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Apresentação: 
 
O SEBRAE/ES em parceria com a SEDETUR- Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turístico do Espírito Santo e 
BANDES - Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, apresenta  um trabalho cuja principal finalidade consiste em 
conhecer e organizar as potencialidades turísticas dos municípios do Espírito Santo. O presente relatório abordado 
especifica as potencialidades do município de Pancas. Outros 47 municípios capixabas também foram contemplados com 
estudos desta natureza, produzidos ao longo do ano de 2004. 
O Inventário da Oferta Turística será a metodologia usada para registrar o conjunto de atrativos equipamentos, serviços e 
infra-estrutura disponíveis em cada núcleo, a fim de otimizar os atrativos naturais e culturais como produto turístico, 
obedecendo às características originais e a capacidade de ocupação destes núcleos. 
 
A pesquisa deste trabalho foi realizada pelo Instituto de Pesquisa Flex Consult e teve o auxílio das prefeituras dos 
municípios pesquisados, buscando com isto fornecer uma radiografia de sua infra-estrutura turística. 
 
Durante décadas, no Espírito Santo, o turismo foi visto meramente como atividade de lazer e festa, não sendo enxergado 
como uma atividade econômica, que necessitava de infra-estrutura e  mão-de-obra especializada, esquecendo-se que esta 
é a atividade econômica que mais cresce no mundo. 
Como em todo o País, o Estado do Espírito Santo está despertando para o turismo planejado, sustentável e profissional, 
fomentando grandes recursos sob a forma de estruturas hoteleiras, agências, restaurantes, transportes, centros de lazer, 
parques temáticos, museus, aeroportos e outros. Esses, por sua vez, dependem de mão-de-obra qualificada e geram um 
número expressivo de empregos diretos e indiretos.  
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Hoje, o estado tem dado maior atenção ao turismo, buscando uma melhor organização de seus atrativos, temos, 
valorizando as origens culturais e os diferenciais históricos e geográficos, tendo como objetivo final a  consolidação do 
Espírito Santo como destino turístico.  
Para isso, é necessário conhecer e quantificar nossos potenciais e o Inventário da Oferta Turística é o instrumento ideal no 
processo de desenvolvimento turístico.  
1 � Objetivos. 
 
O Inventário da Oferta Turística será estruturado a fim de servir como fonte para: 
 
·identificar características e fatores que determinam as motivações de viagem; 
·dimensionar a oferta de serviços equipamentos e infra-estrutura disponíveis, para o processo de ocupação turística do 
território; 
·diagnosticar deficiências e pontos críticos entre a oferta e a demanda turística existente; 
·permitir a previsão do comportamento do mercado em função da análise de tendências; 
·direcionar os programas de ação para o planejamento estratégico do desenvolvimento do setor; 
·analisar o efeito multiplicador do turismo no cenário econômico do município; 
·organizar o setor de turismo na estrutura administrativa do setor público; 
·hierarquizar e priorizar os atrativos e conjuntos existentes para sua utilização otimizada e ordenada; 
·servir como fonte de pesquisa e consulta aos empresários, aos estudantes e à comunidade em geral, interessados na 
atividade turística do município. 
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2 � Metodologia. 
 
O Inventário da Oferta Turística dos municípios do Estado do Espírito Santo é uma iniciativa do Sebrae/ES de levantar 
informações e de organizar os arranjos produtivos locais. 
O município de Pancas foi selecionado pelo SEBRAE/ES para ser inventariado turisticamente de acordo com uma 
metodologia de classificação da EMBRATUR,  que caracteriza os municípios brasileiros que apresentam uma oferta 
turística, ou ainda, um potencial turístico.  
Toda a parte operacional da pesquisa, desde o levantamento das informações à elaboração do documento final, foi 
executada pelo Instituto de Pesquisa Flex Consult e validadas pelo SEBRAE/ES. 
As informações do município foram coletadas em diversos órgãos competentes, de acordo com cada assunto, IBGE, DEE, 
IPES, IDAF, IBAMA, IEMA, Prefeitura e outros órgãos do município. Foram solicitadas ainda algumas informações em 
empresas concessionárias de serviço público, como CESAN, ESCELSA e TELEMAR, com o intuito de levantar dados da infra-
estrutura do município. 
O levantamento das informações sobre os atrativos, equipamentos e infra-estrutura turísticas do município foram 
pesquisados �in loco�. 
A análise, tabulação, formatação, correção, redação e elaboração do documento final foram realizadas por pesquisadores e 
coordenação técnica da Flex Consult e validadas pelo SEBRAE/ES. Os formulários de pesquisa, utilizados para o 
levantamento das informações seguem o conteúdo do �Inventário da Oferta Turística � Metodologia � Brasília: ministério 
do Turismo, 2003� de autoria do próprio Ministério do Turismo. 
O inventário classifica a pesquisa em três grupos: Atrativos Turísticos, Serviços e Equipamentos Turísticos e Infra-
estrutura de Apoio ao Turismo. Cada grupo subdivide-se em: Tipos e Subtipos. 
As áreas inventariadas em cada município serão as áreas de interesse turístico, desta forma, foi realizado junto à 
Secretaria Municipal de Turismo, um zoneamento para definição destas áreas, conforme a seguir: 
 
 

 sede,  
 Lajinha e 
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 Vila Verde.  
 

3 � Introdução ao Município. 
 

A natureza foi prodigiosa com Pancas, a cidade é adornada por formações rochosas bastantes peculiares, pois ao invés das formações em cadeia, o 

que é mais comum, as pedras de Pancas recebem formatos ingulares, o que nos dá uma impressão de terem sido colocadas como enfeites na 

cidade. 

 A pequena e bucólica cidade de Pancas representa hoje, um pequeno, mas bastante promissor núcleo de turismo de aventura para o Espírito 

Santo, um autêntico paraíso para a pratica de vôo livre e parapente. A estrutura turística é bastante tímida, mas atende as necessidades do turista 

que, em Pancas,  procura aventura através dos esportes radicais e a contemplação da paisagem singular e inebriante da cidadeATRATIVOS 

TURÍSTICOS 

 
4 � Atrativos Naturais 
4.1 - ATRATIVOS NATURAIS. 
 
4.1.1 � Planaltos e Planícies. 
 
4.1.1.1 � Rochedos. 
 
Nome do atrativo:  
Pedra do Camelo. 
 
Localização: Palmital. Área urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
3km. 
 

Distância da sede do município: 3km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado em bom estado de 
conservação e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da 
sede em direção a Colatina, a entrada da 
pedra, que está às margens da Rodovia, 
fica à esquerda. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular intermunicipal, em estado regular e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção do atrativo: faz 
parte do Parque Nacional dos Pontões, 
Decreto Presidencial de 19/12/2000. 

 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e com 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços 
no atrativo: não há. 
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Atividades ocorrentes no atrativo: 
caminhadas ecológicas em trilhas já 
abertas pelos moradores da região e 
montanhismo. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, entorno, 
outros estados e outros países. 
 
Descrição do atrativo: formação rochosa 
com cerca de 720m de altura, situada na 

entrada da cidade � sentido Colatina � 
(Pancas) às margens da rodovia José Alves 
de Souza. É um dos cartões postais do 
município, pois sua formação é semelhante 
às corcovas de um camelo, daí o nome. 
Possui potencial turístico para a prática de 
escaladas, sendo explorado por grupos de 
alpinistas do Rio de Janeiro e Minas Gerais.  
 
Referências/Documentos consultados: 

1. Prefeitura Municipal de Pancas. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Pedra da Gaveta. 
 
Localização: Córrego  Cajueiro. 
 
Localidades mais próximas do atrativo: 
Centro-Sede. Área urbana. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
3km. 
Distância da sede do município: sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado em bom estado de 
conservação e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da 
sede em direção a Colatina,  a entrada da 
pedra, que está às margens da Rodovia, 
fica à direita. 

 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular intermunicipal, em estado regular e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção do atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e com 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços 
no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
caminhadas por trilhas, escaladas e 
montanhismo. 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, entorno, 
outros estados e outros países. 
Descrição do atrativo: o uso esportivo da 
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Pedra da Gaveta (aproximadamente 750m 
de altura) só é permitida aos que já 
possuem certa experiência, em alpinismo e 
prática no uso de equipamentos e técnicas 
de escalada, pois é necessário de 2 a 3 dias 
para a sua conquista. Possui vias 
grampeadas para a prática do esporte e os 
escaladores possuem várias páginas 
pessoais na internet que relatam e mostra 
imagens de todo o processo. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. Prefeitura Municipal de Pancas. 
 
 

 
 
Nome do atrativo:  
Pedra da Cara. 
 
Localização: São Pedro. 
Localidades mais próximas do atrativo: 
Centro - Sede. Área urbana 

 
Distância da localidade mais próxima: 
4km. 
 
Distância da sede do município: 4km 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado em bom estado 
de conservação e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: estrada 
vicinal, com acesso no Km 35 da rodovia e 
entrada à direta � chegada ao sopé da 
pedra após percurso de 2,5 a 3km. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
contratado, em estado regular e não 
adaptado. 
 

 
 
Legislação de proteção do atrativo: faz 
parte do Parque Nacional dos Pontões, 
Decreto Presidencial de 19/12/2000. 
 

Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e com 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços 
no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
caminhadas por trilhas e escaladas, 
montanhismo, rapel e alpinismo. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, entorno 
regional, outros estados e outros países.. 
 
Descrição do atrativo: maciço granítico 
que compõe, com as demais, o conjunto 
paisagístico que circunda a sede do 
município.  
Destaca-se pela formação do seu cume que 
lembra o perfil de um rosto humano 
deitado, daí o nome. Assim como outras 
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montanhas da região, sua visitação só é 
realizada por alguns esparsos grupos mais 
aventureiros que se dispõem a realizar a 
subida. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Pancas. 
2. in loco. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Pedra Agulha. 
 
Localização: Centro. Sede. Área urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Centro. Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
3km. 
 
Distância da sede do município: 3km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado em bom estado de 
conservação e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: estrada 
vicinal, com acesso no Km 35 da rodovia e 
entrada à direta � chegada ao sopé da 
pedra após percurso de 2,5 a 3 Km. 
 

 
 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
contratado. 
 
Legislação de proteção do atrativo: 
tombada como bem Paisagístico Natural 
pela Secretária Estadual de Cultura. O 
Conselho Estadual de Cultura, responsável 
por esta informação encontra-se desativado 
até a data de finalização deste trabalho. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e com 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 

Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços 
no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
caminhadas por trilhas, escaladas, 
montanhismo e alpinismo.  
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, entorno, 
outros estados e outros países. 
 
Descrição do atrativo: elevado granítico, 
com aproximadamente 500m de altura e 
com o formato de agulha, destacando-se e 
chamando a atenção em meio à paisagem. 
É um dos principais cartões postais do 
município e se situa ao lado da Pedra do 
Camelo. Sua forma a faz ser objeto desejo 
de muitos aventureiros, mas a conquista do 
seu cume só é adequada para aqueles que 
dominam técnicas e práticas do 
montanhismo e escalada e com certa 
experiência. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Pancas. 
Nome do atrativo:  
Pedra do Leitão. 
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Localização: margens da Rodovia, a 
4,5km da sede do município. Área urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Oriente. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
1km. 
Distância da sede do município: 4,5km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado 
de conservação e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: entrada à 
direita no Km 4,5. Seguir até o Sítio Dona 
Rosa. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
contratado. 
 
Legislação de proteção do atrativo: faz 
parte do Parque Nacional dos Pontões, 
Decreto Presidencial de 19/12/2000. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida. 
 

 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços 
no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
trilhas, prática de vôo livre,  escalada e 
acampamentos. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, entorno, 
outros estados e outros países. 

 
Descrição do atrativo: uma das pedras 
que compõem o cenário natural da cidade e 
assim como muitas outras pedras, ainda 
não possui estrutura ou planejamento para 
o turismo. Somente grupos ocasionais 
fazem a subida até o topo.  
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Pancas. 
2. in loco. 

