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Apresentação:

O SEBRAE/ES em parceria com a SEDETURSecretaria 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 Presidente Kennedy. 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 infraestrutura 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
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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.
Hoje, o estado tem dado maior atenção ao
turismo, buscando uma melhor organização
de seus atrativos, temos, valorizando as
origens culturais e os diferenciais históricos
e geográficos, tendo como objetivo final a
consolidação do Espírito Santo como destino
turístico.
Para isso, é necessário conhecer e
quantificar nossos potenciais e o Inventário
da Oferta Turística é o instrumento ideal no
processo de desenvolvimento turístico.
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1 – Objetivos.
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O Inventário da Oferta Turística será

·hierarquizar e priorizar os atrativos e

para:

otimizada e ordenada;

estruturado a fim de servir como fonte

·identificar características e fatores que
determinam as motivações de viagem;
·dimensionar

equipamentos
disponíveis,

a

para

oferta
e

de

infra-estrutura

o

processo

ocupação turística do território;
·diagnosticar

serviços

deficiências

e

de

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
turismo

no

município;
·organizar
estrutura
público;

o

o

efeito

cenário
setor

multiplicador
econômico

de

administrativa

turismo
do

do
do
na

setor

conjuntos existentes para sua utilização
·servir

consulta

como

aos

fonte

de

pesquisa

empresários,

e

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

1.

Sede;
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3 – Introdução ao Município.

Primeiro

município

litorâneo

em

terras

capixabas a partir da divisa com o Estado do

Rio de Janeiro, Presidente Kennedy é um
município de grande expressão no que tange
a produção de petróleo.

No passado, os jesuítas possuíam a Fazenda
Muribeca em meados do Século XVI, do qual

construíram também a Igreja de Nossa
Senhora das Neves, na Praia das Neves.
Outro destaque no município é a Praia de

Marobá, onde há colônias de pesca que em
sua comunidade, propiciam o contato com o
cotidiano de uma vila de pescadores.

Prova disso será a construção de um porto

pesqueiro na Praia de Marobá com intuito de

incentivar o pescador e proporcionar meios
de trabalho na comunidade. Combinados à

beleza das praias, existem também lugares
onde a Mata Atlântica está presente, com
ocorrência de fauna e floras ricas.
Utilizando

seu

potencial

turístico

e

organizando sua oferta de forma planejada,

Presidente

Kennedy

poderá

atender
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sua

demanda turística de modo a propiciar ao

seu turista e visitante uma experiência
inesquecível.
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ATRATIVOS TURÍSTICOS
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4 – Atrativos Naturais

4.1 - ATRATIVOS NATURAIS
4.1.1 – Costas ou Litoral
4.1.1.1 - Praias

Descrição do acesso utilizado: através da
Rodovia ES-060 sentido sul, não há estrutura
turística no local. Primeira praia após o Saco
dos Cações no município Marataízes.

Nome do atrativo:
Praia de Marobá

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

Localização: Marobá.

Legislação de proteção ao atrativo: não há.

Localidade mais próxima do atrativo:
Jaqueira.

Estado de conservação: bom.

Distância da localidade mais próxima: 06Km.
Distância da Sede do município: 30Km.
Acesso ao atrativo: sinalizado, não
adaptado, rodoviário não pavimentado e em
bom estado.

Entrada do atrativo: não há entrada definida.
Visitação:
diariamente,
sem
horário
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito
e sem autorização prévia.
Acessibilidade do atrativo: pemanente.
Tempo necessário
atrativo: horas.

para

usufruir

o

Equipamentos e serviços no atrativo:
serviços de limpeza e de segurança,
instalações sanitárias, área para lazer e
entretenimento, locais para alimentação e
para hospedagem não adaptados.
Atividades ocorrentes no atrativo: banho
de sol e de mar e pesca.
Integra
roteiros
comercializados? Não.

turísticos

Origem dos visitantes: local, municipal, do
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entorno regional e de outros estados. Maior
fluxo de vistiação no verão.
Descrição do atrativo: Marabá fica a 18
quilômetros de Marataízes e recebe cerca de 10
mil pessoas por final de semana durante o verão,
segundo estimativa da Secretaria de Turismo.

Transporte regular para o atrativo:
rodoviário intemunicipal regular, em bom
estado e não adaptado.
Legislação de proteção ao atrativo: não há.
Estado de conservação: bom.

A praia é limpa e de areias claras.

Entrada do atrativo: não há entrada definida.

Referências/Documentos consultados:
Serviço de Informação da Prefeitura
Municipal de Presidente Kennedy.

Visitação:
diariamente,
sem
horário
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito
e sem autorização prévia.

Nome do atrativo:
Praia das Neves
Localização: ao leste do Município.
Localidade mais próxima do atrativo:
Jaqueira.
Distância da localidade mais próxima:
15Km.
Distância da Sede do município: 33Km.
Acesso ao atrativo: sinalizado, não
adaptado, rodoviário não pavimentado e em
bom estado.
Descrição do acesso utilizado: através da
Rodovia ES-060, sentido sul. Fica localizada
logo após a Praia de Maroba.

Acessibilidade do atrativo: pemanente.
Tempo necessário
atrativo: horas.

para

usufruir

o

Equipamentos e serviços no atrativo:
serviços de limpeza e de segurança,
instalações sanitárias, área para lazer e
entretenimento, locais para alimentação e
para hospedagem não adaptados.
Atividades ocorrentes no atrativo: banho
de sol e de mar e pesca.
Integra
roteiros
comercializados? Não.

turísticos

Origem dos visitantes: local, municipal, do
entorno regional e de outros estados. Maior
fluxo de vistiação no verão.
Descrição do atrativo: menos badalado que
Marobá, o balneário de Praia das Neves

também tem seus encantos. Quem freqüenta
o local afirma que a tranqüilidade é o
principal atrativo. Sem contar as condições
de limpeza da praia.
Primeira praia do Espírito Santo, localiza-se
na foz do Rio Itabapoana. A maior parte do
ano é uma praia deserta. O vento suave e
constante, as dunas e a vegetação de
restinga são as características do local.
Observações complementares: na praia
das
Neves
há
uma
peculiaridade:
praticamente não há vendedores de picolés e
outros produtos normalmente vendidos em
praias.
Referências/Documentos consultados:
Serviço de Informação da Prefeitura
Municipal de Presidente Kennedy.
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cortando e fazendo divisa com vários
Municípios dos Estados de Minas Gerais, Rio
de Janeiro e Espírito Santo.

4.1.2 – Hidrografia
4.1.2.1 – Rios

Rio Muribeca – é um
afluentes do Rio Itabapoana.

Nome do atrativo:
Recursos Hídripos do Município
e Presidente Kennedy

Acesso ao atrativo: não sinalizado, não
adaptado,
rodoviário,
parcialmente
pavimentado, em bom estado.
atrativo:
em bom

Rio Preto – outro importante afluente do Rio
Itabapoana.
Equipamentos e serviços no atrativo: não há.
Atividades ocorrentes no atrativo: pesca
e esportes náuticos.

Referências/Documentos consultados:
Serviço de Informação da Prefeitura
Municipal de Presidente Kennedy.

Integra
roteiros
comercializados? Não.

Estado de conservação: regular.

Origem dos visitantes: local, municipal, do
entorno regional e de outros estados. Maior
fluxo de visitação no verão.

4.1.3 – Flora

Descrição do atrativo: Rio Itabapoana principal rio do município, sua bacia
hidrográfica abrange a maior parte da área
territorial de Presidente Kennedy. Navegável
até a localidade de Limeira, onde localiza-se
a Cachoeira do Inferno, foi o grande
responsável pela ocupação territorial da
região.

Localização: em todo o município.

Entrada do atrativo: não há entrada definida.
Visitação:
diariamente,
sem
horário
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito
e sem autorização prévia.
Acessibilidade do atrativo: pemanente.
para

usufruir

o

turísticos

Rio Muqui – nasce em Muqui e vem cortando e
fazendo divisa com vários municípios, inclusive
Atílio Vivácqua e Presidente Kennedy.

Legislação de proteção ao atrativo: Lei
Orgânica Nº 490/97.

Tempo necessário
atrativo: horas.

principais

Córrego Pesqueiro – é um dos principais
atluentes do Rio Muribeca.

Localização: maior parte do terrinório municipal.

Transporte regular para o
rodoviário intemunicipal egular,
estado e não adaptado.

dos

Este rio nasce na Serra do Caparaó e vem

Nome do atrativo:
Flora do Município de
Presidente Kennedy

Acesso
ao
atrativo:
rodoviário,
parcialmente pavimentado, em bom estado e
sinalizado.
Transporte para o atrativo: rodoviário,

16

Inventário da Oferta Turística do Município de Presidente Kennedy / 2005.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

regular, em bom estado de conservação e
não adaptado.

Altlântica e Restinga.
Observações complementares: a Mata do
Joirdão, há 28Km da Sede, a Mata do Joel
Costalonga, há 3,5Km da Sede e a Mata do
Tonon, há 0,5Km da Sede, são propriedades
com áreas de Mata Atlântica, semiexploradas e são pemitidas visitas com guia
local e com autorização do proprietário.

Legislação de proteção ao atrativo: não
há.
Estado de conservação: bom.
Visitação:
diariamente,
sem
horário
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito
e sem autorização prévia.
Acessibilidade do atrativo: pemanente.
Tempo necessário para usufruir o
atrativo: algumas horas em cada localidade.
Equipamentos e serviços no atrativo: os
disponíveis em cada localidade específica.
Atividades
ocorrentes
contemplação.
Integra
roteiros
comercializados? Não.

no

atrativo:
turísticos

Origem dos visitantes: local, municipal, do
entorno regional e de outros estados. Maior
fluxo de visitação no verão.

Descrição do atrativo: a diversidade
natural de Presidente Kennedy proporciona
contato com a flora marinha, Mata Atlântica,
restinga e mangue. Estão totalmente
acessíveis ao visitante 70 hectares de Mata
Atlântica da localidade de Praia das Neves e a
restinga, que se estende nos 9Km entre
Marobá e Neves.
A biodiversidade da floresta inclui espécies da
flora atlântica, como os belíssimos ipês. A
beleza e a vida da mata e da restinga atraem
aventureiros do trekking ecológico, biólogos e
pesquisadores. Embora muitas propriedades
particulares tenham se instalado na área de
restinga, ainda há muita preservação. A
vegetação é densa e apresenta muitos cactos
e árvores com até cinco metros de altura.
No sul de Presidente Kennedy, às margens do
rio Itabapoana, localiza-se uma das maiores
áreas de manguezal do Brasil. São 300
hectares cercados ainda por reservas de Mata

Referências/documentos consultados:
Guia Estrada 2005. O Melhor de
Presidente Kennedy. Editora Viver.

4.1.4 – Fauna
Nome do atrativo:
Fauna do município de
Presidente Kennedy
Localização: em todo o município.
Acesso
ao
atrativo:
rodoviário,
parcialmente pavimentado, em bom estado e
sinalizado.
Transporte para o atrativo: rodoviário,
regular, em bom estado de conservação e
não adaptado.
Legislação de proteção ao atrativo: não
há.
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Estado de conservação: bom.
Visitação:
diariamente,
sem
horário
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito
e sem autorização prévia.

Acessibilidade do atrativo: pemanente.
Tempo necessário para usufruir o
atrativo: algumas horas em cada localidade.
Equipamentos e serviços no atrativo: os
disponíveis em cada localidade específica.
Atividades
ocorrentes
contemplação e pesquisa.

no

atrativo:

Integra
roteiros
turísticos
comercializados? Sim. Através das Rotas
“do Sol e da Moqueca”. Coordenadas pela
SEDETUR.
Origem dos visitantes: local, municipal, do

entorno regional e de outros estados. Sendo
o fluxo de visitação constante.

como canários e coleiros, capivara, tatu,
guaxinim, ariranha e muitos outros animais.

Descrição do atrativo: assim como na flora,
a fauna é representada por espécies da Mata
Atlântica, onde há muitos animais como
macacos, tamanduá, lagartos, gaviões e
outras aves. Cobras, siriemas, corujas,
lagartos, gaviões e outros pássaros são as
espécies mais endêmicas. A fauna marinha
mostra-se rica e abundante nos 16Km de
costa no litoral do município, atraindo
biólogos e oceanógrafos para o estudo do
potencial marinho. Quase que diariamente
um grupo de golfinhos ‘passeia’ pela costa
das Praias de Marobá e Neves, e, às vezes,
costumam chegar a apenas 50 metros da
praia.

Referências/documentos consultados:
Guia Estrada 2005. O Melhor de
Presidente Kennedy. Editora Viver.

Já foram detectados pontos de desova das
tartarugas marinhas em Marobá, Praia das
Neves e próximo à foz do Rio Itabapoana. O
município é mapeado pelo Projeto Tamar e
pode receber uma base de apoio no litoral.

4.2 – ATRATIVOS CULTURAIS
4.2.1 – Sítios
4.2.1.1 – Conjunto Histórico
Nome do atrativo:
Comunidade de Cacimbinha
Localização: Cacim binha, não urbana.
Localidade mais próxima do atrativo: Boa
Esperança.

Segundo pesquisadores, Presidente Kennedy
é rota de passagem das baleias Jubartes
rumo a Abrolhos, na Bahia, e ainda local de
migração e passagem de espécies das
andorinhas-do-mar,
especialmente
as
espécies Sterna eurygnatha (andorinha de
bico
amarelo)
e
Sterna
hirundinacea
(andorinha de bico vemelho).

