônicos. 

 

Serviços prestados: serviços bancários. 

 

 

Nome/entidade:  

Banestes 

 

Localização: rua Pedro Deps, 34, Centro. 

CEP Telefone: (28) 3544-1132 e (28) 3544-

1316. www.banestes.com.br. 

 

CEP: 29380-000. 

 

Funcionamento: de segunda a sexta das 

10h às 16h. 

 

Equipamentos: balcão de atendimento, 

caixas eletrônicos. 

 

Serviços prestados: serviços bancários. 

 

 

 

6.7.2 - Serviços Mecânicos 

 

Nome/entidade:  

Oficina Aguilar. 

 

Localização: – Rua Antônio Bazzarella, s/n. 

 

Telefone: (28) 3545-1121.  

Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 

7h às 18h e sábado, de 7h às 12h. 

 

Serviços prestados: Lanternagem, pintura 

e mecânica em geral. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco.  

 

 

Nome/entidade:  

Mecânica Lopes 

 

Localização: – rua Hermiro Machado, s/n. 

 

Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 

7h às 17h e sábado, de 7h às 12h. 

 

Serviços prestados: mecânica em geral. 

 

Referências/Documentos consultados:  

 n loco.  

 

 

Nome/entidade:  

Auto Mecânica Gomes Lúcio 

 

Localização: – rua Pedro Merçon, nº 45.  

 

Telefone: (28) 3544-1260.  

 

Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 

7h30 às 18h e sábado, de 7h às 12h. 

 

Serviços prestados: mecânica em geral. 

 

Informações e observações complemen-

tares: atende fora do horário de expediente. 

 

Referências/Documentos consultados:  

In loco.  

 

 

Nome/entidade:  

Motas Mecânica 

 

Localização: – Rua Manoel Alonso Portela, 

n.º 25.  

 

Telefone: (28) 3544-1213. 

 

Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 

7h30 às 18h e sábado, de 7h às 12h. 

 

Serviços prestados: mecânica e elétrica em 

geral. 

 

Informações e observações complemen-

tares: atende fora do horário de expediente. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco.  

 

 

Nome/entidade:  

Irmãos Bueno – Mecânica, Lanternagem, 

Pintura e Borracharia 

 

Localização: – Rua Alberto Odorico da Silva, s/n. 

 

Funcionamento: segunda a sábado, de 7h 
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às 17h. 

 

Serviços prestados: Lanternagem, pintura 

e borracharia. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco.  

 

 

Nome/entidade:  

Borracharia do Jorginho. 

 

Localização: rua Nossa Senhora da Concei-

ção, nº 208, Centro.  

 

Telefone: (28) 3560-0033. 

 

Funcionamento: diariamente, 24h. 

 

Serviços prestados: venda de pneus, cali-

bragem de pneus. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco.  

 

 

 Nome/entidade:  

Borracharia Silva Pneus 

 

Localização: – rua Lino Ribeiro de Assis, n.º 

205, Centro. 

 

Funcionamento: segunda-feira a sexta-

feira, de 7h às 17h. 

 

Serviços prestados: venda de pneus, extin-

tores e baterias. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco.  

 

Nome/entidade:  

Borracharia Dadin Pneus 

 

Localização: rua Manoel Alonso Portela, n.º 

18. 

 

Funcionamento: segunda-feira a sexta-

feira, de 7h às 18h e sábado, de 7h às 12h. 

 

Serviços prestados: venda de câmaras de 

ar e protetor de pneus. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco.  

 

 

6.7.3 - Postos de Abastecimento 

 

Nome/entidade:  

Posto Bela Vista 

 

Localização: rua Manoel Alonso Portela, n.º 

93, Centro.  

 

Telefone: (28) 3545-1167.  

 

Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 

6h às 20h. 

 

Serviços prestados: abastecimento e troca 

de óleo. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco.  

 

 

Nome/entidade:  

Posto Gêmeos 

 

Localização: – Rodovia ES-181, Rua Alberto 

Odorico da Silva, s/n, Piaçú.  

 

Telefone: (28) 3360-3300.  

 

Funcionamento: segunda a Sábado, de 8h 

às 20h. 

 

Serviços prestados: abastecimento, troca 

de óleo e lavagem de veículos. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco.  

 

 

Nome/entidade:  

Posto Irmãos Areias 

 

Localização: – Praça Divino Espírito Santo, 

Centro. 

 

Funcionamento: segunda a sábado, de 6h 

às 20h. 

Serviços prestados: abastecimento e troca 

de óleo. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco.  
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6.7.4 - Locais e Templos de  

Manifestações de Fé 

 

Nome/entidade:  

Centro Espírita Nossa Senhora  

da Conceição e São Sebastião 

 

Localização: localidade de Córrego Rico. 