 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Rampa de Parapente de Lajinha. 
 
Localização: Lajinha. Área não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
São Bento. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
2km. 
 
Distância da sede do município: 22km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado 
de conservação e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: 10km 
antes da entrada para sede de Pancas, na 
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Parada Vitor Corteletti, seguir o caminho 
em direção ao Distrito de Lajinha. Segue-se 
por cerca de 12km pelo Rodovia ES 341 ( 
pavimentada), no caminho estão o 
Restaurante Fazendinha, Churrascaria João 
Menaldi,  comunidade Luterana de São 
Bento e depois a Propriedade do Físico. A 
rampa está localizada logo após a 
Propriedade do Físico e Sítios Pomeranos. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular intermunicipal, em estado regular e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção do atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços 
no atrativo: não há. 
Atividades ocorrentes no atrativo: 

trilhas contemplativas, prática de vôo livre 
e escaladas. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 

 
 
Origem dos visitantes: local e entorno. 
 
Descrição do atrativo: elevação situada 
às margens do referido distrito, com 
implantação de rampa para prática de 
saltos de parapente e asa delta. Permite 
magnífica vista da comunidade de Lajinha e 
seus arredores, bem como das outras 
formações graníticas do município, como a 
pedra do Camelo, da Agulha e da Gaveta.  
 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Pancas. 
Nome do atrativo:  

Pedra da Rampa ou Pedra da Colina. 
 
Localização: Centro. Sede. Área urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
sede. 
 
Distância da sede do município: sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado em bom estado de 
conservação e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir  
pela rodovia após a sede e  percorrer 5km, 
entrada à direita, sem sinalização, seguir 
pelo caminho não pavimentado por 8km. 
Então, chega-se ao pé da pedra. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular intermunicipal, em estado regular e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção do atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porteira. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
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guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços do atrativo: 
conta com instalações sanitárias não 
adaptadas, barracão para descanso 
protegido do sol - para conferir e montar os 
equipamentos necessários antes do vôo. É 
a única das elevações que conta com 
sinalização desde a cidade até o topo da 
pedra. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
prática de vôo livre e contemplação da 
natureza. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, 
entorno regional, outros estados e outros 
países. 
 
Descrição do atrativo: maciço granítico 
cuja base vem terminar dentro da sede do 
município. Principal ponto destaque no 
município, visto que hoje a rampa de vôo 
livre sedia campeonatos de vôo livre e 
parapente (etapa capixaba) e recebe 

muitos turistas estrangeiros para a prática 
dos esportes de asa delta. Em seu cume 
tem-se magnífica vista de toda a cidade e 
do "Mar de Morros" - maciços graníticos de 
Pancas e municípios vizinhos. 
 
Observações complementares: pode-se 
fazer trilha para o topo utilizando a frente 
da pedra de onde se vislumbra uma bela 
paisagem. 
 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Pancas. 
 

 
 
 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Salão de Pedra ou Gruta do Índio. 

 
Localização: sede. Área urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado em bom estado de 
conservação e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir 
em direção ao Rio Panquinhas, saindo na 
praça principal do município, passar pelo 
Hospital Municipal, caminho feito a pé, por 
cerca de 1km, entrando na área rural logo 
se chega a gruta. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular intermunicipal, em estado regular e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção do atrativo: faz 
parte do Parque Nacional dos Pontões, 
Decreto Presidencial de 19/12/2000. 
 
Estado de conservação: regular 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida. 



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

18

 
 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e com 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços 
no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: não 
há. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e do entorno 
regional. 

 
Descrição do atrativo: a gruta é formada 
pelo sobreposicionamento e encaixe de 
rochas gigantescas e situada praticamente 
dentro da cidade. Antigas histórias afirmam 
ser local  de antiga moradia de índios, mas 
hoje se encontra envolvida pelo mato e 
lavouras. Os relatos de moradores também 
afirmam ser possível entrar pela sua base e 
escalar uma chaminé que leva ao cume das 
rochas que a formam, algumas dezenas de 
metros acima. Possui salões de rocha 
relativamente grandes no seu interior, 
levando a crer que, realmente, o local foi 
moradia de índios no passado.  
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de 
Pancas. 

 
 
4.1.2 � Hidrografia. 
 
4.1.2.1 � Rios. 
 
Nome do atrativo:  
Rio Panquinhas. 
 
Localização: área urbana e não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
passa pela sede urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-

mente pavimentado, em regular estado de 
conservação. 
 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado: atravessa todo o município, 
passando pela sede urbana que se 
desenvolveu a partir de suas margens. 
 
Transporte para o atrativo: hidroviário 
contratado, em regular estado e não-
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, com ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação da paisagem. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados: Não. 
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Origem dos visitantes: intermunicipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: os principais rios 
são pancas e Panquinhas. O Rio Pancas que 
vem do município de Alto Rio Novo, tem 
vários afluentes que compõe ainda mais o 
cenário natural da região. O Rio Panquinhas 
corta a sede e deságua no Rio Pancas nas 
proximidades do Distrito de Lajinha. 
 
Referêcias/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Pancas. 
2. in loco. 

 
 
 
4.1.3 � Quedas D�água. 
 
4.1.3.1  � Cachoeira. 
 

Nome do atrativo:  
Cachoeira Bassani. 
 
Localização: Córrego da Prata. Sede. Área 
urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
sede.  
 
Distância da localidade mais próxima: 
3km. 
 
Distância da sede do município: sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em bom estado de 
conservação e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: estrada 
vicinal. Inicia-se na estrada sentido 
Colatina-Pancas, à esquerda, após o 
Dega`s Bar e Restaurante. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular intermunicipal, em estado regular e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção do atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: regular 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida. 

 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços 
no atrativo: com instalações sanitárias e 
locais para alimentação não adaptados.  
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
banho  e lazer.  
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e do entorno 
regional. 
 
Descrição do atrativo: belíssima 
cachoeira, muito procurada no verão. A 
cachoeira divide-se em duas características 
geomorfológicas: a metade superior é 
inclinada a 90o, enquanto que a metade 
inferior constitui-se num grande 
escorregador que termina num poço. Situa-
se em uma propriedade particular. 
 
Observações complementares: na 
região pode-se encontrar doces caseiros 
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feitos com produtos cultivados nas 
propriedades do entorno.  
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Pancas. 
 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira do Morais. 
 
Localização: Vila Verde. Área não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Alto Pancas. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
17km. 
 
Distância da sede do município: 34km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado em bom estado de 
conservação e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: estrada 
em direção ao Patrimônio de São Lourenço 
� partindo de Vila Verde. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
contratado. 
 
Legislação de proteção do atrativo: não 

há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços 
no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
banho e caminhada. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local. 
 
Descrição do atrativo: corredeira de 
aproximadamente 8m de altura, formando 
uma área de piscina natural com cerca de 
dez metros de largura. Áreas razas ou de 
profundidade média, adequados para 
banho. Há muitas pedras e área verde no 
seu entorno.  

 
Observações complementares: local 
propício para banho nas piscinas naturais. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Pancas 
 

 
 
 
 
4.1.4 � Unidades de Conservação. 
 
4.1.4.1 � Estadual. 
 
Nome do atrativo:  
Parque das Bromélias.  
 
Localização: Palmital. Área não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
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3km. 
 
Distância da sede do município: 3km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado 
de conservação e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: 18km de 
distância da sede do município. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular intermunicipal, em estado regular e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção do atrativo: faz 
parte do Parque Nacional dos Pontões, 
decreto Presidencial de 19/12/2000. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida. 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços 
no atrativo: instalações sanitárias e  guia 

de turismo/monitor/condutor. 
 
 

 
Atividades ocorrentes no atrativo: visita 
à Gruta da Micheli, passeios por trilhas e 
lazer. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local. 
Descrição do atrativo: propriedade rural 

que sempre foi tratada com 
responsabilidade ecológica. Possui grande 
área de mata original preservada. Há 
trechos em recuperação e cultivo agrícola, 
mantendo a preocupação com o meio 
ambiente. Desenvolvimento do cultivo de 
orquídeas, criando assim um espaço 
específico para estas espécies que ali 
podem ser admiradas. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Pancas. 
 
 
4.1.5 � Flora. 
 
Nome do atrativo:  
Flora. 
 
Localização: em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em estado regular de 
conservação e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção do atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
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prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
  
Equipamentos, instalações e serviços 
no atrativo: os disponíveis nas localidades 
específicas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação e pesquisa. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
 Origem dos visitantes: local, entorno 
regional, outros estados e outros países. 
 
Descrição do atrativo: o município 
de Pancas apresenta uma beleza 
cênica impressionante e uma rica 
biodiversidade de flora e fauna. O 
relevo predominante é o de 
Escarpas e Reversos da Serra da 
Mantiqueira com porções do Planalto 
do Jequitinhonha-Pardo, 
principalmente na região do Parque 
dos Pontões.  
 
A vegetação predominante de Mata 

Atlântica é complementada com formações 
vegetais secundárias em vários graus de 
regeneração. As plantas encontradas nos 
paredões crescem diretamente sobre a 
rocha, ou se localizam em pequenos platôs 
ou fendas com solo. Nessas situações, a 
água que chega escoa rapidamente e os 
nutrientes são escassos. 
 

 
 
 

Por isso, as plantas crescem bem 
devagar e muitas têm adaptações 
especiais para lidar com a escassez 
de água, como é o caso dos cactos e 
bromélias formadoras de tanques, 
que armazenam água, ou das 
orquídeas e de outros tipos de 
bromélias, que conseguem captar 
rapidamente a umidade das nuvens. 
Há ainda as canelas-de-ema e 
capins-ressurreição, que toleram a 
dessecação violenta das folhas, e 
depois as mesmas folhas se 
rehidratam. Possui espécies raras e 
endêmicas de orquídeas. 
 
Observações complementares: 
Remanescente da exuberante floresta 
atlântica que já ocupou todo o Espírito 
Santo, as últimas e esparsas matas da 
região do município de Pancas são hoje os 
últimos habitáculos de diversas espécies de 
orquídeas na natureza,  muitas das quais 
próprias desta região, inexistindo em 
qualquer outro local do planeta, atraindo a 
atenção de colecionadores, cientistas e até 
mesmo da imprensa especializada de todo 
o mundo para o município de Pancas. 
Contudo, tal atração é ignorada pela 
maioria da população deste Estado, e até 
mesmo pelos habitantes deste município. 
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Uma das espécies mais comuns em Pancas 
é a Cattleya Warnery var..tipo. 
Caracterizada pela cor roxa de grande 
intensidade, aspecto aveludado e perfume 
intenso, é uma das espécies mais comuns 
em toda a região. Outra orquídea cuja 
origem e classificação tem causado 
discussões entre especialistas é uma 
orquídea branca de labelo (pétala centra da 
orquídea que apresenta forma de quilha) 
amarelado e o restante da flor toda branca. 
Tentou-se classificar tal espécie como 
sendo a Cattleya Warnery var.Riocardo 
Bells, mas isto hoje é controverso, visto 
constatar a ausência de um sopro 
(coloração tênue) roxo nesta, o que é 
característica daquela. Citamos ainda uma 
Orquídea muito rara que recentemente tem 
atraído a atenção de colecionadores e tal 
como a espécie citada anteriormente possui 
coloração  toda branca, labelo amarelado 
mas com a presença da cor roxa e seu 
perfume suave ao contrário da primeira; 
esta espécie foi apresentada na ECO � 92  
no Rio de Janeiro e proposta seu nome 
para Cattleya Warney var. Pancas, em 
homenagem ao seu município de origem. 
As orquídeas são responsáveis pela 
divulgação desta região e em especial do 
município de Pancas. 
 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. www.ecoviagem.com.br 

 
 
4.6 � Fauna. 
 
Nome do atrativo:  
Fauna. 
 
Localização: em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em regular 
estado de conservação e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção do atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
  
Equipamentos, instalações e serviços 
no atrativo: os disponíveis nas localidades 
específicas. 
 

Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação e pesquisa. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
  
Origem dos visitantes: local, entorno 
regional, outros estados e outros países. 
 
Descrição do atrativo: dentre os animais, 
várias espécies raras são encontradas. Há 
mamíferos raros como a onça-pintada, o 
gato-maracajá, o gato-mourisco, a 
preguiça-de-coleira, o tamanduá, o sagüi-
da-cara-branca, o barbado, o ouriço e a 
lontra; e também aves como o urumutum, 
o jaó, o tucano-do-bico-preto e o araçari-
banana. Foram registradas mais de 118 
espécies, em estudos locais.  
 
Referências/Documentos consultados:  

1. www.ecoviagem.com.br 
 
 
 
 

http://www.ecoviagem.com.br
http://www.ecoviagem.com.br
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4.2 � ATRATIVOS CULTURAIS. 
 
4.2.1 � Instituições Culturais. 
 
4.2.1.1 � Bibliotecas. 
 
Nome da empresa:  
Biblioteca Pública Municipal. 
 
Localização: Rua Pichara Brandão, 
154, centro. Área urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
centro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 

centro. 
 
Distância da sede do município: sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado em bom estado 
de conservação e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: a 
partir da Avenida 13 de maio. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção do atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: regular 
Entrada do atrativo: porta principal. 
 
Visitação: de segunda-feira a sexta-feira, 
de 7h às 22h, sem visitas guiadas, ingresso 
gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: instalações 
sanitárias não adaptadas, monitor, 
televisão e vídeo. 

 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: pesquisas em livros, 
jornais, revistas e periódicos. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local. 
 
Descrição do atrativo: a 
capacidade de assentos é de 40 
lugares, sendo 6 mesas infantis. 
Possui 11.216 volumes que 
abordam diferentes temas. 
 
Referências / documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
4.2.2 � Gastronomia Típica. 
 
4.2.2.1 � Pratos Típicos. 
 
Nome do atrativo:  
Broth. 
 
Origem cultural: pomerana.  
 
Composição básica: 
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 fubá,  
 trigo,  
 inhame, ovos, água, açúcar, sal 
e fermento. 

 
Modo típico de apresentação: em 
embalagens plásticas.  
 
Descrição: é uma receita 
tradicional de influência pomerana e 
alemã, dos descendentes que vivem 
em Lajinha. 
 
O produto pode ser encontrado em 
várias residências que o fabricam. 
Pode ser acrescentada banana à 
receita. 
 
Observações complementares: o 
produto é comercializado em festas da 
comunidade, em feiras e no município, 
sendo produzido e consumido pelos 
moradores. 
 
Referências: in loco.  
 
4.2.3 � Artesanato 
 
4.2.3.1 � Tradicional 
 
Nome do atrativo:  
Artesanato Típico de Pancas. 

 
Localização: sede,  Distritos e 
propriedades rurais. Área urbana e não 
urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em regular 
estado de conservação e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, em regular estado de conservação 
e não adaptado. 
 
Visitação: durante todo o ano, visitas não 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços 
no atrativo: os disponíveis nas localidades 
de cada artesão. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
produção e comercialização de artesanato. 

 
 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal 
 
Descrição do atrativo: o artesanato local 
utiliza como matéria-prima principal, 
tecidos como: linha, lã, retalhos e 
barbante, destacando-se em peças de 
vestuário e com fibras de bananeiras fibra 
de milho, sementes, raízes e taquara em 
artigos decoração. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
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4.2.3.2 � Outros. 
 
Nome do atrativo:  
Confecção de Trajes Artesanais. 
 
Localização: Distrito de Vila Verde. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
25km. 
 
Distância da sede do município: 25km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado 
de conservação e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
estrada Pancas x Vila Verde. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção do atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal. 

 

 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: instalações 
sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: confecção e 
comercialização de trajes 
artesanais. 
 

Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local. 
Descrição do atrativo: a partir de 
um projeto denominado �Brasil 500 
Anos�, no ano de 2000, professores 
e alunos da escola estadual Januário 
Ribeiro começaram a produzir trajes 
artesanais. 
Os materiais utilizados são todos 
recicláveis, entre eles sacolas 
plásticas, copos descartáveis, 
tampas de garrafa, discos de vinil e 
outros. 
 
A criatividade dos próprios alunos é 
que define cada traje confeccionado, 
monitorados pelos professores. 
Já foram realizados desfiles na sede, 
nos distritos e em municípios do 
entorno. Os trajes não são 
comercializados e ficam em poder 
da escola. 
 
Referências / documentos 
consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Pancas. 
2. in loco. 
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4.2.4 � Música e Dança. 
 
4.2.4.1 � Folguedos. 
 
Nome do atrativo:  
Folia de Reis. 
 
Localização: Alto Pancas Área urbana e  
não urbana.  
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
3km. 
 
Distância da sede do município: 17km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado 
de conservação e não sinalizado. 
. 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, em regular estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: de 24 dezembro a 20 de 
janeiro, sem visitas guiadas, ingresso 

gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
temporária.  
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços 
no atrativo: serviço de limpeza, 
instalações sanitárias, área de lazer e 
entretenimento e locais para alimentação 
não adaptados. 
 

 
 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: a 
representação da viagem dos Reis Magos 
para visitar o menino Jesus.  
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não.  
 

Origem dos visitantes: intermunicipal. 
 
Descrição do atrativo: a Folia de Reis é 
composta por 12 foliões, que representam 
os 12 apóstolos, e o palhaço, que 
representa o soldado de Herodes, sendo o 
número de palhaços variado. 
 
A Folia de Reis encena a viagem dos Reis 
Magos para visitar o menino Jesus que 
havia nascido.  
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
4.2.4.2 - Outros 
 
Nome do atrativo:  
Tocadores de Concertina de 
Lajinha. 
 
Localização: 17km da sede do 
município, no Distrito de Lajinha. 
 
Descrição do atrativo: há uma 
média de 18 tocadores de 
concertina no distrito de Lajinha. 
Costumam apresentar-se em festas 
locais e de outros municípios. 
Podem ser vistos algumas vezes 
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tocando pelas ruas ou nas portas 
das casas. 
 
 
Nome do atrativo:  
Grupo de Trombonistas de São 
Bento. 
 
Localização: 17km da sede do 
município, no distrito de Lajinha. 
 
Descrição do atrativo: Há nove 
tocadores desse instrumento na 
localidade de São Bento. O grupo 
iniciou-se há mais de 28 anos. 
Apresentam-se quinzenalmente nos 
cultos da igreja Luterana de São 
Bento. 
 
 
Nome do atrativo:  
Grupo de Danças Folclóricas  
Alemãs, �Pedras Preciosas�. 
 
Localização: no Distrito de Lajinha. 
 
Descrição do atrativo: o grupo 
conta com cerca de 10 
componentes. Surgiu em 1992 a fim 

de preservar a cultura alemã e 
despertar nos jovens o gosto pela 
dança. Apresenta-se no município 
de Pancas e em outros locais 
quando convidados. 
 
Referências / documentos 
consultados: in loco. 
 
 

 
 
 

 
 
 
4.3 � ATIVIDADES ECONÔMICAS. 
 
4.3.1 � Extrativismo. 
 
4.3.1.1 � Mineral. 
 
Nome do atrativo:  
Mármore e Granito. 
 
Localização: todo o município. 
Área urbana e não urbana 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em regular estado de 
conservação e não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: na zona 
rural, em várias propriedades, o acesso 
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depende cada local. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, em bom estado e não adaptado. 
 
Visitação: de segunda a sexta, das 8h às 
16h, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
com autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: um dia para cada propriedade. 
 
Equipamentos, instalações e serviços 
no atrativo: depende da propriedade, 
contando, normalmente, com apenas 
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
extração de mármore e granito. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal. 
 
Descrição do atrativo: segundo dados do 
Ministério do Trabalho, em 2001, o 
município contava com 30 empresas, que 
foram responsáveis por 106 pessoas 
formalmente ocupadas. O principal gênero 
é o da extrativa mineral com 10 empresas, 
responsável por 30% da mão-de-obra 

contratada pelo setor. Todo o restante do 
pessoal ocupado encontra-se alocado nas 
empresas dos mais diversos gêneros. 
 
Observações complementares:  
 
Empresas (Unidades -2001): 

Número de Estabelecimentos: 
327. 

 
Número de Estabelecimentos 
Industriais: 30. 
Número de Estabelecimentos de 
Construção Civil: 12. 
Número de Estabelecimentos 
Comerciais: 143. 
Número de Estabelecimentos do 
Setor Serviços: 118. 
Número de Estabelecimentos 
Agropecuários: 24. 
 
Empregos Formais (2001): 

Número de Empregos Formais: 
1.118. 

Número de Empregos 
Industriais: 106. 
Número de Empregos de 
Construção Civil: 5. 
Número de Empregos 
Comerciais: 189. 

Número de Empregos do Setor 
Serviços: 666. 
Número de Empregos 
Agropecuários: 152. 

 
 
 
 
Referências/Documentos 
consultados:  
 

1. www.sebraees.com.br. 
2. in loco. 

 
 
4.3.2 � Agropecuária. 
 
4.3.2.1 � Agricultura. 
 
Nome do atrativo:  
Café, Milho e Arroz. 
 
Localização: todo o município. 
Área urbana e não urbana 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em regular estado de 
conservação e não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: na zona 

http://www.sebraees.com.br.
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rural, em várias propriedades, o acesso 
depende cada local. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, em bom estado e não adaptado. 
 
Visitação: de segunda a sexta, das 8h às 
16h, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
com autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: um dia para cada propriedade. 
 
Equipamentos, instalações e serviços 
no atrativo: depende da propriedade, 
contando, normalmente, com apenas 
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
culturas de café, milho e arroz. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal. 
 
Descrição do atrativo: os dados 
fornecidos pelo IBGE demonstram 
que o setor agrícola tem grande 
representatividade, sendo a 
cafeicultura a atividade de maior 

expressão econômica, tendo o café 
uma área de 13.500ha com 
produção de 13.600 toneladas de 
café em coco.  
O município produz também o 
milho, que ocupa uma área plantada 
de 800ha, com produção de 1.200t 
ao ano, o arroz, com área de 650 ha 
e produção de 2.275t ao ano e o 
feijão, com área plantada de 580 ha 
e produção de 348t ao ano. 
Normalmente o milho e o feijão são 
plantados em consórcio com o café 
e sempre dependendo de chuva 
para iniciar o plantio. Nos últimos 
anos esse tipo de plantação tem 
passando para cultivo de 
subsistência.  
 
 
 

 
 
O plantio de arroz, por ter elevado 
custo de produção, também tem se 
tornado de subsistência e devido à 
constante seca na região, o nível 
d'água das várzeas existentes vem 
diminuindo.  
 
Observações complementares: a 
forma de gestão predominante é a 
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agricultura familiar, parceria e mão-
de-obra de terceiros eventualmente, 
na época da safra do café. 
 
Café em coco ou seco  - tipo de café 
comercializado comumente, o café é 
vendido num estágio diferente do 
moído e torrado é uma terminologia 
muito utilizada. 
 
Referências/Documentos 
consultados:  

1. www.sebraees.com.br 
 
 
 
 
4.3.2.2 � Pecuária. 
 
Nome do atrativo:  
Bovino. 
 
Localização: todo o município. 
Área urbana e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em regular estado de 
conservação e não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: na zona 

rural, em várias propriedades, o acesso 
depende de cada local. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, em bom estado e não adaptado. 
 
Visitação: de segunda a sexta, das 8h às 
16h, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
com autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: um dia para cada propriedade. 
 
Equipamentos, instalações e serviços 
no atrativo: depende da propriedade, 
contando, normalmente, com apenas 
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
criação de gado de corte e de leite. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal. 
 
Descrição do atrativo: a pecuária 
é a segunda atividade geradora de 
renda. Possui um rebanho de 15 mil 
cabeças, gerando uma produção de 
8,82 milhões de litros de leite e 

500t ao ano de carne. Devido às 
estiagens prolongadas dos últimos 
anos, tornou-se necessário adotar 
meios suplementares de 
arraçoamento do rebanho bovino na 
seca.  
 