Distância da localidade mais próxima:
03Km.

A fauna da região do manguezal apresenta
mariscos e siris, garças, vários pássaros

Descrição do acesso utilizado: partindo da
Sede do Município, em sentido a localidade

Distância da Sede do município: 14,3Km.
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não
adaptado, rodoviário, não pavimentado e em
estado regular.
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de Sítio Desejo. A partir daí, seguir para
Cacimbinha de Santana Feliz, rumo a
comunidade quilombola de Boa Esperança,
onde logo então chegamos a Cacimbinha.
Transporte regular para o atrativo:
rodoviário intemunicipal regular, em bom
estado e não adaptado.
Legislação de proteção ao atrativo: não há.

Equipamentos e serviços no atrativo: não há.
Atividades
ocorrentes
no
atrativo:
comunidade quilombola, onde acontece o
“Jongo”, manifestaçãio popular.
Integra
roteiros
comercializados? Não.

turísticos

Origem dos visitantes: local, municipal, do
entorno regional e de outros estados. Maior
fluxo de visitação no verão.
Descrição
do
atrativo:
comunidades
tradicionais que guardam os costumes e
tradições como, por exemplo, o Folguedo do
Jongo, as Farinheiras, as construções em
estuque (ou pau-a-pique ou tapa de soprado)
além dos modos de cultivo da terra.
Referências/Documentos consultados:
Serviço de Informação da Prefeitura
Municipal de Presidente Kennedy.

Estado de conservação: bom.
Entrada do atrativo: não há entrada definida.
Visitação: segunda a sexta-feira, das 8h às
18h, sem visitas guiadas, acesso gratuito e
sem autorização prévia.
Acessibilidade do atrativo: temporária.
Tempo necessário
atrativo: horas.

para

usufruir

o

Nome do atrativo:
Farinheiras / Quitungos
Localização: Arueira.
Localidade mais próxima do atrativo:
Cacimbinha.
Distância da localidade mais próxima:

2,3Km.
Distância da Sede do município: 14Km.
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não
adaptado, rdoviário, não pavimentado e em
estado regular.
Descrição do acesso utilizado: partindo da
Sede pela Rodovia Estadual Justo Castilho,
entrar à esquerda e seguir 1,5Km, chega-se
à propriedade da Senhora Fiota.
Transporte para o atrativo: rodoviário
intemunicipal regular, em bom estado e não
adaptado.
Legislação
ou
registro/patente
realização: Lei Orgânica nº 0631/2005.

da

Estado de conservação: bom.
Entrada do atrativo: não há entrada definida.
Visitação: diariamente, de 8h às 17h, sem
visitas guiadas, acesso gratuito e sem
autorização prévia.
Acessibilidade do atrativo: temporária.
Tempo necessário
atrativo: horas.

para

usufruir

o

Equipamentos e serviços no atrativo:
local para alimentação.
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Atividades ocorrentes no atrativo: venda
de farinha de mandioca.

Distância da localidade mais próxima:
6,7Km.

Integra
roteiros
comercializados? Não.

Distância da Sede do município: 26Km.

turísticos

Origem dos visitantes: local, municipal, do
entorno regional e de outros estados. Maior
fluxo de visitação na data do evento.
Descrição do atrativo: 8 fábricas de farinha
(industrial) na região da jaqueira. Toda a
economia do local vive entorno da produção
de farinha. Atrás das residências estão
instaladas as fabricas de farinhas.
Referências/Documentos consultados:
Serviço de Informação da Prefeitura
Municipal de Presidente Kennedy.

4.2.2 – Edificações
4.2.2.1 – Arquitetura Religiosa
Nome do atrativo:
Igreja de Nossa Senhora das Neves
Localização: Santuário das Neves.
Localidade mais próxima do atrativo:
Praia das Neves.

Acesso ao atrativo: não sinalizado, não
adaptado, rodoviário, não pavimentado e em
estado regular.
Descrição do acesso utilizado: a partir do
Centro, seguir em direção à Praia das Neves.
A entrada para a igreja é sinalizada e está a
cerca de 9Km antes da praia.
Transporte regular para o atrativo:
rodoviário intemunicipal regular, em bom
estado e não adaptado.
Legislação de proteção ao atrativo:
tombada pelo IPHAN – Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Lei
Orgânica Nº 447/95.
Estado de conservação: bom.
Entrada do atrativo: porta principal, não
adaptada.
Visitação: aos domingos, das 8h às 17h,
sem visitas guiadas, acesso gratuito e sem
autorização prévia.
Acessibilidade do atrativo: temporária.
Tempo necessário
atrativo: horas.

para

usufruir

o

Equipamentos e serviços no atrativo:
serviço de limpeza e de segurança
e.instalações sanitárias não adaptadas.
Atividades
ocorrentes
no
contemplação da obra de arte.
Integra
roteiros
comercializados? Não.

atrativo:
turísticos

Origem dos visitantes: local, municipal, do
entorno regional e de outros estados. Maior
fluxo de visitação durante a Festa das Neves.
Descrição
do
atrativo:
edificada
juntamente com a residência no século XVI
pelos jesuítas, faz parte do conjunto
arquitetônico da Fazenda Muribeca que, em
seu tempo, foi a principal fazenda de gado da
costa brasileira, chegando a possuir 2000
cabeças de gado, sendo responsável pelo
abastecimento de carne do Colégio Santiago
em Vitória, além das outras aldeias da costa
capixaba. Nossa Senhora das Neves é uma
das principais devoções do norte carioca,
atraindo para a festa em seu louvor, grande
contingentes de devotos.
Referências/Documentos consultados:
1. Guia Estrada 2005. O Melhor de
Presidente Kennedy. Editora Viver;
2. Serviço de Informação da Prefeitura
Municipal de Presidente Kennedy.
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Distância da localidade mais próxima:
6,7Km.
Distância da Sede do município: 27Km.
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não
adaptado, rodoviário, não pavimentado e em
estado regular.
Descrição do acesso utilizado: a partir do
Centro, seguir em direção à Praia das Neves.
A entrada para a igreja é sinalizada e está a
cerca de 9Km antes da praia.
Transporte regular para o atrativo:
rodoviário, intemunicipal regular, em bom
estado e não adaptado.

4.2.3 - Obras de Arte

Legislação de proteção ao atrativo:
tombada pelo IPHAN – Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Lei
Orgânica Nº 447/95.
Estado de conservação: bom.

4.2.3.1 – Esculturas, Estatuárias,
Monumentasl, Obeliscos

Entrada do atrativo: porta principal, não
adaptada.

Nome do atrativo:
Imagem de Nossa Senhora das Neves

Visitação: aos domingos, das 8h às 17h,
sem visitas guiadas, acesso gratuito e sem
autorização prévia.

Localização: Igreja de Nossa Senhora das
Neves , Praia das Neves.
Localidade mais próxima do atrativo:
Praia das Neves.

Acessibilidade do atrativo: temporária.
Tempo necessário
atrativo: horas.

para

usufruir

o

Equipamentos e serviços no atrativo:
serviço de limpeza e de segurança e
instalações sanitárias não adaptadas.
Atividades
ocorrentes
no
contemplação da obra de arte.
Integra
roteiros
comercializados? Não.

atrativo:
turísticos

Origem dos visitantes: local, municipal, do
entorno regional e de outros estados. Maior
fluxo de visitação durante a Festa das Neves.
Descrição do atrativo: escultura de
procedência francesa, datada do século XVIII,
possui 1,60m de altura. Originalmente ficava
localizada no altar-mor da Igreja de Nossa
Senhora das Neves, por questão de
segurança foi transferida para a matriz na
Sede do município. Durante a Festa das
Neves a imagem é novamente transferida
para o local de origem. Trata-se de uma das
mais belas imagens da arte sacra capixaba.
Referências/Documentos consultados:
1. Guia Estrada 2005. O Melhor de
Presidente Kennedy. Editora Viver.
2. Serviço de Informação da Prefeitura
Municipal de Presidente Kennedy.
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e servido em panela de barro.
Receita típica:
 1 kg de peixe, em postas;
 4 cebolas médias;
 5 tomates grandes;
 coentro, alho, sal e limão, a gosto;
 colorau.
Modo de preparo:
 tempere o peixe com alho, sal e limão;
 na panela de barro, coloque um fio de
azeite de oliva e 1 colher de colorau, para
queimar;
 coloque na panela uma camada dos
temperos com a metade da cebola, do
tomate e do coentro picados, acondicione
as postas de peixe;
 cubra com o restante dos temperos;
 cozinhe em fogo médio por 40
minutos.
4.2.4 – Gastronomia Típica
4.2.4.1 – Pratos Típicos
Nome:
Moqueca Capixaba
Localização: em todos os estabelecimentos
de alimentação do município.

Observações
complementares:
não
precisa
adicionar
água
à
moqueca.
Acompanha arroz branco e pirão.
Pirão: cozinhar e desmanchar a cabeça do
peixe, acrescentar farinha e sal, mexendo
sempre.
Nome:
Moqueca de Camarão

Origem: indígena.

Localização: em todos os estabelecimentos
de alimentação do município.

Descrição do atrativo: o prato é preparado

Origem: indígena.

Descrição do atrativo: o prato é preparado
e servido em panela de barro.
Receita típica:
 camarão;
 azeite de oliva;
 alho;
 cebola;
 coloral;
 pimentão;
 tomate;
 salsa;
 coentro;
 cebolinha verde e
 sal.
Modo de preparo:
 frita-se o camarão em azeite de oliva;
 prepare o molho;
 acrescenta-se leite de coco, creme de
leite ou leite batido com coco;
 quando o molho ferver é só
acrescentar o crustáceo.
Observações complementares: para não
ficar duro o camarão só pode ferver por 3
minutos.
Referências/Documentos consultados:
1. Guia Estrada 2005. O Melhor de
Presidente Kennedy. Editora Viver;
2. Serviço de Informação da Prefeitura
Municipal de Presidente Kennedy.
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regular, em bom estado e não adaptado.
Visitação: durante todo o ano, sem visitas
guiadas, ingresso gratuito e sem autorização
prévia.
Acessibilidade ao Atrativo: pemanente.
Tempo necessário
atrativo: horas.

para

usufruir

o

Equipamentos e serviços no atrativo:
todos disponíveis nas localidade de cada
artesão.
Atividades
ocorrentes
no
atrativo:
produção e comercialização de artesanato.
Integra
roteiro
comercializados? Não.
4.2.5 – Artesanato
Nome:
Artesanato de Presidente Kennedy
Localização: Sede, localidade e distritos.
Área urbana e não urbana.
Acesso
ao
atrativo:
rodoviário,
parcialmente pavimentado, em bom estado e
não sinalizado.
Transporte:

rodoviário

intemunicipal

turístico

Origem dos visitantes: local, municipal, do
entorno regional e outros estados. Maior
visitação no verão.
Descrição do Atrativo: o artesanato em
Presidente Kennedy é produzido com
materiais diversos, grande parte desta
produção utiliza matéria-prima disponível na
natureza.
Fibras naturais utilizadas:
Madeira – são feitos móveis artesanais,
esculturas e objetos decorativos.
Cipó – produção de cestos, principalmente
na zona rural

Fibra de Coco – produz-se luminárias,
bijuterias e vários objetos.
Concha – produz-se bijuterias e objetos
decorativos.
O artesanato típico do município engloba
cestarias, balaios, tipitis, peneiras, conchas e
rendas de bilros. Tudo é feito com conchas,
prata, madeira, linhas, miçangas, corais,
coco, ouro, tecidos e etc.
Observações
complementares:
o
SEBRAE/ES possui banco de dados com
nome, endereço e tipo de trabalho de todos
os artesãos do município.
Referências/Documentos consultados:
Prefeitura
Municipal
de
Presidente
Kennedy.
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4.2.6 – Música e Dança
4.2.6.1 – Folguedos
Nome do atrativo:
Folia de Reis
Localização: área não urbana, Gromogol.
Localidade mais próxima do atrativo:
Cancela.
Distância da localidade mais próxima:
11Km.
Distância da Sede do município: 23Km.
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não
adaptado, rodoviário, não pavimentado e em
estado regular.
Descrição do acesso utilizado: saindo da
Sede do município pela Rodovia ES-060.
Transporte regular para o atrativo:
rodoviário, intemunicipal regular, em bom
estado e não adaptado.
Legislação de proteção ao atrativo: não há.
Estado de conservação: bom.
Entrada do atrativo: depende do local da

apresentação.
Visitação: ciclo natalício, de 24 de dezembro
a 20 de janeiro, sem horário definido, sem
visitas guiadas, acesso gratuito e sem
autorização prévia.
Acessibilidade do atrativo: temporária.
Tempo necessário
atrativo: horas.

para

usufruir

o

Equipamentos e serviços no atrativo:
depende do local da apresentação.
Atividades
ocorrentes
no
atrativo:
peregrinação pelas casas da zona urbana e
rural do município.
Integra
roteiros
comercializados? Não.

turísticos

Origem dos visitantes: local, municipal, do
entorno regional e de outros estados. Maior
fluxo de visitação durante o ciclo natalino.
Descrição do atrativo: a Folia dos Santos
Reis é uma tradição européia antiga,
disseminada em países de tradição católica.
Chegou ao Brasil pelos portugueses. O grupo
é composto por 14 componentes, chamados
foliões. Dentre eles estão incuídos: o mestre
da folia, os dois palhaços e os tocadores.
Referências/Documentos consultados:
Cadastro do Encontro Nacional de Folias
de Reis de Muqui/ES.