 

Funcionamento: sábado de 12h às 15h. 

Serviços prestados: cultos. Todo dia 27 de 

cada mês é feita reunião espírita. Realiza-se 

também a festa de São João Batista, dia 20 e 

21 de junho. 

 

Informações e observações complementa-

res: filiado ao Círculo Esotérico da Comunhão do 

Pensamento. São 6 componentes efetivos. 

 

Foi fundado em 20/04/1940 por Luís Pereira 

de Araújo. Os organizadores são Almerinda 

Araújo Leite e Tarcídio Custódio Leite. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco.  

 

 

Nome/entidade: 

Templo Batista 

 

Localização: rua Felix Machado, n.º 12, 

Centro. Telefone: (28) 3544-1536. 

 

Funcionamento: diariamente a partir de 

19h. Aos domingos os cultos são realizados 

de 9h às 11h e 19h30 às 20h. 

Serviços prestados: atividades religiosas. 

 

Informações e observações complemen-

tares: templo histórico, com coral de 35 pes-

soas. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco.  

 

 

Nome/entidade:  

Igreja Cristã Maranata 

 

Localização: – rua Antônio Bazzarela, s/n. 

 

Funcionamento: segunda-feira e quinta-

feira, de 19h30 às 20h30, sábado 19h30 às 

20h15 e domingo 8h às 9h e 19h30 às 

20h15. 

 

Serviços prestados: grupos de louvor, de 

visita e de oração. Realiza batismo, cultos de 

gratidão pelo casamento e seminários. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco.  

 

 

Nome/entidade: 

Igreja Presbiteriana 

 

Localização: rua Félix Machado, 60, Centro. 

Telefone: (28) 3544-1418. 

 

Funcionamento: segunda-feira, quarta-feira 

e sexta-feira, de 19h30 às 20h30, domingo 

9h às 11h30 e 19h30 às 21h. 

 

Serviços prestados: atividades religiosas. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco.  

 

 

Nome/entidade: 

Assembléia de Deus 

 

Localização: rua José Martins, 258, Centro. 

Telefone: (28) 3544-1143. 

Funcionamento: terça-feira e quinta-feira, 

de 19h às 21h e domingo 9h às 11h e 19h às 

21h. 

 

Serviços prestados: atividades religiosas. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco.  

 

 

Nome/entidade:  

Paróquia Divino Espírito Santo 

 

Localização: ladeira da Matriz. Centro. Tele-

fone: (28) 3544-1258. 

 

Funcionamento: domingos de 8h às 9h30 e 

19h às 20h30. 

 

Serviços prestados: atividades religiosas. 

 

Informações e observações complemen-
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tares: a Igreja subdivide-se nos seguintes 

grupos: Pastorais da Família, catequese e 

Juventude. Possui um grupo da Renovação 

Carismática, realiza batizados e casamentos 

duas vezes ao ano. 

 

Referências/Documentos consultados: 

 In loco.  
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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, cau-

sando descaracterização do atrativo, classifi-

cados da seguinte forma: 

 

Bom – Atrativo com as características origi-

nais, bem conservadas e/ou restauradas, em 

condições de uso. 

 

Regular – Atrativo parcialmente alterado, 

necessitando de pequenas obras de conser-

vação e/ou restauração (pintura etc.) e em 

condições de uso. 

 

Ruim – Atrativo alterado, com a estrutura 

ameaçada, sem condições de descrição de 

suas características originais. 

 

Deteriorado – Atrativo desmoronado que 

não apresenta mais condições de descrição 

de suas características originais. 

 

Acesso ao atrativo: 

 

Bom – pavimentado ou não que, em função 

do seu estado, permita aos visitantes chega-

rem ao atrativo em qualquer época do ano. 

 

Regular – pavimentado ou não que, em fun-

ção 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, determi-

nando por diversidades climáticas ou outras 

restrições de horários e de leis. No caso de 

ser temporário, utiliza-se o critério de menci-

onar os meses/dias, quando necessário. 

 

Maior fluxo – Maior número de visitantes. 

 

Demanda – Procura turística.  

 

Descrição dos UH´s (unidades habitaci-

onais) – Indica o número total de uh’s por 

tipo, a saber: suítes, apartamentos, quartos 
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com e sem banheiro privativo, chalés e tam-

bém se há camas extras no estabelecimento. 

Caso o apartamento, suíte ou chalé não este-

ja descrito, considerar para todos, o seguinte 

critério: nos apartamentos há banheiro priva-

tivo e nas suítes e chalés há banheiro privati-

vo 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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