Referências/Documentos 
consultados:  

1. www.sebraees.com.br  
 
 
 
 
4.4 �EVENTOS PROGRAMADOS 

  
4.4.1 � Religiosas e de Fé 
 
Nome do atrativo:  
Dia do Evangélico. 
 
Localização: sede. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
sede. 
 
Distância da sede do município: sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 

http://www.sebraees.com.br
http://www.sebraees.com.br
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pavimentado, em regular estado de 
conservação e não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: todas as 
igrejas evangélicas do município. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida. 
 
Visitação: último sábado do mês de 
agosto, data móvel, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços 
no atrativo: locais para hospedagem, 
alimentação e instalações sanitárias não 
adaptadas e serviços de limpeza e de 
segurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
atividades religiosas e shows evangélicos.  

 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal. 
 
Descrição do atrativo: intermunicipal. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
Nome do atrativo:  
Dia da Reforma Luterana. 
 
Localização: sede. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
sede. 
 
Distância da sede do município: sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em regular estado de 
conservação e não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: principal 
avenida do município. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, em bom estado e não adaptado. 
 

Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida. 
 
Visitação: 31 de outubro, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços 
no atrativo: locais para hospedagem, 
alimentação e instalações sanitárias não 
adaptadas e serviços de limpeza e de 
segurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
shows musicais. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal. 
 
Descrição do atrativo: shows musicais, 
barracas com comidas e bebidas. 
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Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Padroeira de Santa Luzia. 
 
Localização: sede. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
sede. 
 
Distância da sede do município: sede. 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em regular estado de 
conservação e não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: avenida 
principal do município. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida. 

 
Visitação: 13 dezembro, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços 
no atrativo: locais para hospedagem, 
alimentação e instalações sanitárias não 
adaptadas e serviços de limpeza e de 
segurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
atividades religiosas como missa e 
procissão e lazer como, barracas e shows.  
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal. 
 
Descrição do atrativo: os festejos 
começam com a missa pela manhã e 
procissão, festa à noite com barracas de 
comidas e bebidas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 

 
4.4.2 � Cívicas. 
 
Nome do atrativo:  
Semana Cultural de Lajinha. 
 
Localização: Praça Central de Lajinha. 
Área não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
24km. 
 
Distância da sede do município: 24km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em regular estado de 
conservação e não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da 
sede do município pelo Rodovia ES-341 
(sentido capital) seguir por 10km até o 
trevo que dá acesso a Lajinha (com placa 
de sinalização), seguir por mais 14km pela 
Rodovia ES � 434, até o distrito. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
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Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, 
não adaptada. 
 
Visitação: mês de setembro, data móvel, 
sem visitas guiadas, acesso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: quatro dias. 
 
Equipamentos, instalações e serviços 
no atrativo: locais para hospedagem, 
alimentação e instalações sanitárias não 
adaptadas e serviços de limpeza e de 
segurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
atividades de lazer e shows.  
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal. 
 
Descrição do atrativo: tem como objetivo 
divulgar a cultura alemã/pomerana que 
permanece viva na região através da sua 
comida, religião, danças e principalmente a 
língua. 
 
Referências/Documentos consultados: 

in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Aniversário de Emancipação  
do Município. 
 
Localização: sede. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
sede. 
 
Distância da sede do município: sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, em regular estado 
de conservação e não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: avenida 
principal do município, sentido Parque de 
Exposição. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria do Parque 

de Exposição. 
 
Visitação: 13 de maio, evento programada 
é realizado todo ano, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: um dia. 
Equipamentos, instalações e serviços 
no atrativo: locais para hospedagem, 
alimentação e instalações sanitárias não 
adaptadas e serviços de limpeza e de 
segurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
atividades de lazer, culturais e shows.  
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal. 
 
Descrição do atrativo: festas com shows 
musicais, com bandas capixabas, barracas 
de comida e bebida e artesanato. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
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5 - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS  

TURÍSTICOS 
 
5.1 � HOSPEDAGEM. 
 
5.1.1 � Meios de Hospedagem 
Oficialmente Cadastrados. 
 
5.1.1.1 � Hotel. 
 
Nome da empresa:  
Hotel Acácia. 
 
Natureza da entidade: privada 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida 13 de Maio, 
298. Bairro Centro. Cep: 29750-
000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3726-1209. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 5 
funcionários permanentes. 
 

Período de funcionamento: 
permanente 
 
Unidades habitacionais (uh�s): 
19 apartamentos. Total de leitos: 
34. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão, ar-
condicionado e ventilador. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã. 
 
Área social: sala de televisão, 
vídeo, antena parabólica e guarda 
de bagagem. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
5.1.2 � Meios de Hospedagem 

Não Cadastrados 
Oficialmente. 

 
5.1.2.1� Pensão. 
 
Nome da empresa: Pensão 
Brasil. 
 
Natureza da entidade: privada 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida 13 de Maio, 
s/nº. Bairro Centro. Cep: 29750-
000. Área urbana. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 3 
funcionários permanentes. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (uh�s): 5 
quartos sem banheiro privativo, 
com um total de 7 leitos. 
Facilidades na unidades 
habitacionais: quartos somente 
com mobília básica. 
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Tipo de diária: inclui o café da 
manhã 
 
Formas de pagamento: dinheiro 
 
Observações complementares: 
construção antiga, com 
equipamentos e instalações 
precárias, cuja administração e 
funcionamento são desenvolvidos 
pelo proprietário e seus familiares. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
  
 
 
5.2 � ALIMENTAÇÃO. 
 
5.2.1 � Restaurantes. 
 
Nome da empresa:  
Restaurante da Etelvina. 
 
Natureza: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 

 
Localização: Avenida José Nunes 
de Miranda, s/nº. Bairro Centro. 
Cep: 29750-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3726-1347. 
Número de funcionários: 2 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Período de funcionamento: 
diariamente, das 7h à meia-noite 
sendo  o almoço, das 10h30 às 14h 
e o  jantar, das 17h à meia-noite. 
 
Capacidade do empreendimento: 
30 mesas e 120 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Atendimento: à la carte, prato 
feito(PF) e marmitex. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 

 
Nome da empresa:  
Santina Pizzaria e Restaurante. 
 
Natureza: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Praça João XII, s/nº. 
Bairro Centro. Cep: 29750-000. 
Área urbana. 
Telefone: (27) 3726-1028. 
 
Número de funcionários: 5 
funcionários permanente. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Período de funcionamento: para 
almoço, das 10h às 15h e  para o 
jantar, das 17h às 23h. 
 
Capacidade do estabelecimento: 
10 mesas e 44 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
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Atendimento: à la carte (jantar) e 
self-service (almoço). 
 
Tipo de cozinha: brasileira. 
 
Observações complementares: 
no jantar são servidos, pizzas, 
porções, caldos e lanches. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Degas Bar e Restaurante. 
 
Natureza: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rodovia José Alves de 
Souza, Km 1. Bairro Nilton Sá. Cep: 
29750-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3726-1039. 
 
Número de funcionários: 4 
funcionários permanentes. 

 
Funcionamento: permanente. 
 
Período de funcionamento: para 
almoço, das 11h às 15h e para o 
jantar, das 18h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
12 mesas e 46 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços: televisão. 
 
Atendimento: à la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações 
complementares: comida caseira. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
Nome da empresa:  
Restaurante 2 de Maio. 
 
Natureza: privada. 

 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua José Milton 
Breda, 205. Bairro Centro. Cep: 
29750-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3726-1621. 
 
Número de funcionários: 2 
funcionários permanentes 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Período de funcionamento: todos 
os dias das, 10h às 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
06 mesas e 25 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Atendimento: à la carte. 
 
Tipo de cozinha: brasileira 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
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Nome da empresa:  
Restaurante do Nelson. 
 
Natureza: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Treze de 
Maio, s/nº. Bairro Centro. Cep: 
29750-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3726-1379. 
 
Número de funcionários: 2 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Período de funcionamento: 
segunda a sábado, das 7h30 às 17h 
e almoço, das 10h às 15h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
12 mesas e 50 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 

Equipamentos, instalações e 
serviços: televisão. 
 
Atendimento: à la carte, prato - 
feito (PF) e self-service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
5.2.2 �Bares / Cafés / 
Lanchonetes 
 
Nome da empresa:  
Skilo Lanches. 
 
Natureza: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Treze de 
Maio, s/nº. Bairro Centro. Cep: 
29750-000. Área urbana. 
 
Número de funcionários: 3 
funcionários permanentes. 

 
Funcionamento: permanente. 
 
Período de funcionamento: 
diariamente, das 8h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
8 mesas e 30 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços: televisão. 
 
Atendimento: à la carte, prato - 
feito (PF) e self-service. 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Bar do Adé. 
 
Natureza: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
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Localização: Rua José Nunes de 
Miranda, 482. Bairro Centro. Cep: 
29750-000. Área urbana. 
 
Número de funcionários: 3 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Período de funcionamento: para 
almoço, das 11h às 14h e para 
jantar, das 18h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
8 mesas e 20 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços: música mecânica. 
 
Atendimento: à la carte. 
 
Tipo de cozinha: brasileira. 
 
Observações complementares: a 
noite é servido churrasco. 

 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Caldo de Cana do Nilton. 
 
Natureza: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Treze de 
Maio, s/nº. Bairro Centro. Cep: 
29750-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3726-2071. 
 
Número de funcionários: 1 
funcionário permanente. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sábado, das 7h às 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
12 banquetas. 

 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Observações complementares: 
salgados e caldo de cana. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Trayller do Saradão. 
 
Natureza: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida 13 de Maio, 
s/nº. Bairro Centro. Cep: 29750-
000. Área urbana. 
 
Número de funcionários: 1 
funcionário permanente. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sábado, das 8h às 19h. 
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Capacidade do empreendimento: 
06 mesas e 24 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços: música mecânica e 
televisão. 
Observações complementares: 
lanches. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Medeiros Barua. 
 
Natureza: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Treze de 
Maio, s/nº. (Praça João XXIII). 
Bairro Centro. Cep: 29750-000. 
Área urbana. 
 

Número de funcionários: 2 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda-feira a sexta, das 7h às 
19h e sábado, das 7h às 12h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
05 mesas e 20 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Observações complementares: 
salgados e sorvetes. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Lanchonete Café Brasil. 
 
Natureza: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 

Localização: Praça da Rodoviária, 
s/nº. Bairro Centro. Cep: 29750-
000. Área urbana. 
 
Número de funcionários: 6 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sábado, das 6h às 19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
04 mesas e 16 cadeiras. 
 
Forma de Pagamento: dinheiro. 
 
Observações complementares: 
salgados, caldo de cana e sorvetes. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Sorveteria Cascalhos. 
 
Natureza: privada. 
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Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Praça da Rodoviária, 
s/nº. Bairro Centro. Cep: 29750-
000. Área urbana. 
 
Número de funcionários: 3 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta das 8h às 22h e 
sábados das 8h às 15h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
04 mesas e 16 cadeiras. 
 
Forma de pagamento: cheque ou 
dinheiro 
 
Observações complementares: 
sorvetes, lanches, salgados e 
churrasquinhos. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 

 
 
Nome da empresa:  
Lanchonete Caldo de Cana do 
Carlinhos. 
 
Natureza: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Treze de 
Maio, s/nº. Bairro Centro. Cep: 
29750-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3726-1386. 
Número de funcionários: 3 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sábado das 7h às 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
04 mesas e 20 cadeiras. 
 
Forma de pagamento: dinheiro. 
 

Observações complementares: 
salgados, caldo de cana, tortas e 
pizzas. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Bar do Caramel. 
 
Natureza: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
Localização: Avenida Treze de 
Maio, s/nº. Bairro Centro. Cep: 
29750-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3726-1936. 
 