Grupo Reconhecido e em atividade:
Folia de Reis “Estrela do Gromnogol”
Mestre: João Quirino.
Localização: Gromogol.
Nome do atrativo:
Jongo
Localização: Cacimbinha, não urbana.
Localidade mais próxima do atrativo: Boa
Esperança.
Distância da localidade mais próxima: 3Km.
Distância da Sede do município: 14,3Km.
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não
adaptado, rodoviário, não pavimentado e em
estado regular.
Descrição do acesso utilizado: partindo da
Sede do Município, em sentido a localidade
de Sítio Desejo, a partir daí, seguir para
Cacimbinha de Santana Feliz, rumo a
comunidade quilombola de Boa Esperança,
onde logo então chegamos a Cacimbinha.
Transporte regular para o atrativo:
rodoviário, intemunicipal regular, em bom
estado e não adaptado.
Legislação de proteção ao atrativo: não há.
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Estado de conservação: bom.

4.2.7 - Saberes e Fazeres

Entrada do atrativo: depende do local da
apresentação.

4.2.7.1 - Trabalhos manuais
e arte popular

Visitação: 13 de maio e festas juninas, sem
horário definido, sem visitas guiadas, acesso
gratuito e sem autorização prévia.

Nome do atrativo:
Pesca Artesanal

Acessibilidade do atrativo: temporária.
Tempo necessário
atrativo: horas.

para

usufruir

o

Equipamentos e serviços no atrativo: não há.
Atividades
ocorrentes
manifestação folclórica.

no

atrativo:

Integra
roteiros
turísticos
comercializados? Não.
Origem dos visitantes: local, municipal, do
entorno regional e de outros estados. Maior
fluxo de vistiação no mês de maio.
Descrição do atrativo: o jongo é uma dança de
origem africana, possivelmente do povo oriundo
de Angola, da qual participam homens e
mulheres. O canto tem o papel fundamental
associado aos instrumentos músicais e dança.
Referências/Documentos consultados:
Atlas do Folclore do Espírito Santo.

artesanal.
Integra
roteiros
comercializados? Não.

Origem dos visitantes: local, municipal, do
entorno regional e de outros estados. Maior
fluxo de vistiação no verão.

Localização: Sede, urbana e não urbana,
em todo o município.
Acesso ao atrativo: sinalizado, não adaptado,
rodoviário, não pavimentado e em estado regular.
Transporte regular para o atrativo:
rodoviário intemunicipal regular, em bom
estado e não adaptado.
Legislação de proteção ao atrativo: não há.

Visitação:
diariamente,
sem
horário
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito
e sem autorização prévia.
Acessibilidade do atrativo: pemanente.
para

usufruir

Descrição do atrativo: há vários locais
adequados para a pesca artesanal no
Município de Presidente Kennedy, como
segue.

Nome do atrativo:
Pesca Artesanal na Lagoa Pedra Branca
Localização: não urbana.

Estado de conservação: bom.
Entrada do atrativo: não há entrada definida.

Tempo necessário
atrativo: horas.

turísticos

o

Equipamentos e serviços no atrativo: não há.
Atividades ocorrentes no atrativo: pesca

Localidade mais próxima do atrativo:
Gromogol.
Distância da localidade mais próxima: 11Km.
Distância da Sede do município: 23Km.
Descrição do acesso utilizado: saindo da
Sede do Município, em direção à comunidade de
Cancelas, a partir daí, seguir para o Posto Caju.
Descrição do atrativo: uma das principais
características do folclore local, a pesca é
responsável pela ocupação da maior parte das
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comunidades vizinhas (Cancelas e Gromogol).
Nome do atrativo:
Pesca Artesanal no
Poço Niltinho de Gromogol
Localização: não urbana.
Localidade mais próxima do atrativo:
Cancelas.
Distância da localidade mais próxima: 9Km.
Distância da Sede do município: 21Km.
Descrição do acesso utilizado: saindo da
Sede em direção à comunidade de Cancelas,
a partir daí, seguir para Gromogol.
Descrição do atrativo: a pesca é
responsável pela relação do turista com a
natureza.

Distância da Sede do município: 20Km.
Descrição do acesso utilizado: saindo da
Sede do Município, em direção a localidade
de Alegria, de lá seguir para a comunidade de
Santa Lúcia e seguir até a Fazenda Santa
Lúcia.
Descrição do atrativo: a Lagoa Santa Lúcia
I encontra-se na Sede da Fazenda, possuindo
barco
para
passeio
e
a
Lagoa
Santa Lúyia II encontrea-se a 4Km da Sede e
dentro de uma mata com 3Km de
comprimento.

Nome do atrativo:
Pesca Artesanal na Lagoa do Alaor
Localização: não urbana.
Localidade mais próxima do atrativo: Sede.

própria para a pesca e acampamento.
Nome do atrativo:
Pesca Artesanal no Rio Itabapoana
Localização: não urbana.
Localidades mais próximas do atrativo:
Bela Vista, Guarulhos, Baixada da Muribeca e
Praia das Neves.
Distância da localidade mais próxima:
0,5Km, da estrada principal.
Distância da Sede do município: 33Km.
Descrição do acesso utilizado: saindo da
Sede do Município, em direção à Praia das
Neves e à Fazenda Guarulhos.
Descrição do atrativo: o Rio Itabapoana
nasce na Serra do Caparaó e vem cortando e
fazendo divisa com vários municípios dos
Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e
Espírito Santo.

Nome do atrativo:
Pesca Artesanal na Lagoa
Santa Lúcia I e II

Distância da localidade mais próxima: 9,5Km.

Localização: não urbana.
Localidade mais próxima do atrativo:
Cancelas.

Descrição do acesso utilizado: saindo da
Sede em direção ao Sítio Desejo e após
seguir para a comunidade de Mineirinbho e
assim, chegar à Fazenda do Alaor.

Nome do atrativo:
Pesca Artesanal na Lagoa do Joça Corrêa

Distância da localidade mais próxima:
5Km.

Descrição do atrativo: a Lagoa do Alaor
situa-se próxima à sede de sua propriedade,

Localidade mais próxima do atrativo: São
Salvador.

Distância da Sede do município: Sede.

Localização: não urbana.
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Distância da localidade mais próxima: 6Km.
Distância da Sede do município: 9,7Km.
Descrição do acesso utilizado: saindo da
Sede em direção ao Sítio Desejo e após
seguir para a comunidade de Santana Feliz,
onde encontra-se esta Lagoa.

adaptado, rodoviário, não pavimentado e em
estado regular.
Descrição do acesso utilizado: Rodovia
ES-162
Transporte regular para o atrativo:
rodoviáriom, intemunicipal regular, em bom
estado e não adaptado.

Descrição do atrativo: a Lagoa do Joça
Corrêa encontra-se na sede do seu sítio,
possuindo área pára piquiniques, a lagoa é
própria para banho.

Legislação de proteção ao atrativo: Lei
Orgânica Nº 0631/2005.

Referências/Documentos consultados:
Serviço de Informação da Prefeitura
Municipal de Presidente Kennedy.

Entrada do atrativo: não há entrada definida.

Nome do atrativo:
Farinheiras / Quitungos
Localização: zona rural do município,
especialmente nas comuniddes de Leonele
São Paulo.
Localidade mais próxima do atrativo: Sede.
Distância da localidade mais próxima:
02Km da Comunidade Leonel e 10Km da
Comunidade de São Paulo.
Distância da Sede do município: Sede.
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não

Descrição do atrativo: tradicional produto
da região, a mandioca é transformada em
farinha e produtos, como a tapioca e o bijú.
As farinheiras do interior do município ainda
utilizam o método de produção artesanal, o
que garante ao produto final um especial
sabor.
Referências/Documentos consultados:
Serviço de Informação da Prefeitura
Municipal de Presidente Kennedy.

Estado de conservação: bom.

Visitação: segunda-feira a sábado, das 8h
às 16h, sem visitas guiadas, acesso gratuito
e sem autorização prévia.
Acessibilidade do atrativo: temporária.
Tempo necessário
atrativo: horas.

para

usufruir

o

Equipamentos e serviços no atrativo: não há.
Atividades
ocorrentes
no
produção de farinha e derivados.

atrativo:

4.3 – ATIVIDADES ECONÔMICAS
4.3.1 – Agropecuária
4.3.1.1 – Agricultura
Nome do atrativo:
Agricultura
Localização: zona rural do município.

turísticos

Acesso ao atrativo: não sinalizado, não
adaptado, rodoviário, não pavimentado e em
bom estado.

Origem dos visitantes: local, municipal, do
entorno regional e de outros estados. Maior
fluxo de vistiação no verão.

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

Integra
roteiros
comercializados? Não.

27

Inventário da Oferta Turística do Município de Presidente Kennedy / 2005.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Marataízes.

Legislação de proteção ao atrativo: não há.
Estado de conservação: bom.
Entrada
do
atrativo:
porteira,
adaptada, em cada propriedade.

não

Visitação: segunda a sexta-feira, das 8h às
18h, sem visitas guiadas, acesso gratuito e
sem autorização prévia.
Acessibilidade do atrativo: temporária.
Tempo necessário
atrativo: horas.

para

usufruir

o

Equipamentos e serviços no atrativo: não há.
Atividades
ocorrentes
no
atrativo:
adubação, plantio e colheita.
Integra
roteiros
comercializados? Não.

turísticos

Origem dos visitantes: local, municipal, do
entorno regional e de outros estados. Maior
fluxo de vistiação na época de colheita.
Descrição do atrativo: a agricultura é uma
das principais bases econômicas locais, com
destaque para a produção de mandioca, que
abastece as farinheiras, da cana-de-açúcar,
que abastece a usina Paineiras em
Itapemirim e a produção de abacaxi, sendo o
segundo maior produtor nacional, perdendo
apenas para o município vizinho de

Atividades
ocorrentes
no
apreciação do processo de criação.

4.3.1.2 – Pecuária

Integra
roteiros
comercializados? Não.

Nome do atrativo:
Pecuária leiteira e de corte

Acesso ao atrativo: não sinalizado, não
adaptado, rodoviário, não pavimentado e em
estado regular.
Transporte regular para o atrativo:
rodoviário, intemunicipal regular, em bom
estado e não adaptado.
Legislação de proteção ao atrativo: não há.
Estado de conservação: bom.
não

Visitação: segunda a sexta-feira, das 8h às
18h, sem visitas guiadas, acesso gratuito e
sem autorização prévia.
Acessibilidade do atrativo: temporária.
Tempo necessário
atrativo: horas.

para

turísticos

Origem dos visitantes: local, municipal, do
entorno regional e de outros estados. Maior
fluxo de vistiação no verão.

Localização: zona rural do município.

Entrada
do
atrativo:
porteira,
adaptada, em cada propriedade.

atrativo:

usufruir

Equipamentos e serviços no atrativo: não há.

Descrição do atrativo: a criação de gado de
corte é uma das principais atividades
econômicas do município, sendo aplicada alta
tecnologia de inseminação artificial por
alguns produtores. A produção leiteira
também tem grande destaque, abastecendo
cooperativas de Itapemirim, Cachoeiro de
Itapemirim e Mimoso do Sul.
Desatacam-se as seguintes propriedades:
 Fazenda Pesqueirto;
 Fazenda do Alaor;
 Fazenda do Hugo.
Referências/Documentos consultados:
Serviço de Informação da Prefeitura
Municipal de Presidente Kennedy.

4.3.2 - Indústria
o

4.3.2.1 - Petrolífera
Nome do atrativo:
Produção de Petróleo
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crescimento econômico e social.

Localização: plataforma marítima.
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não
adaptado, hidroviário, marítimo.
Transporte regular para o
hidroviário, marítimo contratado.

atrativo:

Legislação de proteção ao atrativo: não
há.
Estado de conservação: bom.
Entrada do atrativo: helipoerto,
adaptado.

não

Visitação: não está aberta a vistiação
somente
com
autorização
prévia
da
PETROBRÁS.
Equipamentos e serviços no atrativo: não há.
Atividades
ocorrentes
extração de petróleo.
Integra
roteiros
comercializados? Não.

no

atrativo:
turísticos

Origem dos visitantes: local, municipal, do
entorno regional e de outros estados. Não há
fluxo de visitação.
Descrição do atrativo: a descoberta do
petróleo nos mares de Presidente Kennedy há
menos de uma década modificou para
sempre os rumos do município, apresentando
horizontes a perder de vista na questão de

O território marítimo de Presidente Kennedy,
que faz parte da chamada Bacia de Campos,
já está sendo explorado há três anos. As
plataformas de Jubarte e Campos produzem
cerca de 25 mil barris de petróleo por dia. Os
números apresentados situam o município
entre o 3º e o 4º maior produtor do Espírito
Santo, que já é o segundo estado brasileiro
em produção de petróleo. Um navio
plataforma realizou experiência de um ano no
local, e a produtividade foi tão alta que
imediatamente outro navio plataforma foi
enviado. Em breve chegará a P34, plataforma
que passa por manutenção.

infra-estrutura urbana, como asfaltamento,
calçamento e iluminação.
Referências/documentos consultados:
1. Guia Estrada 2005. O Melhor de
Presidente Kennedy. Editora Viver;
2. Prefeitura Municipal de Presidente
Kennedy.

4.4 – EVENTOS PROGRAMADOS
4.4.1 – Realizações Diversas

Estão sendo realizados estudos para a
implantação de um porto entre Marobá e
Praia das Neves, prevendo navegação offshore (que abastece as plataformas), porto,
teminal pesqueiro e área de supriste (onde
instalam-se empresas de suporte e serviços).

4.4.1.1 – Artísticas Culturais

O petróleo e o turismo estão sendo
responsáveis pela valorização imobiliária e o
aumento da ocupação habitacional do
município, principalmente no litoral, com 16
quilômetros de praia.

Localidade mais próxima do atrativo:
Lagoa do Siri (Marataízes).

Atualmente, em função do pagamento de
royalties (direitos de exploração), que variam
entre 500 mil e 1 milhão de reais mensais, a
cidade está com as contas em dia e ainda
mantém valores guardados em caixa,
resultando em inúmeros investimentos em

Nome do atrativo:
Festa de Reveillón
Localização: área urbana, balneário de Marobá.

Distância da localidade mais próxima: 6Km.
Distância da Sede do município: 30Km.
Acesso ao atrativo: sinalizado, não
adaptado, rodoviário, não pavimentado e em
estado regular.
Descrição do acesso utilizado: através da
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ES-060 sentido sul, não há estrutura turística
no local. Primeira praia após o Saco dos
Cações no município de Marataízes.
Transporte regular para o atrativo:
rodoviário, intemunicipal regular, em bom
estado e não adaptado.
Legislação
ou
registro/patente
realização: não há.

da

Estado de conservação: bom.
Entrada do atrativo: entrada indefinida,
não adaptado.
Visitação: 31 de dezembro, visitas não
guiadas,
ingressos
gratuitos
e
sem
autorização prévia.
Acessibilidade do atrativo: temporária, 31
de dezembro.
Tempo necessário
atrativo: 1 dia.

para

usufruir

o

Integra
roteiros
comercializados? Não.

turísticos

Origem dos visitantes: local, municipal,
entorno regional e outros estados. Maior
visitação durante o evento.
Descrição do atrativo: evento realizado
todos os anos na virada de 31 de dezembro
para 1 de janeiro, pela Prefeitura Municipal
de Presidente Kennedy. Há queimas de fogos
e apresentações músicais em trios elétricos.
Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura Municipal de Presidente
Kennedy;
2. Guia Estrada 2005. O Melhor de
Presidente Kennedy. Editora Viver.

Nome do atrativo:
Verão Vivo
Localização: balneário do Município.

Equipamentos e serviços no atrativo:
limpeza, segurança, lazer e entretenimento
parcialmente
adaptados,
locais
para
hospedagem não adaptados, locais para
alimentação parcialmente adaptados e locais
para estacionamento.

Localidade mais próxima do atrativo:
Jaqueira.

Atividades ocorrentes no atrativo: shows
músicais e queimas de fogos.

Acesso ao atrativo: sinalizado, não
adaptado, rodoviário, não pavimentado e em
bom estado.

Distância da localidade mais próxima: 8Km.
Distância da Sede do município: 33Km.

Descrição do acesso utilizado: saindo da
Sede em sentido à localidade de Sítio Desejo,
de lá seguir para a comunidade de Santana
Feliz, Santo Eduardo, Campo Novo e depois o
balneário.
Transporte regular para o atrativo:
rodoviário, intemunicipal regular, em bom
estado e não adaptado.
Legislação
ou
registro/patente
realização: não há.

da

Estado de conservação: bom.
Entrada do atrativo: entrada indefinida,
não adaptada.
Visitação: 1 de janeiro a 1 de março, de 8h
às 5h, visitas não guiadas, ingressos
gratuitos e sem autorização prévia.
Acessibilidade do atrativo: temporária.
Tempo necessário
atrativo: 2 dias.

para

usufruir

o

Equipamentos e serviços no atrativo:
limpeza, segurança, lazer e entretenimento
parcialmente
adaptados,
locais
para
hospedagem não adaptados, locais para
alimentação parcialmente adaptados e locais
para estacionamento.
Atividades ocorrentes no atrativo: shows
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músicais e queimas de fogos.
turísticos

Acesso ao atrativo: sinalizado, não
adaptado, rodoviário, não pavimentado e em
estado regular.

Origem dos visitantes: local, municipal,
entorno regional e outros estados. Maior
visitação durante o evento.

Descrição do acesso utilizado: Através da
ES-060 sentido sul, não há estrutura turística
no local. Primeira praia após o Saco dos
Cações, no município de Marataízes.

Integra
roteiros
comercializados? Não.

Descrição do atrativo: trio elétrico, bandas
de forró, lambaeróbica, torneios de beach
soccer, torneios de voleybol e de futvoley,
nos finais de semana.
Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura Municipal de Presidente
Kennedy;
2. Guia Estrada 2005. O Melhor de
Presidente Kennedy. Editora Viver.

Nome do atrativo:
Carnaval

Transporte regular para o atrativo:
rodoviário, intemunicipal regular, em bom
estado e não adaptado.
Legislação
ou
registro/patente
realização: não há.

da

Estado de conservação: bom.
Entrada do atrativo: entrada indefinida,
não adaptado.
Visitação: na data de carnaval, visitas não
guiadas,
ingressos
gratuitos
e
sem
autorização prévia.

para estacionamento.
Atividades ocorrentes no atrativo: shows
músicais.
Integra
roteiros
comercializados? Não.

Origem dos visitantes: local, municipal,
entorno regional e outros estados. Maior
visitação durante o evento.
Descrição do atrativo: evento promovido e
organizado pela Prefeitura Municipal de
Presidente
Kennedy.
Há
apresentações
músicais em trios elétricos e desfile dos
tradicionais blocos carnavalescos da cidade.
Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura Municipal de Presidente
Kennedy;
2. Guia Estrada 2005. O Melhor de
Presidente Kennedy. Editora Viver.

Localização: área urbana, balneário de Marobá.

Acessibilidade do atrativo: temporária, no
carnaval.

4.4.1.2 – Sociais / Assistenciais

Localidade mais próxima do atrativo:
Lagoa do Siri (Marataízes).

Tempo necessário para
atrativo: mais de 3 dias.

Nome do atrativo:
Expoagro – PK

Distância da localidade mais próxima:
6Km.

Equipamentos e serviços no atrativo:
limpeza, segurança, lazer e entretenimento
parcialmente
adaptados,
locais
para
hospedagem não adaptados, locais para
alimentação parcialmente adaptados e locais

Distância da Sede do município: 30Km.

usufruir

o

turísticos

Localização: Parque de Exposição Afonso
Costalonga, Sede.
Localidade mais próxima do atrativo: Sede.
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Distância da localidade mais próxima: Sede.
Distância da Sede do município: Sede.
Acesso ao atrativo: sinalizado, não
adaptado,
rodoviário,
totalmente
pavimentado e em bom estado.
Descrição do acesso utilizado: partindio
da comunidade da Safra, na Rodovia BR-101,
em direção ao Estado do Rio de Janeiro, após
10Km encontra-se a sinalização do caminho
para Presidente Kennedy.
Transporte regular para o atrativo:
rodoviário, intemunicipal regular, em bom
estado e não adaptado.
Legislação
ou
registro/patente
realização: não há.

da

Estado de conservação: bom.
Entrada do atrativo: entrada indefinida,
não adaptada.
Visitação: 1 de abril, das 9h às 5h, visitas
não guiadas, ingressos gratuitos e sem
autorização prévia.
Acessibilidade do atrativo: temporária, 31
de dezembro.
Tempo necessário
atrativo: 1 dia.

para

usufruir

o

Equipamentos e serviços no atrativo:
limpeza, segurança, lazer e entretenimento
parcialmente
adaptados,
locais
para
hospedagem não adaptados, locais para
alimentação parcialmente adaptados e locais
para estacionamento.
Atividades ocorrentes no atrativo: shows
músicais e queimas de fogos.
Integra
roteiros
comercializados? Não.

turísticos

Origem dos visitantes: local, municipal,
entorno regional e outros estados. Maior
visitação durante o evento.
Descrição do atrativo: trio elétrico, shows
de níveis nacionais e regionais, concurso
leiteiro, marchas, exposição de bovino, show
de rodeio e praça de alimentação.

Localidade mais próxima do atrativo: Sede.
Distância da localidade mais próxima: Sede.
Distância da Sede do município: Sede.
Acesso ao atrativo: sinalizado, não
adaptado, rodoviário, não pavimentado e em
bom estado.
Descrição do acesso utilizado: partindio
da Sede em sentido à localidade de Sítio
Desejo e seguindo para a comunidade de
Santana Feliz, Santo Eduardo, após a
comunidade da Jaqueira.
Transporte regular para o atrativo:
rodoviário, intemunicipal regular, em bom
estado e não adaptado.
Legislação
ou
registro/patente
da
realização: não há.

Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura Municipal de Presidente
Kennedy;
2. Guia Estrada 2005. O Melhor de
Presidente Kennedy. Editora Viver.

Estado de conservação: bom.

Nome do atrativo:
Expoagro da Jaqueira

Acessibilidade do atrativo: temporária, 31
de dezembro.

Localização: Parque de Exposição da Jaqueira.

Tempo necessário
atrativo: 1 dia.

Entrada do atrativo: entrada indefinida,
não adaptada.
Visitação: 15 de março, das 9h às 5h,
visitas não guiadas, ingressos gratuitos e
sem autorização prévia.

para

usufruir

o
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Equipamentos e serviços no atrativo:
limpeza, segurança, lazer e entretenimento
parcialmente
adaptados,
locais
para
hospedagem não adaptados, locais para
alimentação parcialmente adaptados e locais
para estacionamento.
Atividades ocorrentes no atrativo: shows
músicais e queimas de fogos.
Integra
roteiros
comercializados? Não.

turísticos

Origem dos visitantes: local, municipal,
entorno regional e outros estados. Maior
visitação durante o evento.
Descrição do atrativo: trio elétrico, shows
de níveis nacionais e regionais, concurso
leiteiro, marchas, exposição de bovino,
sahow de rodeio e praça de alimentação.
Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura Municipal de Presidente
Kennedy;
2. Guia Estrada 2005. O Melhor de
Presidente Kennedy. Editora Viver.

Nome do atrativo:
Festa de Nossa Senhora das Neves

Tempo necessário
atrativo: 3 dias.

Localização: Santuário das Neves.

Equipamentos e serviços no atrativo: serviço
de limpeza e de segurança, instalações sanitárias,
área para lazer e entretenimento e locais para
alimentação não adaptados.

Localidade mais próxima do atrativo:
Praia das Neves.
Distância da localidade mais próxima: 3Km.
Distância da Sede do município: 27Km.
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não
adaptado, rodoviário, bom não pavimentado.
Descrição do acesso utilizado: partindo da
Sede seguir por estrada não pavimentada,
em direção ao Rio de janeiro, no Km 27 virar
a direita onde localiza-se o santuário.
Transporte regular para o atrativo:
rodoviário, intemunicipal regular, em bom
estado e não adaptado.
Legislação
ou
registro/patente
da
realização: Lei Orgânica Nº 447/95.
Estado de conservação: bom.
Entrada do atrativo: portaria principal, não
adaptado.
Visitação: início do mês de agosto, sem
visitas guiadas, acesso gratuito e sem
autorização prévia.

4.4.1.3 – Religiosas e de Fé

Acessibilidade do atrativo: temporário.

para

Atividades
ocorrentes
atividades religiosas.

usufruir

no

Integra
roteiros
comercializados? Não.

o

atrativo:
turísticos

Origem dos visitantes: local, municipal, do
entorno regional e de outros estados. Maior
fluxo de vistiação na data do evento.
Descrição do atrativo: principal evento do
município,é dividido na parte religiosa quando
acontecem ladainhas, missas, prossições, etc.
E na parte profana com barraquinhas e shows
músicais. Durante os dias do evento, o
santuário que fica isolado em meio à
restinga, transforma-se em uma verdadeira
cidade, tamanho o movimento dos fieis
peregrinos. Nossa Senhora das Neves é uma
das principais devoções do extremo sul do
Espírito santo e norte do Rio de janeiro.

Nome do atrativo:
Celebração de Corpus Christi

33

Inventário da Oferta Turística do Município de Presidente Kennedy / 2005.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Localização: área urbana, Centro da cidade.
Localidade mais próxima do atrativo: Sede.
Distância da localidade mais próxima: Sede.
Distância da Sede do município: Sede.
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não
adaptado.
Meio
rodoviário,
totalmente
pavimentado e bom ou a pé, bom.

Equipamentos e serviços no atrativo:
limpeza, segurança, lazer e entretenimento
parcialmente
adaptados,
locais
para
hospedagem não adaptados, locais para
alimentação parcialmente adaptados e locais
para estacionamento.
Atividades
ocorrentes
atividades religiosas.

no

atrativo:

Descrição do acesso utilizado: rua Atílio
Vivacqua.

Integra
roteiros
comercializados? Não.

Transporte regular para o atrativo:
regular.
Tipo
intemunicipal,
freqüência
regular, boa qualidade e não adaptado.

Origem dos visitantes: local, municipal e
entorno regional. Maior visitação durante o
evento.

Legislação
ou
registro/patente
realização: não há.