Número de funcionários: 5 
funcionários permanentes. 
Funcionamento: permanente. 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta, das 11h às 22h, 
sábado, das 10h à meia-noite e 
domingo, das 15h às 23h. 
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Capacidade do empreendimento: 
balcão para 4 pessoas; 11 mesas; 
44 cadeiras; 3 bancadas com 9 
banquetas. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Atendimento: à la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações 
complementares: sorvetes e 
sanduíches. Servem café italiano na 
máquina Italian Coffe. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
5.2.3 � Casas de Chá / 
Confeitarias 
 
 
Nome da empresa: Padaria 
Martins. 
 
Natureza: privada. 

 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Adir da Silva, 
719. Bairro Centro. Cep: 29750-
000. Área urbana. 
 
Número de funcionários: 6 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a domingo, das 5h às 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
02 mesas e 10 cadeiras. 
 
Forma de pagamento: dinheiro 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Padaria e Lanchonete Lord. 
 
Natureza: privada. 

Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
Localização: Avenida Treze de 
Maio, s/nº. Bairro Centro. Cep: 
29750-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3726-1599. 
 
Número de funcionários: 8 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sábado, das 5h às 19h30 
e domingo, das 5h30 às 11h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
04 mesas e 16 cadeiras. 
 
Observações complementares: 
encomendas de buffet. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
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Padaria Café com Leite. 
 
Natureza: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Laurino Barbosa, 
599. Bairro Centro. Cep: 29750-
000. Área urbana. 
Número de funcionários: 2 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Período de funcionamento: 
diariamente, das 5h30 às 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
02 mesas e 10 cadeiras. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
5.3� AGENCIAMENTO. 
 
5.3.1 � Agências de Viagens. 
 

Nome da empresa:  
Daniel Casaurang.  
 
Localização: Avenida 13 de Maio, 
61. Bairro Centro. Cep: 29750-000. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3726-2063. 
 
Web site: http://www.airatitude.com. 
 
E-mail: não há. 
 
Período de funcionamento: todos os 
dias, a partir das 7h. Estão disponíveis 24h 
para atender turistas. 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Serviços especializados: monitor de vôo 
livre. 
 
Descrição e observações 
complementares: Daniel Casaurang, é um 
francês que mudou-se para Pancas e, todo 
ano traz dezenas de estudantes, seus 
conterrâneos, para voar na cidade. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Guia Quatro Rodas. Espírito Santo, 
coleção Brasil Imperdível. Ed Abril, 
São Paulo / SP. 2005. 
2. in loco. 

 
 

Nome da empresa:  
Wilson Carioca 
 
Localização: Rua Jade, s/nº. Lírio 
dos Vales. Cep: 29750-000. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3726-2087. 
 
Web site: 
http://www.pancas.turismo.none.com.br. 
 
E-mail: wilbart77@yahoo.com.br. 
 
Gerencias: geral. 
 
Número de funcionários: não há. 
Período de funcionamento: todos os 
dias, a partir das 7h às 18h.  
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Serviços especializados: monitor de vôo 
livre. 
 
Descrição e observações 
complementares: só pratica vôos 
individuais, leva os turistas aos pontos para 
prática da modalidade. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Guia Quatro Rodas. Espírito 
Santo, coleção Brasil Imperdível. Ed 
Abril, São Paulo/SP. 2005. 

http://www.airatitude.com.
http://www.pancas.turismo.none.com.br.
mailto:wilbart77@yahoo.com.br.
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2. in loco. 
 
 
5.4 � TRANSPORTES. 
 
5.4.1 � Transportadoras 
Turísticas. 
 
Nome da empresa:  
Viação Águia Branca. 
 
Integra rede transportes: 
regional. 
 
Localização: Terminal Rodoviário 
João Ferreira Dutra, s/nº. Bairro 
Centro. Cep: 29750-000. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3726-1245. 
Web Site: 
http://www.viacaoaguiabranca.com.
br. 
 
Características gerais: transporte 
rodoviário.  
 
Formas de ingresso/pagamento: 
dinheiro.  

 
Equipamentos existentes no 
interior do transporte: sanitários. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Viação Pretti. 
 
Integra rede transporte: 
regional. 
 
Localização: Terminal Rodoviário 
João Ferreira Dutra, s/nº. Bairro 
Centro. Cep: 29750-000. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3726-1245. 
 
Características gerais: transporte 
rodoviário.  
 
Formas de ingresso/pagamento: 
dinheiro.  
 
Equipamentos existentes no 

interior do transporte: sanitários. 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
5.4.2 � Táxis. 
 
Nome da empresa:  
Ponto de Táxi da Praça João 
XXIII.  
 
Integra rede transporte: local. 
 
Localização: Avenida Treze de 
Maio, s/nº. Bairro Centro. Cep: 
29750-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3726-1430. 
 
Características do veículo/frota: 
10 táxis. 
 
Formas de ingresso/pagamento: 
dinheiro.  
 
Equipamentos existentes no 
interior do transporte: ar-
condicionado. 
 

http://www.viacaoaguiabranca.com.
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Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
5.5� EVENTOS. 
 
5.5.1 � Auditórios/Salões/Salas. 
 
Nome da empresa: Auditório do 
Ministério Público do Estado do 
Espírito Santo. 
Localização: Rua Laurino Barbosa, 
404. Bairro Centro. Cep: 29750-
000. Área urbana. 
 
Telefax: (27) 3726-1271. 
 
Administração: Ministério Público. 
 
Formas de ingresso/pagamento: 
gratuito. 
 
Características gerais: de 
segunda a sexta, das 8h às 18h. 
 
Espaço Físico: capacidade para 50 
pessoas. 
 
Equipamentos, instalações e 

serviços de apoio: ar-
condicionado, instalações sanitárias 
não adaptadas e serviços de 
limpeza. 
 
Descrição e observações 
complementares: é imprescindível 
o envio de ofício para solicitação de 
uso do local. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Auditório da Secretaria de 
Educação. 
 
Localização: Rua Pichara Brandão 
Sili, s/nº. Bairro Centro. Cep: 
29750-000. Área urbana. 
 
Telefax: (27) 3726-1560. 
Administração: Secretaria 
Municipal de Educação. 
 
Formas de ingresso/pagamento:  
gratuito. 

 
Características gerais: de 
segunda a domingo, das 8h às 16h.  
 
Espaço físico: capacidade para 100 
pessoas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços de apoio: televisão/video, 
telas, retroprojetor, ar-
condicionado, sanitários e serviços 
de limpeza. 
 
Descrição e observações 
complementares: desde que 
agendado, pode-se exceder o 
horário. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
5.6 � LAZER E ENTRETENIMENTO. 
 
5.6.1 � Clubes. 
 
Nome da empresa:  
Cordilheiras Clube de Pancas. 
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Localização: Rodovia José Alves de 
Souza, s/nº. Km 1. Bairro Centro. 
Cep: 29750-000. Área urbana. 
Telefone: (27) 3726-1471. 
 
Administração: geral. 
 
Forma de ingresso: associados. 
 
Características gerais: apenas 
para associados e convidados, 
exceto em festas particulares. Do 
local têm-se uma bela vista das 
montanhas e pedras do entorno 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços: instalações sanitárias e 
locais para alimentação não 
adaptados, serviço de segurança 
(noturno), 2 piscinas/escorregador, 
palco, sauna, campo society, quadra 
de vôlei de areia, mesas de sinuca e 
totó, área com churrasqueira e 
playground. 
 
Principais atividades ocorrentes 
no atrativo: lazer, aniversários e 
festas sociais particulares. 
 

Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
5.6.2 � Hipódromos, Autódromos,  

Kartódromos e Outros. 
 
Nome da empresa:  
Pista de Motocross de Pancas. 
 
Localização: Rodovia José Alves de 
Souza, s/nº. Bairro Centro. Cep: 
29750-000. Área urbana. 
 
Administração: Prefeitura de 
Pancas. 
 
Forma de ingresso: gratuito. 
 
Características gerais: 
funcionamento todos os dias, em 
horário indeterminado. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços: pista de motocross. 
 
Principais atividades ocorrentes 
no atrativo: o local é utilizado para 
treinamentos e lazer para 

motoqueiros. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
5.6.3 � Casas de Dança 
 
Nome da empresa:  
Bambu Bar. 
 
Localização: Avenida Treze de 
Maio, s/nº. Bairro Centro. Cep: 
29750-000. Área urbana. 
 
Administração: privada com 
gerência geral. 
 
Forma de ingresso: pago.  
Características gerais: 
funcionamento aos sábados, a partir 
das 20h. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços: instalações sanitárias e 
serviço de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes 
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no atrativo: shows de forró. 
 
Descrição e observações 
complementares: funciona como 
bar durante o dia.  
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
5.6.4 � Outros Locais 
 
Nome da empresa:  
Recanto das Águas.  
 
Localização: Córrego Lajinha, a 
3km da sede Lajinha. Cep: 29750-
000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3726-4268. 
 
Administração: privada com 
gerência geral. 
 
Forma de ingresso: pago. 
 
Características gerais: maior 
funcionamento nos meses mais 

quentes, sem determinação de 
horário. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços: instalações sanitárias e 
locais para alimentação não-
adaptados, serviço de limpeza, 
estacionamento e cozinha. 
 
Principais atividades ocorrentes 
no atrativo: churrascos 
particulares, banho de piscina e 
almoços. 
 
Descrição e observações 
complementares: o local é uma 
propriedade particular onde foi 
construída uma piscina que é 
abastecida com água da nascente 
do córrego local. No entorno há 
coqueiros e outras árvores. 
 
A cozinha pode ser solicitada como 
serviço ou pode ser  utilizada pelo 
próprio cliente. A maior área não é 
coberta. São disponibilizadas mesas 
e cadeiras. 
 
Referências/Documentos 

consultados: in loco. 
 
 
 
5.7� OUTROS SERVIÇOS E  

EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS. 
 
5.7.1 � Entidades, Associações e 
Prestadores de Serviços 
Turísticos. 
 
Nome da empresa:  
Associação Capixaba de Vôo 
Livre. 
 
Localização: Avenida Treze de 
Maio, s/nº. Bairro Centro. Cep: 
29750-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3726-1361. 
 
Web site: http://www.acvl.com.br. 
 
E-mail: wilbat77@yahoo.com.br. 
 
Características gerais: 
diariamente, das 8h às 17h30. 
 
Equipamentos, instalações e 

http://www.acvl.com.br
mailto:wilbat77@yahoo.com.br
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serviços: instalações sanitárias e 
serviço de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes 
no atrativo: organização de 
campeonatos estaduais, promoção 
de cursos de vôo livre e palestras. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco 
 
 
Nome da empresa:  
Associação de Vôo Livre de 
Pancas. 
 
Localização: Rua Jade, n° 5. Bairro 
Lírios do Vale. Cep: 29750-000. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3726-2087. 
Características gerais: 
diariamente, das 8h às 17h. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços: instalações sanitárias e 
serviço de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes 

no atrativo: promoção de 
atividades relativas ao vôo livre, tais 
como cursos, palestras e 
competições.  
 
Descrição e observações 
complementares: associação 
mantida pelo pagamento de taxas 
pelos componentes. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Associação de Mulheres 
Produtoras de Artesanato e 
Indústria Caseira. 
 
Localização: Rua Josino de Paula, 
340. Vila Verde. Cep: 29750-000. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3726-5125 e (27) 
3726-5269. 
 
Características gerais: não há 
ponto fixo de comercialização. 

Quando convidadas, elas participam 
de feiras e também fazem vendas 
dos produtos de porta em porta. 
Equipamentos, instalações e 
serviços: instalações sanitárias e 
serviço de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes 
no atrativo: produção de materiais 
diversos, como geléias, biscoitos, 
compotas, caixas para presentes, 
peças íntimas, artigos de cama, 
mesa e banho, queijos, rapaduras e 
outros. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
6 - INFRA-ESTRUTURA DE APOIO  

TURÍSTICO 
 
6.1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS  

DO MUNICÍPIO. 
 
6.1.1 � Características Gerais: 
 
6.1.1.1 � Políticas. 
 
Nome da empresa:  
Município de Pancas. 
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Localização: sede 
 
Endereço da Prefeitura: Avenida 
Antônio Cabaline, 28. Bairro Centro. 
Cep: 29750-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3726-1543 e (27) 
3726-1127. 
 