Descrição do atrativo: o evento faz parte
do calendário católico, ganhando tradição a
cada ano. A principal rua da cidade é
enfeitada com tapetes ornamentados. O
trabalho de confecção dos tapetes e seus
preparativos começam semanas antes, com
as
comunidades
reunindo
materiais
alternativos e outros. O tapete ornamenta a
rua Atílio Vivacqua desde a Paróquia Nossa
Senhora das Neves, em quase um quilômetro
de extensão.

da

Estado de conservação: bom.
Entrada do atrativo: entrada indefinida,
parcialmente adaptado.
Visitação: no feriado de Corpus Christi,
visitas não guiadas, ingressos gratuitos e
sem autorização prévia.
Acessibilidade do atrativo: temporária, no
feriado de Corpus Christi (primeira quinzena
de junho).
Tempo necessário
atrativo: horas.

para

usufruir

o

turísticos

Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura Municipal de Presidente
Kennedy;
2. Guia Estrada 2005. O Melhor de
Presidente Kennedy. Editora Viver.

4.4.1.4 – Populares / Folclóricas
Nome do atrativo:
Festas Juninas e Julinas
Localização: área urbana e não urbana, com
apresentações na Sede.
Localidade mais próxima do atrativo: Sede.
Distância da localidade mais próxima: Sede.
Distância da Sede do município: Sede.
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não
adaptado.
Meio
rodoviário,
totalmente
pavimentado e bom ou a pé, bom.
Descrição do acesso utilizado: principais
ruas da cidade.
Transporte regular para o atrativo:
regular.
Tipo
intemunicipal,
freqüência
regular, boa qualidade e não adaptado.
Legislação
ou
registro/patente
realização: não há.

da

Estado de conservação: bom.
Entrada do atrativo: entrada indefinida,
parcialmente adaptado.
Visitação: entre junho e julho, visitas não
guiadas,
ingressos
gratuitos
e
sem
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autorização prévia.
Acessibilidade do
entre junho e julho.
Tempo necessário
atrativo: horas.

localidade interioranas no município.
atrativo:
para

temporária,
usufruir

o

Equipamentos e serviços no atrativo:
limpeza, segurança, lazer e entretenimento
parcialmente
adaptados,
locais
para
hospedagem não adaptados, locais para
alimentação parcialmente adaptados e locais
para estacionamento.
Atividades ocorrentes no atrativo: dança,
música e comidas de festas juninas.
Integra
roteiros
comercializados? Não.

turísticos

Origem dos visitantes: local, municipal e
entorno regional. Maior visitação durante o
evento.
Descrição do atrativo: a quadrilha mais
antiga do município é do João Boleiro, que
reúne vários integrantes e se apresenta todos
os anos na Sede do município. Existem ainda
outros grupos conhecidos, como a quadrilha
fundada há 04 anos por Marta Alves
Conceição. São 10 pares de cada lado, com
muita dança, o toque arrastado do sanfoneiro
e todos os manejos que tornaram-se
tradição. As festas juninas e julinas mantêmse vivas devido a existência de dezenas de

Referências/Documentos consultados:
1. Prefeitura Municipal de Presidente
Kennedy;
2. Guia Estrada 2005. O Melhor de
Presidente Kennedy. Editora Viver.
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5 - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
TURÍSTICOS

5.1 - HOSPEDAGEM.

e pesque pague.

5.1.1 - Meios de Hospedagem
Oficialmente Cadastrados.

Formas de pagamento: cartão de crédito,
cheque e/ou dinheiro.

5.1.1.1 - Pousada.

Descrição
e
observações
complementares: na beira do rio, de frente
para praia de Maroba.

Nome da empresa:
Pousada Porto Real
Natureza da entidade: privada.

Referências/Documentos consultados:
In loco.

Edificação: contemporânea, não tombada.
Localização: Rodovia do Sol. Praia de Maroba.
Telefone (28) 9919-0221.

Nome da empresa:
Pousada Pablo

Gerências: Geral.

Natureza da entidade: privada.

Número de funcionários: 2 funcionários
pemanentes.

Edificação: contemporânea, não tombada.

Período de funcionamento: pemanente.
Unidades habitacionais (UH’s): 5 quartos
com banheiro privativo, 20 leitos.
Facilidades nas unidades habitacionais:
televisão e ventilador/circulador.
Tipo de diária: inclui café da manhã.
Área social: garagem e churrasqueiras.
Recreação e lazer: equipamentos de pesca

Localização: não urbana. Avenida Beira Mar.
Praia de Maroba.
Telefone (28) 3535-1213.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 3 funcionários
pemanentes.
Período de funcionamento: temporada.
Unidades habitacionais (UH’s): 6 quartos
com banheiro privativo, 24 leitos.
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Facilidades nas unidades habitacionais:
telefone e ventilador/circulador.

Facilidades nas unidades habitacionais:
ventilador/circulador.

Tipo de diária: inclui café da manhã.
Área social: restaurante, bar/lanchonete,
sala de tv/video, antena parabólica e
churrasqueiras.

Tipo de diária: inclui café da manhã.

Formas
dinheiro.

Descrição
e
observações
complementares: fechada no dia da visita.

de

pagamento:

cheque

e/ou

Formas
dinheiro.

de

pagamento:

cheque

e/ou

Referências/Documentos consultados:
In loco.

Referências/Documentos consultados:
In loco.

Nome da empresa:
Pousada e Restaurante do Mineiro

Nome da empresa:
Pousada Praia das Neves

Natureza da entidade: privada.

Natureza da entidade: privada.

Edificação: contemporânea, não tombada.

Edificação: contemporânea, não tombada.

Localização: não urbana. Rua Projetada,
s/n. Praia de Maroba.

Localização: não urbana. Rua Projetada,
s/n. Praia das Neves.

Gerências: geral.

Telefone (28) 3535-5028.

Número de funcionários: 1 funcionário
pemanente.

Gerências: geral.

Período de funcionamento: pemanente.
Unidades habitacionais (UH’s): 5 quartos
com banheiro privativo.

Número de funcionários: 1 funcionário
pemanente.
Período de funcionamento: pemanente.

Unidades habitacionais (UH’s): 8 quartos
com banheiro privativo, 24 leitos.
Facilidades nas unidades habitacionais:
ventilador/circulador, frigobar.
Tipo de diária: inclui café da manhã.
Área social: garagem e sala de tv/vídeo.
Formas
dinheiro.

de

pagamento:

cheque

e/ou

Referências/Documentos consultados:
In loco.

Nome da empresa:
Pousada Crescer
Natureza da entidade: privada.
Edificação: contemporânea, não tombada.
Localização: não urbana. Rua Projetada,
s/n. Praia das Neves.
Telefone (28) 3535-5007.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 2 funcionários
pemanentes.
Período de funcionamento: pemanente.
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Unidades habitacionais (UH’s): 8 quartos
com banheiro privativo, 24 leitos.
Facilidades nas unidades habitacionais: 3
com
televisão,
3
com
frigobar
e
ventilador/circulador.
Tipo de diária: inclui café da manhã.

de

pagamento:

cheque

e/ou

Referências/Documentos consultados:
In loco.

Nome da empresa:
Pousada Santa Isabel
Natureza da entidade: privada.
Edificação: contemporânea, não tombada.
Localização: não urbana.
COPISA. Praia das Neves.

Estrada

Unidades habitacionais (UH’s): 7 quartos
com banheiro privativo, 40 leitos.
Facilidades nas unidades habitacionais:
televisão e ventilador/circulador.
Tipo de diária: inclui café da manhã.

Área social: estacionamento.
Formas
dinheiro.

Período de funcionamento: pemanente.

da

Telefone (28) 3535-5036 e (28) 3535-5036.
Gerências: geral
Número de funcionários: 2 funcionários
pemanentes.

Área social: restaurante, bar/lanchonete, sala
tv/vídeo, sala de leitura, música ambiente,
churrasqueiras,
lavanderia,
estacionamento,
antena parabólica e informações turísticas.

5.1.2 - Meios de Hospedagem
Não Cadastrados Oficialmente.
5.1.2.1 - Pensão
Nome da empresa:
Pensão Dona Lila
Natureza da entidade: privada.
Edificação: contemporânea, não tombada.
Localização: Rua Atílio Vivacqua. Centro.

Recreação e lazer: sala de jogos, animais
para
montaria,
barcos/embarcações,
equipamentos de pesca, lago para pesca e
passeios de barco.
Formas de pagamento: cheque e/ou
dinheiro.

Telefone: (28) 3535-1274.

Descrição
e
observações
complementares: a pousada fica a beira do
Rio Itabapoama na foz do rio, com cais para
embarcações. Próxima ao mar de praia juta e
ao manguezal. O restaurante da pousada
serve frutos do mar, carnes, aves e comida
caseira.

Período de funcionamento: pemanente.

Referências/Documentos consultados:
In loco.

Tipo de diária: não inclui café da manhã.

Gerências: geral.
Número de funcionários: 3 funcionários
pemanentes.

Unidades habitacionais (UH’s): 10 quartos
sem banheiro privativo, 16 leitos.
Facilidades nas unidades habitacionais:
televisão, telefone e ventilador/circulador.

Formas
dinheiro.

de

pagamento:

cheque

e/ou
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Referências/Documentos consultados:
In loco

Equipamentos
e
serviços:
música
ambiente,
sem
local
para
eventos,
estacionamento e atendimento a la carte.
Tipos de cozinha: brasileira e regional.

5.2 - ALIMENTAÇÃO
5.2.1 - Restaurantes

Descrição
e
observações
complementares: moquecas, frutos do mar,
carnes, aves, porções e tira gostos.

Nome da empresa:
Restaurante do Aprígio

Referências/Documentos consultados:
In loco

mesas e 080 cadeiras.
Formas
dinheiro.

de

pagamento:

cheque

e/ou

Equipamentos e serviços: sem local para
eventos e atendimento a la carte.
Tipos de cozinha: pastel e pizza.
Referências/Documentos consultados:
In loco

Natureza da entidade: privada.
Edificação: contemporânea, não tombada.

Nome da empresa:
Pastelaria e Pizzaria da Gruta

Nome da empresa:
Restaurante Casa do Peixe

Natureza da entidade: privada.

Natureza da entidade: privada.

Telefone (28) 35355017.

Edificação: contemporânea, não tombada.

Edificação: contemporânea, não tombada.

Gerências: geral.

Localização: não urbana. Avenida Beira Mar.
Praia das Neves.

Localização: urbana. Rua Projetada. Praia
de Maroba.

Telefone (28) 3535-5039.

Gerências: geral.

Gerências: geral.

Número de funcionários: 1 funcionário
pemanente.

Localização: não urbana. Avenida Beira Mar.
Praia das Neves. CEP: 29350-000.

Número de funcionários: 4 funcionários
pemanentes.
Funcionamento: pemanente, das 8h ao
último cliente.
Capacidade do empreendimento:
mesas e 100 cadeiras.
Formas
dinheiro.

de

pagamento:

cheque

25
e/ou

Número de funcionários: 3 funcionários
pemanentes.
Funcionamento: pemanente, das 8h ao
último cliente.
Capacidade do empreendimento: 20

Funcionamento: temporada,
fevereiro das 8h às 23h.

janeiro

Capacidade do empreendimento:
mesas e 40 cadeiras.

e
10
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Formas de pagamento: cartões de crédito,
cheque e/ou dinheiro.
Equipamentos e serviços: música ao vivo e
atendimento a la carte.
Tipos de cozinha: caseira.

Formas
dinheiro.

de

pagamento:

cheque

e/ou

Equipamentos
e
serviços:
música
ambiente,
sem
local
para
eventos,
atendimento a la carte e self-service.
Tipos de cozinha: brasileira e regional.
Descrição
e
observações
complementares: serve moquecas, carnes,
aves, porções, tira gostos e bebidas.

Referências/Documentos consultados:
In loco

Referências/Documentos consultados:
In loco

Nome da empresa:
Restaurante do Ivo
Natureza da entidade: privada.

Equipamentos e serviços: sem local para
eventos e atendimento a la carte.
Tipos de cozinha: brasileira e regional.
Referências/Documentos consultados:
In loco

Nome da empresa:
Restaurante Marvila
Natureza da entidade: privada.

Nome da empresa:
Restaurante do Caica

Edificação: contemporânea, não tombada.

Formas de pagamento: dinheiro.

Edificação: contemporânea, não tombada.

Natureza da entidade: privada.

Localização: urbana. Praia de Marobá.

Edificação: contemporânea, não tombada.

Gerências: geral.

Telefone (28) 3535-023.

Localização: urbana. Praia de Marobá, s/n.

Gerências: geral.

Gerências: geral.

Número de funcionários: 04 funcionários
pemanentes.

Número de funcionários: 8 funcionários
pemanentes e 1 funcionários temporário.

Número de funcionários: 2 funcionários
pemanentes.

Funcionamento: pemanente, das 7h às 2h.

Funcionamento: temporada,
fevereiro, das 10h às 5h.

Localização: urbana. Avenida Beira Mar.
Praia das Neves.

Capacidade do empreendimento:
mesas e 320 cadeiras.

80

janeiro

Capacidade do empreendimento:
mesas e 40 cadeiras.

e
10

Funcionamento: temporada,
fevereiro, das 10h às 5h.

janeiro

Capacidade do empreendimento:
mesas e 60 cadeiras.

e
15

Formas de pagamento: dinheiro.
Equipamentos e serviços: sem local para
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eventos e atendimento a la carte.

e/ou ticket.

Tipos de cozinha: brasileira e regional.

Equipamentos
e
serviços:
música
ambiente ao vivo e atendimento a la carte.

Referências/Documentos consultados:
In loco

Tipos de cozinha: caseira.
Descrição
e
observações
complementares: restaurante e bar.

5.2. - bares/cafés/lanchonetes.
Nome da empresa:
Bar do Paulo

Referências/Documentos consultados:
In loco

Formas
dinheiro.

de

pagamento:

cheque

e/ou

Equipamentos
e
serviços:
música
ambiente ao vivo e atendimento a la carte.
Tipos de cozinha: caseira.
Descrição
e
observações
complementares: especialidade em pães e
biscoitos.
Referências/Documentos consultados:
In loco

Natureza da entidade: privada.

Nome da empresa:
Point Gospel

Edificação: contemporânea, não tombada.

Natureza da entidade: privada.

Nome da empresa:
Personas Lanches

Localização: urbana. Rua Atilio Vivaqua, 25,
Centro. CEP: 29350-000.

Edificação: contemporânea, não tombada.

Natureza da entidade: privada.

Telefone (28) 3935-0000.

Localização: urbana. Praça Manoel Fritiz
Jordão, Centro. CEP: 29350-000.

Edificação: contemporânea, não tombada.

Gerências: geral.

Gerências: geral.

Número de funcionários: 4 funcionários
pemanentes.

Número de funcionários: 2 funcionários
pemanentes.

Funcionamento: pemanente, das 6h às 21h.

Funcionamento: pemanente, das 17h às
23h.

Capacidade do empreendimento: 5 mesas
e 24 cadeiras.
Formas de pagamento: cheque, dinheiro

Capacidade do empreendimento: 6 mesas
e 24 cadeiras.

Localização: urbana. Praça Manuel Fritz
Jordão, Centro. CEP: 29350-000.
Telefone (28) 3535-1242.
Gerências: geral.
Número de funcionários: 3 funcionários
pemanentes.
Funcionamento: pemanente, das 7h às 00h.
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Capacidade do empreendimento:
mesas e 72 cadeiras.
Formas
dinheiro.

de

pagamento:

cheque

18
e/ou

Capacidade do empreendimento:
mesas e 20 cadeiras.

05

Formas de pagamento: dinheiro.

Equipamentos
e
serviços:
música
ambiente ao vivo e atendimento a la carte.

Equipamentos
e
serviços:
música
ambiente ao vivo e atendimento a la carte.

Tipos de cozinha: caseira.

Tipos de cozinha: brasileira e regional, tira
gosto, porções e bebidas.

Descrição
e
observações
complementares: lanchonete e pizzaria.
Referências/Documentos consultados:
In loco

Nome da empresa:
Bar Dez Irmãos

Nome da empresa:
Bar Avenida

Natureza da entidade: privada.

Natureza da entidade: privada.
Edificação: contemporânea, não tombada.
Localização: urbana. Rua Olímpio
Campos Figueiredo, 140, Centro.
29350-000.

Referências/Documentos consultados:
In loco

Pinto
CEP:

Edificação: contemporânea, não tombada.
Localização: urbana. Rua Projetada. Praia
de Maroba.
Telefone (28) 35354024.

Capacidade
mesas.

do

empreendimento:

30

Formas de pagamento: dinheiro.
Equipamentos
e
serviços:
música
ambiente ao vivo e atendimento a la carte.
Tipos de cozinha: brasileira e regional, tira
gosto, porções e bebidas.
Referências/Documentos consultados:
In loco

Nome da empresa:
Darha Lanches
Natureza da entidade: privada.
Edificação: contemporânea, não tombada.
Localização: urbana. Avenida Beira Mar.
Praia de Maroba.
Gerências: geral.

Gerências: geral.

Gerências: geral.

Número de funcionários: 2 funcionários
pemanentes.

Número de funcionários: 3 funcionários
pemanentes.

Número de funcionários: 5 funcionários
pemanentes.

Funcionamento: temporada,
fevereiro, das 10h às 22h.

Funcionamento: finais de semana, das 6h
às 00h.

Funcionamento: pemanente, das 7h às 21h.

Capacidade do empreendimento: 4 mesas
e 16 cadeiras.

janeiro

e
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Formas de pagamento: dinheiro.
Equipamentos e serviços: sem local para
eventos e atendimento a la carte.
Tipos de cozinha:
porções e lanches.

brasileira,

regional,

Referências/Documentos consultados:
In loco

e 16 cadeiras.

e 20 cadeiras.

Formas de pagamento: dinheiro.

Formas de pagamento: dinheiro.

Equipamentos e serviços: sem local para
eventos e atendimento a la carte.

Equipamentos e serviços: sem local para
eventos e atendimento a la carte.

Tipos de cozinha:
porções e lanches.

Tipos de cozinha: brasileira, regional e
sorvetes.

brasileira,

regional,

Referências/Documentos consultados:
In loco

Nome da empresa:
Didi Lanches

Referências/Documentos consultados:
In loco

Nome da empresa:
Bar e Lanchonete dpo Gervásio

Nome da empresa:
Sorveteria Zero Grau

Natureza da entidade: privada.

Natureza da entidade: privada.

Natureza da entidade: privada.

Edificação: contemporânea, não tombada.

Edificação: contemporânea, não tombada.

Localização: urbana. Rua Orestyes Baiense,
49, Centro.

Edificação: contemporânea, não tombada.
Localização: urbana. Rua Atílio Vivácqua,
114, Centro.

Telefone: (28) 3535-1318.

Telefone: (28) 3535-1145.

Gerências: geral.

Gerências: geral.

Gerências: geral.

Número de funcionários: 2 funcionários
pemanentes.

Número de funcionários: 4 funcionários
pemanentes.

Número de funcionários: 2 funcionários
pemanentes.

Funcionamento: temporada,
fevereiro, das 10h às 22h.

Funcionamento: temporada,
fevereiro, das 10h às 00h.

janeiro

e

Capacidade do empreendimento: 4 mesas

janeiro

e

Capacidade do empreendimento: 5 mesas

Localização: urbana. Praça Manoel Fricks
Jordão, s/n, Centro.

Funcionamento: temporada,
fevereiro, das 10h às 00h.

janeiro

e

Capacidade do empreendimento: 3 mesas
e 18 cadeiras.
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Formas de pagamento: dinheiro.

19h30.

19h30.

Equipamentos e serviços: sem local para
eventos e atendimento a la carte.

Capacidade do empreendimento: 5 mesas
e 20 cadeiras.

Capacidade do empreendimento: 1 mesa,
4 cadeiras.

Tipos de cozinha:
bebidas e porções.

Formas de pagamento: cheque, dinheiro
e/ou ticket.

Formas
dinheiro.

Equipamentos e serviços: sem local para
eventos.

Equipamentos e serviços: sem local para
eventos e atendimento em balcão.

Tipos de cozinha: padaria.

Tipos de cozinha: padaria.

Referências/Documentos consultados:
In loco

Referências/Documentos consultados:
In loco

Nome da empresa:
Padaria Vieira

Nome da empresa:
Padaria da Dona Dola

Natureza da entidade: privada.

Natureza da entidade: privada.

Edificação: contemporânea, não tombada.

Edificação: contemporânea, não tombada.

Localização: Rua Orestes Baiense. Centro.

Localização: Praia de Marobá, s/n.

Telefone (28) 3535-1220.

Telefone: (28) 3535-1523.

Gerências: geral.

Gerências: geral.

Gerências: geral.

Número de funcionários: 6 funcionários
pemanentes.

Número de funcionários: 3 funcionários
pemanentes.

Número de funcionários: 3 funcionários
pemanentes.

Funcionamento: pemanente, das 6h às

Funcionamento: pemanente, das 5h às

brasileira,

regional,

Referências/Documentos consultados:
In loco

9.3 - Casa de Chá/Confeirarias
Nome da empresa:
Padaria Confeitaria e
Lanchonete Scherrer
Natureza da entidade: privada.
Edificação: contemporânea, não tombada.
Localização: urbana. Rua Atílio Vivaqua, 10.
Centro. CEP 29350-000.

de

pagamento:

cheque

e/ou

Funcionamento: pemanente, das 5h às 19h.
Capacidade do empreendimento: 1 mesa
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e 4 cadeiras.
Formas
dinheiro.

de

mesas e 40 cadeiras.
pagamento:

cheque

e/ou

Formas
cheque.

de

Telefone: (28) 3535-1569.

pagamento:

dinheiro

e/ou

Equipamentos e serviços: sem local para
eventos e atendimento em balcão.

Equipamentos e serviços: sem local para
eventos e atendimento a la carte.

Tipos de cozinha: padaria.

Tipos de cozinha:
porções elanches.

Referências/Documentos consultados:
In loco

brasileira,

regional,

Descrição
e
observações
complementares: 5 quiosques. Servem
água de coco, sorvetes e porções. Os
quiosques da praia servem todos os mesmos
produtos com pequenas variações, peixes,
tira gostos, porções e bebidas.

5.2.4 - Quiosques e Barracas.

Referências/Documentos consultados:
In loco

Nome da empresa:
Quiosques praias de Maroba
Natureza da entidade: privada.
Edificação: contemporânea, não tombada.

5.3 - TRANSPORTES.

Localização: praia de maroba.

5.3.1 – Transportadoras Turísticas

Gerências: geral.

Nome da empresa:
Costa Sul

Número de funcionários: 1 funcionário
pemanrnte e 3 funcionários temporários.
Funcionamento: pemanente, das 8h às 00h.
Capacidade

do

empreendimento:

10

Período de atendimento: de segunda à
sexta-feira das 8h às 18h.
Formas de ingresso/pagamento: cheque
e/ou dinheiro.
Tipos de trasnsporte: rodoviário.
Características
do
veículo/frota:
econômico.
Abrangência do atendimento: nacional.
Equipamentos e serviços existentes no
interior do transporte: sanitários e serviço
dse bordo.
Descrição
e
observações
complementares: transportes de linha,
aluguel de veículos e excursões.
Referências/Documentos consultados:
In loco

Integra rede de transportes: nacional.
Endereço:
Prédio
Rodoviário
Costalonga, Centro. Sede.

Gerencias: geral.

Honório

5.3.2 - Táxis.
Nome da empresa:
Ponto de Táxi
Integra rede de transportes: local e
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regional.

Integra rede de transportes: local e
regional.

Endereço: Rua Orestes Baiense, 8, Centro.

Endereço: Rua Atílio Vivácqua, 99, Centro.

Telrfone: (28) 9975-8091.
Gerencias: cada motorista administra o seu
serviço.
Período de atendimento: todos os dias, 24
horas.

5.4.1 - Parques, Pavilhões e Exposições
Nome:
Parque de Exposições Agropecuária

Telrfone: (28) 3535-1246.
Gerencias: cada motorista administra o seu
serviço.

Localização: Centro.
Gerências: administração pública.

Período de atendimento: todos os dias, 24
horas.

Número de funcionários: utiliza-se dos
serviços prestados pela PMPK.

Tipos de trasnsporte: rodoviário.

Formas de ingresso/pagamento: dinheiro.
Tipos de trasnsporte: rodoviário.

Características do veículo/frota: todos os
pontos juntos reúnem mais de 20 veículos
próprios.

Características do veículo/frota: todos os
pontos juntos reúnem mais de 20 veículos
próprios.

Formas de pagamento do uso de
equipamento/serviços:
gratuito
ou
dinheiro
de
acordo
com
o
evento
programado.

Abrangência
regional.

Abrangência
regional.

Formas de ingresso/pagamento: dinheiro.

do

atendimento:

local

e

do

atendimento:

local

e

Características gerais: fica a 2Km da
rodoviária e 2Km do centro hoteleiro, sendo
que um dos hotéis fica a menos de 1Km.
Espaço físico: capacidade total para 5.000
(cinco mil) pessoas.

Equipamentos e serviços existentes no
interior do transporte: ar-condicionado e
música ambiente (obs.:os itens não se
aplicam para toda a frota).

Equipamentos e serviços existentes no
interior do transporte: ar-condicionado e
música ambiente (obs.:os itens não se
aplicam para toda a frota).

Referências/Documentos consultados:
In loco

Referências/Documentos consultados:
In loco

Outras
instalações:
palco
para
apresentações, instalações sanitárias, serviço
de
limpeza,
montagem
de
standes,
estacionamento privativo ou não privativo,
baias para cavalos ou gado e locais para
alimentação.

5.4 - EVENTOS

Referências/Documentos consultados:

Nome da empresa:
Ponto de Táxi

Área pára feiras e exposições: coberta e
não coberta.
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In loco

para palestras, oficinas e pequenos eventos.
Referências/Documentos consultados:
In loco

Nome:
Salas do PRONAF

5.4.2 - Auditório/Salões/Salas

Localização: Rua Orestes Baiense, s/n, Centro.

Nome:
Espaço do Incaper
Localização:
Centro.

Rua

Atílio

Vivácqua,

s/n,

Gerências: outras.
Número de funcionários: 5 funcionários
pemanentes.
Formas de pagamento do uso
equipamento/serviços: gratuito.

de

Características gerais: fica a 1Km da
rodoviária e 1Km do centro hoteleiro.
Espaço físico: várias salas que podem ser
utilizadas, com vários tamanhos diferentes.
Área pára feiras e exposições: coberta e
não coberta.
Equipamentos e serviços de apoio:
instalações sanitárias, serviço de limpeza,
estacionamento não privativo e ventiladores.
Descrição
e
observações
complementares: o local é muito utilizado

Nome:
Salão da Secretaria Municipal
de Assistência Social

Gerências: Secretaria Municipal de Agricultura.
Número de funcionários: 2 funcionários
pemanentes.

Localização: Rua Atílio Vivácqua, s/n, Centro.
Gerências:
Secretaria
Assistência Social.