Fax: (27) 3726-1543. 
 
Registro Estadual: 
21.174.150/0001-78. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
6.1.1.2 � Geográficas 
 
Área Total do Município: 820Km². 
 
Município Limítrofes: ao sul com 
Colatina e Baixo Guandu, a norte 
com Águia Branca, a oeste com Alto 
Rio Novo, a leste com São 
Domingos 
Distritos:  

 sede,  
 Lajinha e 
 Vila Verde. 

 
Temperatura: 

média: 22,9° 
máxima: 30,1° 
mínima: 17,4° 

 
Clima: tropical semi-úmido. 
 
Altitude Média: 180m². 
 
Referências/Documentos 
consultados:  

1. www.incaper.es.gov.br 
 
 
6.1.1.3 � Econômicas. 
 
Principais atividades 
econômicas:  

 café,  
 granito e  
 pecuária 

 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 

 
6.1.2 � Aspectos Históricos 
 
Até 1918, o atual território de 
Pancas era habitado por índios. 
Passou a ser explorado com a 
chegada à região dos primeiros 
colonizadores oriundos do Estado de 
Minas Gerais, à procura de boas 
terras para o plantio de café. Os 
primeiros núcleos populacionais 
surgiram com a chegada de novos 
imigrantes alemãs, que deram início 
à cultura do café. 
 
Pancas emancipou-se de Colatina no 
dia 13 de Maio de 1963. 
Pesquisadores têm várias versões 
para a origem da palavra pancas. 
Uma delas diz que a palavra provém 
do linguajar dos índios botocudos, 
que significaria "terra onde a raiz 
não penetra", exatamente pelo tipo 
de solo que os primeiros 
agricultores encontraram, pouco 
profundo. A cultura pomerana 
permanece viva no distrito de 
Lajinha, com os ritmos e passos do 
grupo de danças folclóricas alemãs, 

http://www.incaper.es.gov.br
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repassadas e mantidas através das 
gerações de imigrantes europeus. 
 
Referências/Documentos 
consultados: Prefeitura Municipal 
de Pancas. 
 
 
 
6.1.3 � Administração Municipal. 
 
6.1.3.1 �Estrutura Administrativa 
 
Nome do Prefeito: André Cardoso 
de Campos. Gestão ( 2005 � 2009).  
 
Número de secretarias, 
Departamentos e Outros:  

 Secretaria Municipal de 
Ação Social; 
 Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças; 
 Secretaria Municipal de 
Educação; 
 Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer; 
 Secretaria Municipal de 
Setor de Obras; 
 Secretaria Municipal de 

Saúde e 
 Secretaria Municipal de 
Turismo e Cultura; 

 
Referências/Documentos 
consultados: Prefeitura Municipal 
de Pancas. 
 
 
6.1.3.2 � Gestão do Turismo 
 
Órgão Oficial de Turismo: 
Secretaria Turismo e Cultura 
 
Titular do Órgão: Elson Augusto 
do Nascimento. 
 
Conselho Municipal de Turismo: 
não há.  
 
Referências/Documentos 
consultados: Prefeitura Municipal 
de Pancas. 
 
6.1.4 � Legislação Municipal 
 
Lei Orgânica do Município: Lei 
nº: 1387 de 21/02/1963 (Município 
de origem: Colatina) 

 
Lei Conselho Municipal de 
Turismo: não há. 
 
Referências/Documentos 
consultados: Prefeitura Municipal 
de Pancas. 
 
 
 
6.1.5 � Feriados e Datas 

Comemorativas Municipais. 
 
Maio 

13 de Maio - Aniversário de 
emancipação do município. 

Agosto 
Quarto sábado de agosto - 
Dia do evangélico. 

Outubro 
31 de Outubro - Dia da 
reforma Luterana. 

Dezembro 
13 de Dezembro - Padroeira 
de Santa Luzia. 

 
 6.1.6 � Serviços Públicos. 
 
6.1.6.1 - Abastecimento de Água. 
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Empresa Responsável: CESAN � 
Companhia Espírito Santense de 
Saneamento. 
 
Localização: Rua Diamante, s/nº. 
Bairro Centro. Cep: 29750-000. 
 
Telefone: (27)3726-1278 e 3726-
5157. 
 
Forma de abastecimento de água dos 
domicílios particulares permanentes e 
número de domicílios dos atendidos 
(%):  

rede geral: 2.401 
poço ou nascente (na 
propriedade): 2.793 
outra: 49 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. www.ipes.es.gov.br 
2. 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: 27,6% 
fossa séptica: 1,9% 
outro escoadouro: 1,5% 
rede geral de esgoto ou 
pluvial: 41,7% 
rios, lagos ou mar: 13,6% 
vala: 5,5% 
nenhuma: 8,2% 

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

fossa rudimentar � 5,0%; 
fossa séptica -0,3 %; 
rede geral de esgoto ou pluvial � 
89,3%; 
rio, lago ou mar � 5,4%; 

 
 
Referências/Documentos consultados:  

IPES. Disponível em: < 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/m
unicipios/64/Habitacao/tab08.pdf>. 
Acesso em jan. 2005. Fonte dos dados: 
IBGE. Microdados do Censo 2000. 

 
 
6.1.6.3 - Serviços de Energia 

 
Empresa Responsável: Escelsa. 
 
Número de Domicílios 
Atendidos: 3.717. 
Referências/Documentos 
consultados:  

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

coletado � 40,2%; 
jogado em rio, lago ou mar 
� 0,5%; 
jogado terreno baldio ou 
logradouro � 19,4%; 
queimado ou enterrado � 
39,3% e  
tem outro destino � 0,6%. 

 
Empresa responsável: Prefeitura 
Municipal de Santa Teresa. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: 
<http://www.ipes.es.gov.br/perfil/p
df/municipios/64/Habitacao/tab09.
pdf p>. Acesso em jan. 2005. Fonte 
dos dados: IBGE. Microdados do 
Censo 2000. 

 

http://www.ipes.es.gov.br
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/m
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6.1.6.5 - Serviços de Resíduos Sólidos. 
 
Tipo de Tratamento: Iodo ativado. 
 
Empresa responsável: CESAN � 
Companhia Espírito Santense de 
Saneamento 
Número de domicílios atendidos: 
somente domicílios na sede, representando 
cerca de 30% das ligações de esgoto. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
6.1.6.6 - Equipamentos, 
instalações  

e Serviços Públicos:  
 
Telefones Públicos:      1.257 
(Abr/2003). 
Terminais Telefônicos 
Existentes:  1.406 ( Abr/2003). 
 
Referências/Documentos 
consultados:  

1. Prefeitura Municipal de 
Pancas. 
2. www.sebraees.com.br. 

 

 
 
6.1.7 � Outras Informações. 
 
Distância da sede à Capital do 
Estado: 189km. 
 
Taxa de Urbanização: 43,3 em 2000. 
 
Densidade Demográfica:  

 em 2000 � 24,9 hab/km2 
 em 2004 � 24,5 hab/km2 
 
População Residente:  
(em 2000) 
 urbana � 8.842; 
 rural � 11.560,  
 total � 20.402 (em 2003) 
total � 20.09 (em 2004)  

Atrativos mais visitados:  
1. Pedra da rampa ou Pedra 
da Colina. 
2. Rampa de Parapente de 
Lajinha. 
3. Trilhas do Físico, da Pedra 
da Gaveta, do Palmital e do 
Vale do Canaã. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. www.ipes.es.gov.br 
 

 
 
6.2 � MEIOS DE ACESSO AO 

MUNICÍPIO 
 
Meios de Acesso ao Município: 
pela Rodovia ES-341, pavimentada 
em regular estado de conservação.  
 
Equipamentos, Serviços e 
Facilidades nos Equipamentos e 
Vias de Acesso: alguns postos de 
combustível e/ou lanchonetes/bares 
anexos. 
 
Acesso para Capital do Estado: 
pela Rodovia ES-341 até o 
município de Colatina, continuando 
na Rodovia BR-259 até o município 
de João Neiva e logo em após seguir 
pela Rodovia BR-101.  
 
Acesso para Outras Capitais: 
pela Rodovia ES-341 que dá acesso 
à Rodovia BR-259. 
 
Acesso para Outros Municípios:  

 Colatina - Rodovia José 
Alves de Souza; 

http://www.sebraees.com.br.
http://www.ipes.es.gov.br
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 Alto Rio Novo - Rodovia 
Laurindo Barbosa.  

 
Descrição e observações 
complementares: situa-se a 
180km de Vitória. 
 
Referências/Documentos 
consultados: Prefeitura Municipal 
de Pancas. 
 
 
 
6.3 � SISTEMA DE COMUNICAÇÃO. 
 
6.3.1 � Agências Postais. 
 
Nome da empresa:  
Correios. 
 
Localização: Avenida Treze de 
Maio, 297. Bairro Centro. Cep: 
29750-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3726-1355. 
 
Funcionamento: de segunda a 
sexta, das 9h às 16h. 
Serviços prestados: serviços 

completos de encomendas e banco 
postal (Bradesco). 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
6.3.2 � Emissora de Rádio / 
Televisão. 
 
Nome da empresa:  
Rádio União. 
 
Localização: Avenida José Nunes 
de Miranda, s/nº. Bairro Centro. 
Cep: 29750-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3726-1547. 
 
Funcionamento: diariamente, das 
5h às 21h. 
 
Serviços prestados: programação 
comunitária que promove serviços e 
comunicação de utilidade pública, 
com programas de informação, de 
cultura, das religiões católica, 
luterana e presbiteriana. 

 
Informações e observações 
complementares: rádio mantida 
pelas Igrejas Luterana e Católica 
 
Referências/Documentos 
consultados: Prefeitura Municipal 
de Pancas. 
6.4 � SISTEMA DE SEGURANÇA. 
 
6.4.1 � Delegacias e Postos de 
Polícia. 
 
Nome da empresa: 2° Pelotão da 
Companhia do 8º Batalhão da 
Polícia Militar. 
 
Localização: Avenida Laurindo 
Barbosa, s/nº. Bairro Centro. Cep: 
29750-000. Área urbana. 
  
Telefone: (27) 3726-1180. 
 
Características gerais: plantão 24 
horas. 
  
Equipamentos: 3 veículos 
(viaturas padrão), uma para cada 
distrito.  
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Serviços prestados: policiamento 
preventivo e ostensivo. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Delegacia de Polícia.  
 
Localização: Rua Diamantes, 392. 
Bairro Centro. Cep: 29750-000. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3726-1288. 
 
Características gerais: plantão 24 
horas, delegacia subordinada a SPI 
- Superintendência de Polícia do 
Interior. 
  
Equipamentos: viatura e rádio.  
 
Serviços prestados: assistência à 
população. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 

 
 
6.5 � SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR. 
 
6.5.1 � Hospitais. 
 
Nome da empresa:  
Hospital e Maternidade Pancas. 
 
Localização: Rua Espírito Santo, 
s/nº. Bairro Centro. Cep: 29750-
000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3726-1201. 
 
Características gerais: 
funcionamento 24h. 
 
Equipamentos:  

raio-x até 500 MA,  
usina de oxigênio,  
berço aquecido,  
desfibrilador,  
equipamento de fototerapia,  
incubadora,  
monitor de ECG,  
reanimador pulmonar e 
ambulatorial e 
equipamentos de aférese. 

 
Serviços prestados:  

SAME ou SPP (serviço de 
prontuário do paciente), 
farmácia,  
central de esterilização e 
material,  
lavanderia,  
ambulância, 
serviço de manutenção de 
equipamentos,  
necrotério,  
eletrocardiograma,  
urgência e emergência,  
patologia e  
radiologia clínica. 

 
Informações e observações 
complementares: convênio de 
repasse financeiro entre a Prefeitura 
e a Fundação Médico Assistencial 
dos Trabalhadores de Pancas (Razão 
Social).  
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
6.5.2 � Postos de Saúde 
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Nome da empresa:  
Unidade Saúde da Família de 
Pancas. 
 