Municipal

de

Número de funcionários: 2 funcionários
pemanentes.
Formas de pagamento do uso de
equipamento/serviços: gratuito.
Características gerais: fica a 1Km do centro.
Espaço físico: 80 cadeiras.
Equipamentos e serviços de apoio:
retroprojet retroprojetor, slide, TV, vídeo e
sonorização (800 walts).
Descrição
e
observações
complementares: o local é muito utilizado
para palestras, oficinas e pequenos eventos.
Referências/Documentos consultados:
In loco

Formas de pagamento do uso
equipamento/serviços: gratuito.

de

Características gerais: fica a 1Km do Centro.
Espaço físico: 4 salas, com 80 mesas e 80
cadeiras.
Equipamentos e serviços
retroprojet quadro negro.

de

apoio:

Descrição
e
observações
complementares: o local é muito utilizado
para palestras, oficinas e pequenos eventos.
Referências/Documentos consultados:
In loco

Nome:
Salão Paroquial
Localização: Rua Atílio Vivácqua, s/n, Centro.

47

Inventário da Oferta Turística do Município de Presidente Kennedy / 2005.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Características gerais: fica a 1Km do
Centro.

Gerências: igreja católica.
Número de funcionários: 3 funcionários
pemanentes.
Formas de pagamento do uso
equipamento/serviços: gratuito.

de

Espaço físico: 20 cadeiras.
de

apoio:

Descrição
e
observações
complementares: o local é muito utilizado
para palestras, oficinas e pequenos eventos.

Nome:
Salão da 1ª Igreja Batista
Localização: Rua Olímpio
Figueredo, s/n, Centro.

Pinto

Campos

de

Número de funcionários: 1 funcionário
pemanente.
de

Referências/Documentos consultados:
In loco

apoio:

Referências/Documentos consultados:
In loco

5.5 - LAZER E ENTRETENIMENTO

Nome: Praça Nilton Santana
Localização: Centro.
Gerências: Secretaria Municipal de Turismo,
Esporte e Lazer.
Funcionamento: todos os dias, 24 horas.
Equipamentos, instalações e serviços:
mesas para jogo de damas e playground.

5.5.1 - Parques, Jardins E Praças

Principais atividades ocorrentes: lazer e
entretenimento.

Nome:
Praça Manoel Fricks Jordão

Referências/Documentos consultados:
In loco

Localização: Centro.
Gerências: Secretaria Municipal de Turismo,
Esporte e Lazer.

Gerências: 1ª Igreja Batista.

Formas de pagamento do uso
equipamento/serviços: gratuito.

Equipamentos e serviços
retroprojetor quadro negro.

Descrição
e
observações
complementares: o local é muito utilizado
para palestras, oficinas e pequenos eventos.

Características gerais: fica a 1Km do centro.

Equipamentos e serviços
retroprojet quadro negro.

Espaço físico: 20 cadeiras.

entretenimento e atividades esportivas.

Funcionamento: todos os dias, 24 horas.
Equipamentos, instalações e serviços:
quadra poliesportiva e playground.
Principais atividades ocorrentes: lazer,

5.5.2 –Estádios, Ginásios e Quadras
Nome:
Ginásio Poliesportivo
Municipal Everaldo Lemos Corrê
Localização: Avenida Orestes Baiense, s/n,
Centro.
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Gerências: Secretaria Municipal de Turismo,
Esporte e Lazer.
Funcionamento: segunda a sexta, das 05h
às 22h, sábados das 7h às 23h e domingos
das 7h às 19h.
Equipamentos, instalações e serviços:
400 mesas, praça, 800 cadeiras, 1 palco, 2
camarins, 6 banheiros sanitários.
Principais
atividades
atividades esportivas.

ocorrentes:

Referências/Documentos consultados:
In loco

Nome:
Quadra Poliesportiva Municipal
Localização: Santa Lúcia, área não urbana.
Gerências: Secretaria Municipal de Turismo,
Esporte e Lazer.
Funcionamento: segunda a sexta, das 05h
às 22h, sábados das 7h às 23h e domingos
das 7h às 19h.
Equipamentos, instalações e serviços:
praça e 02 banheiros sanitários.
Principais

atividades

ocorrentes:

atividades esportivas.
Referências/Documentos consultados:
In loco
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6 - INFRA-ESTRUTURA
DE APOIO TURÍSTICO

6.1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS
DO MUNICÍPIO
6.1.1 - Características Gerais
6.1.1.1 - Políticas
Nome do Município:
Presidente Kennedy.
Localização:
Latitude (s): 21º06’01"
2 (W.Gr): 41º02’37"
Telefone: (28) 3535-1306 e (28) 3535-1205.
Endereço da prefeitura: Rua Atila Vivaqua
079. Centro. CEP: 29.345-000.
Telefone: (28) 3535-1306 e (28) 3535-1205.

Município limítrofes:
Norte: Itapemirim.
Sul: Rio de Janeiro.
Leste: Oceânico Atlântico.
Oeste: Mimoso do Sul.
Distritos: Presidente Kennedy
Temperatura: entre 24ºC e 28ºC
Clima:
terras quentes, acidentadas e secas – 55,1%.
terras quents, planas e secas – 44,9%.
Altitude: (Sede) 22 m.
Referências/Documentos consultados:
Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy.

Fax: (28) 3535-1306.
E-mail: gabinetedoprefeito@bol.com.br

6.1.1.3 - Econômicas

Registro estadual: 27.165.703/0001-26

6.1.1.2 - Geográficas

Principais atividades econômicas:
pecuária leiteira e de corte;


fruticultura, abacaxi e canade-açúcar;

agricultura, mandioca;

fábricas de farinhas;

turismo;

indústria petrolífera e

pesca e acquicultura.

Área total do município: 579,44Km²

Referências/Documentos consultados:

Referências/Documentos consultados:
Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy.
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Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy.

6.1.2 - Aspectos Históricos
Um núcleo urbano cresceu ao redor da Igreja de
Nossa Senhora das Neves, construída em meados
do século XVII pelos jesuítas, na Fazenda
Muribeca, de sua propriedade. Tendo estes sido
expulsos, leiloou o governo a fazenda em 1777.
Depois de longo período de decadência, a região
recebeu impulso, motivado pela abertura de
estrada ligando a Muribeca ao Quartel da Barca
(onde é hoje a Sede de Cachoeiro de Itapemirim),
e que era patrulhada por soldados para evitar
ataques de indígenas botocudos às propriedades
rurais.
A partir de 1930 aconteceu a abertura de
estradas e a intensificação da atividade
agropecuária. O núcleo urbano se fortaleceu
a partir de uma serraria de madeira. Em 30
de dezembro de 1963, pela Lei nº 1.978, o
então Distrito de Batalha, emancipando-se de
Itapemirim, dá origem ao município de
Presidente Kennedy. Em 4 de abril de 1964 é
instalado o município.
O município se chamaria Batalha, mas com o
assassinato do presidente norte americano
John F. Kennedy, fato que abalou o mundo, o
deputado estadual Adalberto Simão Nader
tomou a iniciativa de sugerir que o político
fosse homenageado, pois ele criou a “Aliança

para o Progresso”, programa de ajuda aos
países pobres.
Referências/Documentos consultados:
1. IPES;
2. Guia Estrada 2005. O Melhor de
Presidente Kennedy. Editora Viver.

6.1.3.2 - Gestão do Turismo
Órgão oficial de turismo: Secretaria de
Turismo Esporte e Lazer.
Titular do órgão: José Carlos Monteiro Braga.
Telefone (28) 3535-1306 e (28) 3535-1205.
Conselho municipal de turismo: não há.

6.1.3 - Administração Municipal
6.1.3.1 - Estrutura Administrativa

Referências/Documentos consultados:
Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy.

Nome do Prefeito: Aluízio Carlos Corrêa.
Número de secretarias, Departamentos e
Outros:
 Secretaria
Municipal
de
Turismo
Esporte e Lazer;
 Secretaria Municipal de Educação e
Cultura,;
 Secretaria Municipal de Assistência Social;
 Secretaria Municipal de Administração;
 Secretaria Municipal de Obras;
Municipal
de
 Secretaria
Desenvolvimento Urbano;
 Secretaria
Municipal
de
Desenvolvimento Rural e
 Secretaria Municipal de Saúde.
Referências/Documentos consultados:
Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy.

6.1.4 - Legislação Municipal
Lei Orgânica do Município: Lei nº 1.918, de
30/12/1963 com instalação em 04/04/1964.
Município de origem: Itapemirim.
Legislação de uso e ocupação do solo: Lei
nº 114/85, de 20 de agosto de 1985.
Legislação de proteção do patrimônio
cultural: Lei nº 487/95.
Referências/Documentos consultados:
Secretaria Municipal de Turismo Esporte e
Lazer.
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6.1.5 - Feriados e Datas
Comemorativas Municipais
 Emancipação do município, 04 de abril;
 Nossa Senhora da Penha, data móvel;
 Festa da padroeira Nossa Senhora
das Neves, 05 de agosto.

6.1.6 - SERVIÇOS PÚBLICOS
6.1.6.1- Abastecimento de Água
Empresa responsável: CESAN - Companhia
Espirito Santense de Saneamento.
Forma de abastecimento de água dos
domicílios particulares pemanetes e
número de domicílios dos atendidos
(%):
 rede geral – 38,6 %;
 poço ou nascente – 59,8 % e
 outra – 1,6 %.

Referências/Documentos consultados:
1. IPES. Disponível em:
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
icipios/59/Habitacao/tab06.pdfAcesso em
jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE.
Microdados do Censo 2000.

6.1.6.2 - Serviços de Esgoto

Empresa responsável: Cesan (Companhia
Espirito Santense de Saneamento).
Forma de esgotamento sanitário dos
domicílios particulares pemanentes e
número dos atendidos (%):
 fossa rudimentar – 24,8 %;
 fossa séptica –18,2 %;
 outro escoadouro –2,0 %;
 rede geral de esgoto ou pluvial – 22,0 %;
 rio, lago ou mar – 2,3 %;
 vala – 19,3 % e
 nenhuma – 11,4 %.
Referências/Documentos consultados:
1. IPES. Disponível em:
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
icipios/59/Habitacao/tab07.pdf.
Acesso em jan. 2005. Fonte dos dados:
IBGE. Microdados do Censo 2000.
Forma de esgotamento sanitário dos
domicílios
particulares
pemanentes
urbanos e número de ligações (%):
 fossa rudimentar – 16,5 %;
 fossa séptica – 1,3 %;
 rede geral de esgoto ou pluvial –73,8 %;
 rio, lago ou mar – 1,5 %;
 vala – 3,8 %;
 nenhuma – 3,1 %.
Referências/Documentos consultados:
1. IPES. Disponível em:
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
icipios/59/Habitacao/tab08.pdf.

Acesso em jan. 2005. Fonte dos dados:
IBGE. Microdados do Censo 2000.
6.1.6.3 - Serviços de Energia
Tipo de abastecimento de energia: elétrica.
Empresa responsável: ESCELSA Espírito
Santo Centrais Elétricas.
Número de domicílios atendidos:
1. Residencial: 1.247;
2. Comercial: 127;
3. Industrial: 05 ;
4. Rural: 930.
Referências/Documentos consultados:
1. ESCELSA - Espírito Santo Centrais
Elétricas.
2. http://www.sebraees.com.br/municipio
s/tel_mos_mun_5.asp?codigo=829&codig
o_categoria

6.1.6.4 - Serviços de Coleta de Lixo
Tipo de coleta de lixo e número de
domicílios atendidos(%):
 coletado – 22,7 %;
 jogado em rio, lago ou mar – 0,2 %;
 jogado terreno baldio ou logradouro – 6,6 %;
 queimado ou enterrado – 69,9 % e
 tem outro destino – 0,6 %.
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Empresa responsável: Prefeitura Municipal
de Presidente Kennedy.
Referências/Documentos consultados:
IPES. Disponível em:
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
icipios/59/Habitacao/tab09.pdf

Referências/Documentos consultados:
1. IBGE;
2. IPES.

6.2 - MEIOS DE ACESSO AO MUNICÍPIO

6.1.6.5 - Outros Serviços

Existentes:

Acesso para outras capitais: BR-101 a
partir da ES-162.
Acesso para outras municípios: chegada e
saída município de Cachoeiro de Itapemirim,
diário, 10 vezes por dia. Chegada e saída
município Marataizes, diário, 3 vezes por dia.
Chegada e saída município Barra do
Itabapoama, diário, 2 vezes por dia.
Referências/Documentos
consultados:
Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy.

6.2.1 - Terrestres

Telefones Públicos: 531 (Abr/2003).
Teminais Telefônicos
(Abr/2003).

Estimativa da população residente para
2004: 9.618 total.

845

Referências/Documentos consultados:
http://www.sebraees.com.br/municipios/t
el_mos_mun_5.asp?codigo=829&codigo_
categoria=
6.1.7 - Outras Informações
Distância da Sede à Capital do Estado:
154 Km.
Densidade demográfica: 16,5 (2000) e
16,6 (2004).
População residente: 9.555 total, 2.530
urbana e 7.025 rural (IBGE 2000).

6.2.1.1- Teminais/Estações Rodoviárias
e Serviços Rodoviários
Rodovias:
Federal – não há.
Estadual – sim, pavimentada em bom estado
de conservação (ES-162) e não pavimentada
em regular estado de conservação (ES-060 Rodovia do Sol).
Municipal – estradas vicinais.
Equipamentos, serviços e facilidades nos
equipamentos
e
vias
de
acesso:
instalações sanitárias, locais de limpeza,
locais de embarque e desembarque, locais de
alimentação,
vendas
de
passagem,
instalações
sanitárias
e
limpeza
e
estacionamento.
Acessos para capital do Estado: BR-101 a
partir da ES-162.

6.3 - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO
6.3.1 - Agências Postais.
Nome/Entidade:
Agência dos Correios
Localização: Rua Atíla Vivaqua 49. CEP:
29350-000.
Funcionamento: segunda a sábado, das
09h às 17h.
Serviços prestados: postais e caixa do
Bradesco.
Referências/Documentos consultados:
In loco
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Equipamentos:
viaturas e todos
necessários aos serviços prestados.

6.4 - SISTEMA DE SEGURANÇA

Serviços Prestados: ocorrências policiais,
apreensões e atendimento ao público.

6.4.1 - Delegacias e Postos de Polícia
Nome/entidade:
Polícia Civil – Delegacia
de Polícia de Presidente Kennedy

Referências/Documentos consultados:
In loco

Localização: Rua Olimpio P. Figuededo, s/n,
Centro. CEP: 29350-000.
Telefone: (28) 3535-1332.

os

Nome/entidade:
Destacamento da Polícia Militar

Telefone: 190.
Funcionamento: 24 horas.
Equipamentos:
viaturas e todos
necessários aos serviços prestados.

Referências/Documentos consultados:
In loco

Serviços Prestados: ocorrências policiais,
apreensões e atendimento ao público.

Localização: Rua das Flores, s/n, Centro.
Telefone: (28) 3535-1332.
Funcionamento: de segunda à sexta-feira,
das 8h às 17h.

Referências/Documentos consultados:
In loco

6.5 - SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR
6.5.1 - Postos de Saúde
Nome/entidade:

Localização: Rua Sebastião Vieira
Menezes, 100, Centro. CEP: 29350-000.

de

Telefone: (28) 3535-1166.

Equipamentos:
raio-x,
ultrasonografia,
eletrocardiograma, sala de gesso, ortopedia e
fisioterapia.

Serviços Prestados: ocorrências policiais,
apreensões e atendimento ao público.

Nome/entidade:
Delegacia de Polícia Civil

Pronto Atendimento Municipal

Funcionamento: 24h

Localização: Rua Atílio Vivácqua, nº45, Centro.

Funcionamento: 24 horas.
Equipamentos:
viaturas e todos
necessários aos serviços prestados.

os

os

Serviços Prestados:
 pronto socorro;
 clinica geral;
 cardiologia;
 pediatria;
 serviços ambulatoriais e
 pronto atendimento.
Referências/Documentos consultados:
In loco

Nome/entidade:
Unidade Sanitária
de Presidente Kennedy
Localização: Rua Atila Vivaqua 18. Centro.
CEP: 29350-000.
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h às
18h.
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Equipamentos: consultórios, sala de espera,
recepção e outros necessários aos serviços
prestados.
Serviços Prestados:
 consultas;
 ginecologia;
 obstetrícia;
 odontologia;
 clinico geral;
 PSF-Programa de Saúde Familiar e
 Farmácia básica.
Referências/Documentos consultados:
In loco

Referências/Documentos consultados:
In loco

Localização: Cancelas, área não urbanba.

Serviços Prestados:
 Consultas médicas e odontológicas;
 Fisioterapeuta;
 Nutricionista;
 Enfemeiros e auxiliares.

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das
7h às 18h.

Referências/Documentos consultados:
In loco

Nome/entidade:
Unidade Sanitária de Cancelas

Equipamentos: consultórios, sala de espera,
recepção e outros necessários aos serviços
prestados.

Localização: Santa Lúcia, área não urbana.

Serviços Prestados:
 Consultas médicas e odontológicas;
 Fisioterapeuta;
 Nutricionista;
 Enfemeiros e auxiliares.

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das
7h às 18h.

Referências/Documentos consultados:
In loco

Nome/entidade:
Unidade Sanitária de Santa Lúcia

Equipamentos: consultórios, sala de espera,
recepção e outros necessários aos serviços
prestados.
Serviços Prestados:
 Consultas médicas e odontológicas;
 Fisioterapeuta;
 Nutricionista;
 Enfemeiros e auxiliares.

Equipamentos: consultórios, sala de espera,
recepção e outros necessários aos serviços
prestados.

Nome/entidade:
Unidade Sanitária de Jaqueira
Localização: Jaqueira, área não urbanba.
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das
7h às 18h.

Nome/entidade:
Unidade Sanitária Móvel
Localização: por todo o município, área
urbana e não urbanba.
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das
7h às 18h.
Equipamentos: consultórios, sala de espera,
recepção e outros necessários aos serviços
prestados.
Serviços Prestados:
 Consultas médicas e odontológicas;
 Fisioterapeuta;
 Nutricionista;
 Enfemeiros e auxiliares.
Referências/Documentos consultados:
In loco
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População de 10 a 14 anos
alfabetizada: 59 pessoas em 2000.
6.5.3 - Farmácias
Nome/entidade:
Farmácia Kennedy
Loalização: Rua Atila Vivaqua, 49, Centro.
Telefone: (28) 3535-1228.
Funcionamento: segunda a sábado, das
07h às 21h.
Serviços Prestados: comercialização de
medicamentos e artigos de perfumaria em
geral.
Referências/Documentos consultados:
In loco

6.6 - SISTEMA EDUCACIONAL
Taxa de alfabetização de adultos: 74,51%.
Taxa bruta de freqüência escolar: 35,22%
(0-6 anos), 92,73% (7-14 anos), 61,57%
(15-17 anos).
População de 10 a 14 anos alfabetizada:
972 pessoas em 2000.

não

Número de matrículas realizadas:
 Ensino Fundamental – 1.979;
 Ensino Médio – 512.
Número de estabelecimentos de ensino:
 Rede Pública Federal – não há;
 Rede Pública Estadual – 01 escola;
 Rede Pública Municipal – 21 escolas;
 Rede Privada – 01 escola.
Referências/Documentos consultados:
1. ES em Dados. Governo do Estado do
Espírito Santo. 2003/2006;
2. SEDU/2004;
3. IBGE,
Microdados
do
Censo,
1998/2000.

6.7 - OUTROS SERVIÇOS
E EQUIPAMENTOS DE APOIO
6.7.1 – Comércio
6.7.1.1 – Lojas de Artesanato
Nome/entidade:
Loja da Hérida
Localização: Praça Manoel Fricks Jordão,
s/n, Centro.

Telefone: (28) 3535-1378 ou (28) 9884-0313.
Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 16h.
Equipamentos: artesanato em conchas marinhas
e de moluscos, cestos trabalhados em cipó, portaguardanapo e outros utilitários trabalhados em
madeira e miniaturas de barcos.
Serviços prestados: comercialização
artesanato.
Nome/entidade: Loja da Hérida

de

Localização: Marobá, em frente à torre de
telefone.
Telefone: (28) 9884-0313.
Funcionamento: segunda a sexta das 8h às 16h.
Equipamentos:
artesanato
em
conchas
marinhas e de moluscos, cestos trabalhados em
cipó, porta-guardanapo e outros utilitários
trabalhados em madeira e miniaturas de barcos.
Serviços prestados:
artesanato.

comercialização

Referências/Documentos consultados:
In loco

6.7.1.2 – Fotografia
Nome/entidade:

de
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Foto Hilário

Referências/Documentos consultados:
In loco

Localização: Rua Atílio Vivaqua, 120, Centro.

Nome/entidade:
Banco do Brasil

Funcionamento: segunda a sexta, das 10h
às 16h.

Localização: Rua Atila Vivaqua, 66, Centro.
CEP: 29350-000.

Equipamentos: básicos para comércio.

Telefone: (28) 3535-1333.

Serviços prestados: venda de artigos para
fotografia e revelação.

Funcionamento: segunda a sexta, das 10h
às 16h.

Referências/Documentos consultados:
In loco

Equipamentos: caixa 24 horas.
Serviços prestados: serviços bancários e
auto atendimento.

Nome/entidade:
Oficina Dois irmãos
Localização: Rua Olímpia Ferreira Viana.
Centro.
Telefone: (28) 9886-8056.
Funcionamento: segunda a sábado, de 8h às 9h.
Serviços prestados: serviços mecânicos em geral.

Referências/Documentos consultados:
In loco

Referências/Documentos consultados:
In loco

Localização: Rua Atílio Vivaqua, 57, Centro.

6.7.3 - Serviços Mecânicos

Nome/entidade:
Oficina Jairo Motos

Telefone: (28) 3535-1322.

Nome/entidade:
Borracharia do Nelceir

6.7.2 - Agências Bancárias e de Câmbio
Nome/entidade:
Banestes

Funcionamento: segunda a sexta, de 10h
às 15h.
Serviços prestados: serviços bancários e
auto atendimento.
Referências/Documentos consultados:
In loco

Localização: Rua
Figueiredo. Centro.

Olimpio

Localização: Avenida Oreste Baihense. Centro.
Pinto Campos

Funcionamento: segunda a sábado, de 8h às 9h.
Serviços prestados: conserto de pneus e
lava jato.

Telefone: (28) 3535-1316.
Funcionamento: segunda a sábado, de 8h
às 9h.
Serviços prestados: reparos e mecânica de
motos.
Referências/Documentos consultados:
In loco
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Nome/entidade:
Oficina Bayer Motos
Localização:
Centro.

Rua

Atílio

Vivácqua,

nº45,

Telefone: (28) 3535-1249.
Funcionamento: segunda a sábado, de 08h
às 19h.
Serviços prestados: serviços mecânicos de
motocicletas em geral.
Referências/Documentos consultados:
In loco

Rua

Baiense,

s/n,

Telefone: (28) 3535-1118.
Funcionamento: segunda a sábado, de 08h
às 19h.
Serviços prestados: serviços mecânicos de
motocicletas em geral.

Nome/entidade:
Posto Litoral
Localização: Rua Olimpio
Figueiredo, 215. Centro.

Funcionamento: segunda a sábado, de 08h
às 19h.

Telefone: (28) 3535-1055.
Funcionamento: segunda a domingo, das
06h às 22h.

Serviços prestados: serviços mecânicos e
lanternagem.
Referências/Documentos consultados:
In loco

Localização: Rua Atílio Vivácqua, 45, Centro.
Orestes

6.7.4 - Postos de Abastecimento

Localização: Rua Olímpio P. C. Figueredo,
s/n, Centro.

Nome/entidade: Oficina Bayer Motos

Nome/entidade:
Thiago Motos
Localização:
Centro.

Nome/entidade:
Oficina Mecânica e Lanternagem do Zé
Antônio

Telefone: (28) 3535-1249.
Funcionamento: segunda a sábado, de 8h às 19h.
Serviços prestados: serviços mecânicos de
motocicletas em geral.
Referências/Documentos consultados:
In loco

Pinto Campos

Equipamentos: bebedouro.
Serviços prestados:
óleo, lanchonete.

lavagem,

troca de

Referências/Documentos consultados:
In loco

Nome/entidade: Posto Skyna
Localização: Rua Atila Vivaqua. Centro.
Telefone: (28) 3535-1278.
Funcionamento: segunda a domingo, de
06h às 22h.
Serviços prestados: abastecimento.
Referências/Documentos consultados:
In loco
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6.7.5 - Locais e Templos
de Manifestações de Fé
Nome/entidade:
Igreja Evangélica Assembléia de Deus
Localização: Avenida Olivio Pinto Campos
Figueiredo. Centro.

Nome/entidade:
Igreja Adventista do Sétimo Dia
Localização: Rua José Costa Longa. Centro.
Funcionamento: sábado e domingo, das 8h
às 9h.
Serviços prestados: atividades religiosas.

Funcionamento: segunda a domingo, das
18h às 22h.

Nome/entidade: Igreja Metodista

Serviços prestados: atividades religiosas.

Localização: Rua Jaques Soares, 113. Centro.

Referências/Documentos consultados:
In loco

Funcionamento: domingo, terça e quinta,
às 19h.
Serviços prestados: atividades religiosas.

Nome/entidade:
Igreja Evangélica Assembléia de Deus

Referências/Documentos consultados:
In loco

Localização: Rua Orestes Baiense. Centro.
Funcionamento: domingo, de 09h às 19h.
Segunda, quarta e sexta, às 19h.

Nome/entidade:
Igreja Batista Nova Aliaça

Serviços prestados: atividades religiosas.

Localização: Avenida Olívio Campos Pinto
Figueiredo, 62. Centro.

Referências/Documentos consultados:
In loco

Funcionamento: domingo de 09h às 19h.
Segunda, quarta e sexta, às 19h.
Serviços prestados: atividades religiosas.

Referências/Documentos consultados:
In loco
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7 – GLOSSÁRIO

Estado de conservação:
Análise qualitativa dos atrativos quanto às
manifestações culturais, análise realizada
quanto à fidelidade à origem histórica e/ou
grau de conservação.
Indicativos quanto ao estado de conservação
em relação às transformações ocorridas,
causando descaracterização do atrativo,
classificados da seguinte forma:
Bom – Atrativo com as características
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, pemita aos visitantes
chegarem ao atrativo em qualquer época do
ano.

Regular – pavimentado ou não que, em
função do seu estado de conservação,
restrinja o uso aos visitantes em deteminado
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,
deteminando 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

Inventário da Oferta Turística do Município de Presidente Kennedy / 2005.

60

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 intemunicipal, do entorno
regional, de outros estados e outros países.
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