Localização: Estrada Alto Pancas. 
Carapina (Zona rural). 
 
Telefone: (27) 3726-1152. 
 
Características gerais: 
funcionamento das 7h às 15h30. 
 
Equipamentos: todos os 
necessários aos serviços prestados 
(especialidades disponíveis). 
 
Serviços prestados:  

esterilização,  
planejamento familiar,  
PACS (Programa de agentes 
comunitários de saúde) e 
procedimentos básicos e 
outros. 

 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 

Nome da empresa:  
Unidade Saúde da Família do 
Gambá. 
 
Localização: Estrada Via Mutum 
Preto, s/nº, Córrego do Gambá. 
Cep: 29750-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3726-1152. 
 
Características gerais: 
funcionamento das 7h às 15h30. 
 
Equipamentos: todos os 
necessários aos serviços prestados. 
 
Serviços prestados: 

atenção à AIDS,  
controle e acompanhamento 
a gestante,  
esterilização,  
planejamento familiar e  
PACS. 

 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  

Unidade Saúde da Família. 
 
Localização: Rua Ametista, s/nº. 
Bairro Centro. Cep: 29750-000. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3726-1152. 
 
Características gerais: 
funcionamento das 7h às 15h30. 
 
Equipamentos: todos os 
necessários aos serviços prestados 
(especialidades disponíveis). 
 
Serviços prestados:  

atenção à AIDS,  
controle e acompanhamento 
a gestante,  
esterilização e  
PACS.  

 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Unidade Saúde da Família de 
Lajinha. 
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Localização: Rua Martin Lutero, 
s/nº. Bairro Lajinha. Cep: 29750-
000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3726-1152. 
 
Características gerais: 
funcionamento das 7h às 15h30. 
 
Equipamentos: todos os 
necessários aos serviços prestados ( 
especialidaes disponíveis). 
 
Serviços prestados:  

controle e acompanhamento 
à gestante,  
eletrocardiograma,  
esterilização,  
fisioterapia,  
patologia clínica,  
suporte nutricional e 
PACS. 

 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  

Unidade Saúde da Família de 
Vila Verde. 
 
Localização: Rua Antônio Ricardo, 
s/nº. Bairro Vila Verde. Cep: 29750-
000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3726-1152. 
 
Características gerais: 
funcionamento das 7h às 15h30. 
 
Equipamentos:  

 eletrocardiografo,  
 monitor de ECG e outros. 

 
Serviços prestados:  

controle e acompanhamento 
de gestantes, 
 eletrocardiograma,  
patologia clínica,  
PACS e  
PSF. 

 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 

 
Nome da empresa:  
Unidade Saúde da Família  
Montes Claros. 
 
Localização: Fazenda Trevisani, 
s/nº. Bairro Lajinha. Cep: 29750-
000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3726-1152. 
 
Características gerais: 
funcionamento das 7h às 15h30. 
 
Equipamentos: todos os 
necessários aos serviços prestados 
(especialidades disponíveis). 
 
Serviços prestados:  

 atenção à AIDS,  
 controle e 
acompanhamento a gestante,  
 esterilização,  
 planejamento familiar e 
 PACS. 

 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
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Nome da empresa:  
Unidade Sanitária de Pancas. 
 
Localização: Rodovia José Alves de 
Souza, s/nº. Estrada da Prata. Cep: 
29750-000. Área urbana. 
Telefone: (27) 3726-1152. 
 
Características gerais: 
funcionamento das 7h às 15h30. 
 
Equipamentos: eletrocardiógrafo e 
outros. 
 
Serviços prestados:  

 controle e 
acompanhamento a gestante, 
  eletrocardiograma,  
 eletroencefalograma,  
 endoscopia,  
 fisioterapia,  
 psiquiatria,  
 métodos gráficos em 
cardiologia,  
 patologia clínica,  
 serviços de atenção à 
tuberculose e 
 ultrasonografia. 

 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
6.5.3 � Farmácias 
 
Nome da empresa:  
Farmácia Roriz. 
 
Localização: Avenida Treze de 
Maio, s/nº. Bairro Centro. Cep: 
29750-000. Área urbana. 
Telefone: (27) 3726-1037. 
 
Características gerais: de 
segunda a sábado, das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: todos os 
necessários aos serviços prestados. 
 
Serviços prestados: 
medicamentos e perfumaria em 
geral. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 

 
Nome da empresa:  
Farmácia Canaan. 
 
Localização: Avenida Treze de 
Maio, 408. Bairro Centro. Cep: 
29750-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3726-1207 
 
Características gerais: de 
segunda a sábado, das 8h às 15h. 
 
Equipamentos: todos os 
necessários aos serviços prestados. 
 
Serviços prestados: 
medicamentos e perfumaria em 
geral. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
Nome da empresa:  
Farmácia Esther. 
 
Localização: Avenida Treze de 
Maio, s/nº. Bairro Centro. Cep: 
29750-000. Área urbana. 
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Características gerais: de 
segunda a sexta, das 8h às 18h e 
sábado das 8h às 15h. 
 
Equipamentos: todos os 
necessários aos serviços prestados. 
 
Serviços prestados: 
medicamentos e perfumaria em 
geral. 
 
Informações e observações 
complementares: venda de cartão 
telefônico. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Drogaria Olifarma. 
 
Localização: Avenida Treze de 
Maio, 512/loja 1. Bairro Centro. 
Cep: 29750-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3726-1161. 
 

Características gerais: de 
segunda a sexta, das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 15h. 
 
Equipamentos: todos os 
necessários aos serviços prestados. 
 
Serviços prestados: 
medicamentos e perfumaria em 
geral, entrega a domicílio. 
 
Informações e observações 
complementares: venda de cartão 
telefônico e sorvetes. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Center Farma. 
 
Localização: Avenida Treze de 
Maio, 719. Bairro Centro. Cep: 
29750-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3726-1568. 
 
Características gerais: 

funcionamento de segunda a 
domingo, das 7h às 22h. 
 
Equipamentos: todos os 
necessários aos serviços prestados. 
 
Serviços prestados: 
medicamentos em geral, cosméticos 
e venda de cartão telefônico. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
6.5..4 � Clínicas Odontológicas 
 
Nome da empresa:  
Centro Odontológico.  
 
Localização: Avenida Treze de 
Maio, 298. Bairro Centro. Cep: 
29750-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3726-1873. 
 
Características gerais: 
funcionamento de segunda a 
sábado, das 13h às 17h30. 
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Equipamentos: todos os 
necessários aos serviços prestados. 
 
Serviços prestados: serviços 
odontológicos em geral. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
ODONTOCENTER. 
 
Localização: Avenida José Nunes 
de Miranda, 522. Bairro Centro. 
Cep: 29750-000. Área urbana. 
Telefone: (27) 3726-1474. 
 
Características gerais: 
funcionamento de segunda a sexta, 
das 8h às 22h e sábado das 8h às 
12h. 
 
Equipamentos:  

ultra-som,  
colposcópio,  
equipamento,  
oftalmológico,  

computadorizado,  
anestesia odontológica e 
computadorizada e  
raio lazer odontológico. 

 
Serviços prestados:  

 serviços odontológicos-
ortodontia,  
 implantes,  
 próteses,  
 raio-x,  
 cirurgia e estética,  
 serviços prédicos-ginecologia 
e  
 obstetrícia,  
 oftalmologia,  
 clínica médica geral e  
 fisioterapia. 

 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Consultório Dentário Dr. Ademir 
Moraes 
Localização: Avenida Treze de 
Maio, 161. Bairro Centro. Cep: 
29750-000. Área urbana. 

 
Telefone: (27) 3726-1132. 
 
Características gerais: 
funcionamento de segunda a sexta, 
das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: todos os 
necessários aos serviços prestados. 
 
Serviços prestados: clínica 
dentária geral, restaurações, 
próteses, raio-x e canal. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Consultório Odontológico 
Doutora Micheline. 
 
Localização: Avenida Treze de 
Maio, 610. Bairro Centro. Cep: 
29750-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3726-1685. 
 
Características gerais: 
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funcionamento de segunda a sexta, 
das 8h às 17h e sábado, das 8h às 
12h. 
 
Equipamentos: todos os 
necessários aos serviços prestados. 
 
Serviços prestados: clínica geral, 
restaurações, raio-x e serviços 
odontológicos etc.  
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
6.6  � SISTEMA EDUCACIONAL. 
 
Taxa de alfabetização de 
adultos: 79,59%. 
 
Taxa bruta de freqüência 
escolar: 0 a 6 anos � 22,10%; 7 a 
14 anos � 89,63%;  15 a 17 anos � 
50,37%. 
 
População dos 10 aos 14 anos 
alfabetizada: 2.229. 
 

População dos 10 aos 14 anos 
não alfabetizada: 45. 
 
Número de matrículas 
realizadas:  

 Ensino Fundamental � 
1.903. 
 Ensino médio � 996. 

 
Número de estabelecimentos de 
ensino: 

 Rede Pública Federal � não 
há. 
 Rede Pública Estadual � 5 
escolas. 
 Rede Pública Municipal � 
60 escolas. 
 Rede Privada � 3 escolas. 

 
Observações complementares: o 
município não conta com instituição de 
ensino que ofereça curso superior. 
 
Referências/Documentos 
consultados: 

1. Espírito Santo em Dados. 
Governo do Estado do ES 
2003-2006. SEDU/2004. 

 
 

 
6.7 - OUTROS SERVIÇOS E  

EQUIPAMENTOS DE APOIO. 
 
6.7.1 � Comércio. 
 
6.7.1.1 � Fotografias. 
 
Nome da empresa:  
JP Foto Cine. 
 
Localização: Avenida Treze de 
Maio, 499. Centro. Cep: 29750-000. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3726-1402. 
 
Características gerais: de 
segunda a sexta das 8h às 17h30 e 
sábado das 8h às 15h. 
 
Serviços prestados: serviços 
fotográficos para festas 
(casamentos, aniversários, 
recepções etc), serviços de 
revelação 24h (de um dia para o 
outro), comércio de máquinas, 
filmes e álbuns. 
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Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
6.7.2 � Agências Bancárias e de 
Câmbio. 
 
Nome da empresa:  
BANESTES.  
 
Localização: Avenida Treze de 
Maio, s/nº. Bairro Centro. Cep: 
29750-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3726-1244. 
 
Características gerais: de 
segunda a sexta, das 10h às 15h. 
 
Serviços prestados: serviços 
bancários completos. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Banco do Brasil.  

 
Localização: Avenida Treze de 
Maio, 319. Bairro Centro. Cep: 
29750-000. Área urbana. 
Telefone: (27) 3726-1101. 
 
Características gerais: de 
segunda a sexta, das 10h às 15h. 
 
Serviços prestados: serviços 
bancários completos. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
6.7.3 � Serviços Mecânicos. 
 
Nome da empresa:  
Oficina Ventura. 
 
Localização: Avenida José Nunes 
de Miranda, 283. Bairro Centro. 
Cep: 29750-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3726-1791. 
 
Características gerais: de 
segunda a sexta, das 7h-18h e 

sábado, das 7h às 15h. 
 
Serviços prestados: serviços 
mecânicos, elétricos, lanternagem e 
pintura em automóveis. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Piu Motos. 
 
Localização: Avenida José Nunes 
de Miranda, 286. Bairro Centro. 
Cep: 29750-000. Área urbana. 
 
Características gerais: de 
segunda a sexta, das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 11h. 
 
Serviços prestados: venda de 
peças e prestação de serviços 
elétricos e mecânicos em 
motocicletas 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
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Nome da empresa:  
Mecânica Lei. 
 
Localização: Avenida José Nunes 
de Miranda, 284. Bairro Centro. 
Cep: 29750-000. Área urbana. 
 
Características gerais: de 
segunda a sexta, das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: serviços 
automobilísticos em geral, nas áreas 
de mecânica e principalmente 
lanternagem e pintura. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Auto Elétrica Belmond. 
 
Localização: Avenida Treze de 
Maio, s/nº. Bairro Centro. Cep: 
29750-000. Área urbana. 
 

Telefone: (27) 3726-1657. 
 
Características gerais: de 
segunda a sexta, das 7h às 19h e 
sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: serviços auto-
elétricos em geral, tais como 
gerador, arranque e alternador das 
diversas marcas como Mercedes-
Benz, Toyota, Caterpilar, Fiatallis, 
Chevrolet. Serviços de torno e solda 
(voltados para mecânica pesada). 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Auto Elétrica André 
 
Localização: Rodovia José Alves de 
Souza, s/nº. Bairro Centro. Cep: 
29750-000. Área urbana. 
 
Características gerais: de 
segunda a sábado, das 7h às 17h. 
 
Serviços prestados: serviços de 

elétrica automotiva. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Mecânica Cicle. 
 
Localização: Rua Adir da Silva, 
s/nº. Bairro Centro. Cep: 29750-
000. Área urbana. 
 
Características gerais: de 
segunda a sábado, das 8h às 18h. 
 
Serviços prestados: mecânica de 
bicicletas. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
6.7.4 � Postos de Abastecimento 
 
Nome da empresa:  
Posto Pôr-do-Sol. 
 
Localização: Avenida Treze de 
Maio, s/nº. Bairro Centro. Cep: 
29750-000. Área urbana. 
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Telefone: (27) 3743-3119. 
Características gerais: de 
segunda a domingo, das 6h às 20h. 
 
Serviços prestados: venda de 
combustíveis (gasolina, álcool, 
diesel), reparos elétricos de 
automóveis, borracharia, auto-
lavagem, auto elétrica, bar e 
lanchonete. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Posto Cordilheiras Ltda. 
 
Localização: Avenida Treze de 
Maio, s/nº. Bairro Centro. Cep: 
29750-000. Área urbana. 
 
Características gerais: 
diariamente, 24 horas. 
 
Serviços prestados: venda de 
combustíveis (gasolina, álcool, 
diesel e GLP), reparos automotivos, 

troca de óleo, borracharia e oficina 
de motos. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Posto Pedra Agulha. 
 
Localização: Rodovia José Alves de 
Souza, s/nº. Bairro Lajinha. 
 
Telefone: (27) 3726-1149. 
 
Características gerais: 
diariamente, das 5h às 22h. 
 
Serviços prestados: 
abastecimento e troca de óleo. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
6.7.5 � Locais e Templos  

de Manifestações de Fé 

 
Nome da empresa:  
Igreja Batista Memorial. 
 
Localização: Avenida Treze de 
Maio, 187. Bairro Centro. Cep: 
29750-000. Área urbana. 
 
Características gerais: cultos 
terça, quinta e domingo às 19h30. 
 
Serviços prestados: atividades 
religiosas. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Igreja Católica Santa Luzia 
 
Localização: Praça João XXIII, 
s/nº. Bairro Centro. Cep: 29750-
000. Área urbana. 
 
Características gerais: segunda e 
sexta-feira, às 8h e às 11h, às 13h 
e às 17h e sábado, às 8h e às 12h. 
Serviços prestados: atividades 
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religiosas. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Igreja Católica Nossa Senhora  
da Penha. 
 
Localização: Josino de Paula, s/nº. 
Vila Verde. Cep: 29750-000. Área 
urbana. 
 
Características gerais: segunda e 
sexta-feira, às 8h e às 11h, às 13h 
e às 17h e sábado, às 8h e às 12h. 
 
Serviços prestados: atividades 
religiosas. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
 
Nome da empresa: 
Igreja Evangélica de Confissão 

Luterana do Brasil de São Bento. 
 
Localização: Comunidade São 
Bento, s/nº. Bairro Lajinha. Cep: 
29750-000. Área urbana. 
 
Características gerais: cultos 
terça, quinta e domingo às 19h30. 
 
Serviços prestados: atividades 
religiosas. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Comunidade Evangélica 
Luterana São Paulo de Lajinha. 
 
Localização: Rua Alagoas, 90. 
Bairro Lajinha. Cep: 29750-000. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3726-4125. 
 
Características gerais: cultos 
terça, quinta e domingo às 19h30. 
 

Serviços prestados: atividades 
religiosas. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Paróquia Evangélica de 
Confissão Luterana em Pancas. 
 
Localização: Rua Alagoas, 99. 
Bairro Lajinha. Cep: 29750-000. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3726-4143. 
 
Características gerais: cultos 
terça, quinta e domingo às 19h30. 
 
Serviços prestados: atividades 
religiosas. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Igreja Presbiteriana de Pancas. 
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Localização: Avenida Laurino 
Barbosa, 421. Bairro Centro. Cep: 
29750-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3726-1550. 
 
Características gerais: cultos 
segunda, terça, quinta e sexta-feira, 
às 7h, 12h e 17h, quarta-feira, às 
7h, 12h e 19h30 e domingo, das 8h 
e 19h30. 
 
Serviços prestados: atividades 
religiosas. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Igreja Metodista Renovada. 
 
Localização: Avenida Treze de 
Maio, 189. Bairro Centro. Cep: 
29750-000. Área urbana. 
 
Características gerais: cultos 
terça, quinta e domingo, às 19h30. 

 
Serviços prestados: atividades 
religiosas. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Templo Evangélico da 
Assembléia  
de Deus. 
 
Localização: Rua Adir da Silva, 
s/nº. Bairro Centro. Cep: 29750-
000. Área urbana. 
 
Características gerais: cultos 
quinta e sábado das 19h e domingo 
às 8h e 19h. 
 
Serviços prestados: atividades 
religiosas. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  

Assembléia de Deus Monte 
Sinai. 
 
Localização: Rodovia José Alves de 
Souza, s/nº. Bairro Centro. Cep: 
29750-000. Área urbana. 
 
Características gerais: cultos 
quinta-feira e sábado, 19h e 
domingo 8h e 19h. 
 
Serviços prestados: atividades 
religiosas. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Igreja Batista Fonte de Vida em 
Pancas. 
 
Localização: Avenida Treze de 
Maio, 357. Bairro Centro. Cep: 
29750-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3726-1452. 
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Características gerais: cultos 
terça, quinta e domingos às 19h30. 
 
Serviços prestados: atividades 
religiosas. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Igreja Cristã Maranata. 
 
Localização: Rua Esmeralda, s/nº. 
Bairro Centro. Cep: 29750-000. 
Área urbana. 
 
Características gerais: 
diariamente, das 6h, 12h e 19h. 
 
Serviços prestados: atividades 
religiosas. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
6.7.6 � Outros 
 

Nome da empresa:  
Casa Lotérica de Pancas. 
 
Localização: Avenida Treze de 
Maio, 424. Bairro Centro. Cep: 
29750-000. Área urbana. 
 
Características gerais: de 
segunda a sexta, das 8h e 17h. 
 
Serviços prestados: presta 
serviços bancários (saques, 
depósitos e pagamentos) da CEF 
(Caixa Econômica Federal). 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
7� GLOSSÁRIO. 
 
Estado de conservação: 
Análise qualitativa dos atrativos quanto às 
manifestações culturais, análise realizada 
quanto à fidelidade à origem histórica e/ou 
grau de conservação.  
 
Indicativos quanto ao estado de 
conservação em relação às transformações 
ocorridas, causando descaracterização do 
atrativo, classificados da seguinte forma: 

 
Bom � Atrativo com as 
características originais, bem 
conservadas e/ou restauradas, em 
condições de uso. 
 
Regular � Atrativo parcialmente 
alterado, necessitando de pequenas 
obras de conservação e/ou 
restauração (pintura etc.) e em 
condições de uso. 
 
Ruim � Atrativo alterado, com a 
estrutura ameaçada, sem condições 
de descrição de suas características 
originais. 
 
Deteriorado � Atrativo 
desmoronado que não apresenta 
mais condições de descrição de suas 
características originais. 
 
Acesso ao atrativo: 
 
Bom � pavimentado ou não que, 
em função do seu estado, permita 
aos visitantes chegarem ao atrativo 
em qualquer época do ano. 
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Regular � pavimentado ou não 
que, em função do seu estado de 
conservação, restrinja o uso aos 
visitantes em determinado período 
do ano. 
 
Precário � não pavimentado e que 
dificulte o acesso dos visitantes ao 
atrativo (exemplo: caminhos, 
atalhos etc.). 
 
Meios de hospedagem: 
 
Bom - Se o grau de satisfação do 
cliente for satisfatório. 
 
Regular � Se o grau de satisfação 
do cliente não for satisfatório. 
 
Ruim � Inviável. 
 
Adaptado e não-adaptado � Se é 
ou não adaptado para pessoas com 
necessidades especiais. 
 
Acessibilidade ao atrativo - 
Refere-se aos períodos de visitação 
ao atrativo, determinando por 
diversidades climáticas ou outras 

restrições de horários e de leis. No 
caso de ser temporário, utiliza-se o 
critério de mencionar os 
meses/dias, quando necessário. 
 
Maior fluxo � Maior número de 
visitantes. 
 
Demanda � Procura turística.  
Descrição dos UH´s (unidades 
habitacionais) � Indica o número 
total de uh�s por tipo, a saber: 
suítes, apartamentos, quartos com 
e sem banheiro privativo, chalés e 
também se há camas extras no 
estabelecimento. Caso o 
apartamento, suíte ou chalé não 
esteja descrito, considerar para 
todos, o seguinte critério: nos 
apartamentos há banheiro privativo 
e nas suítes e chalés há banheiro 
privativo e salas de estar.  
 
Origem dos visitantes � Indica a 
origem dos visitantes: se 
intermunicipal, do entorno regional, 
de outros estados e outros países. 
 
 

8 - REFERÊNCIAS/DOCUMENTOS  
CONSULTADOS. 

 
 

1. BGE. Censo 2000. 
 

2. In loco. 
 
 
Órgãos Públicos e Privados: 

 
11. ESCELSA � Espírito 
Santo Centrais Elétricas. 

 
12. IBAMA- Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente. 

 
13. IBGE- Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatístico. 

 
14. Prefeitura Municipal de 
Pancas. 

 
15. SAAE � Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto. 

 
16. SEBRAE/ES 
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17. Secretaria Municipal de 
Turismo Cultura Meio 
Ambiente Esporte e Lazer 

 
18. Sindhotéis � Sindicato 
dos Hotéis do Espírito Santo. 
Site em construção. 

 
 
Comissões, Associações, 
Núcleos e Parques: 
 

19. Comissão Espírito 
Santense de Folclore. 

 
 
Lista Telefônica:  
 

Telelista 2004. 
 

Telemar 2004.  
 
Cd de dados:  
 

Espírito Santo em Dados. 
Governo do Estado do ES 
2003-2006. 

 
Nome do site, endereço da 
página e data de acesso. 
 

Disponível em: 
<http://www.barra.net.com>
.Acesso em: jun. 2004. 

 
Comissão Espírito Santense 
de Folclore. Disponível 
em:<http://www.folclorecapi
xaba.org.br>. Acesso em jun. 
de 2004. 

 
Correios Vitória. Disponível 
em:<http://www.correios.co
m.br.>. Acesso em: jun de 
2004. 

 
Disponível 
em:<http://www.gazetaonlin
e.com.br>. Acesso em: 4 de 
jun. de 2004. 

 
IBAMA - Instituto Brasileiro 
de Meio Ambiente. Disponivel 
em:<http://www.ibama.gov.

br>. Acesso em:jun. 2004. 
 

IBGE - Instituto Brasileiro de 
Geografia. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br
>. Acesso em jun de 2004. 

 
IEMA � Instituto Estadual do 
Meio Ambiente. Disponível 
em: 
<http://www.iema.es.gov.br
>. Acesso em: jun. de 2004. 

 
IPES � Instituto de apoio à 
pesquisa do Espírito Santo. 
Disponível em: 
<http://www.ipes.gov.br>. 
Acesso em: jun de 2004. 

 
SEBRAE/ES. Disponível 
em:<www.sebraees.com.br>
. Acesso em jun. de 2004. 

 
Telemar 2004. Disponível em. 
<http://www.telemar.com.br
>. Acesso em: jun. de 2004. 
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