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Apresentação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Vargem Alta/ 2005 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

9

1 � Objetivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Inventário da Oferta Turística será 

estruturado a fim de servir como fonte 

para: 

 

·identificar características e fatores que 

determinam as motivações de viagem; 

·dimensionar a oferta de serviços equi-

pamentos e infra-estrutura disponíveis, 

para o processo de ocupação turística 

do território; 

·diagnosticar deficiências e pontos críti-

cos entre a oferta e a demanda turística 

existente; 

·permitir a previsão do comportamento 

do mercado em função da análise de 

tendências; 

·direcionar os programas de ação para o 

planejamento estratégico do desenvol-

vimento do setor; 

·analisar o efeito multiplicador do turis-

mo no cenário econômico do município; 

·organizar o setor de turismo na estru-

tura administrativa do setor público; 

·hierarquizar e priorizar os atrativos e 

conjuntos existentes para sua utilização 

otimizada e ordenada; 

·servir como fonte de pesquisa e consul-

ta aos empresários, aos estudantes e à 

comunidade em geral, interessados na 

atividade turística do município. 
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2 � Metodologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 

Sede; 
Jaciguá  e 
Fruteiras. 
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3 � Introdução ao Município. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

As terras de Vargem Alta foram colonizadas 
no final do século XIX. Subindo os rios Be-
nevente, Novo e Itapemirim, chegaram os 
primeiros imigrantes italianos à procura de 
terras férteis para a agricultura. Vieram de-
pois os alemães e ingleses, para a constru-
ção da Estrada de Ferro Leopoldina. Hoje, o 
município tem cerca de 20 mil habitantes, e 
cresce com a economia sustentada na agri-
cultura e na exploração de jazidas de már-
more e granito. 
 A Sede de Vargem Alta fica a 620m de alti-
tude.  
O município de Vargem Alta situa-se em um 
trecho da Serra do Mar que abrange duas de 
suas mais bela montanhas. Com serras aci-
ma de 1.800m de altitude, o maciço da Pe-
dra Azul se destaca na paisagem, visto pela 
BR-262. Nas regiões mais baixas e próximas 
às planícies litorâneas, o ponto culminante 
está na Pedra do Frade e a Freira, um ver-
dadeiro cartão postal da BR-101. 
Com um clima variando de 0 a 40 graus, 
produz-se de tudo na agricultura, o que po-
tencializa a aptidão desse município para o 
agroturismo. 
Terra quente ou terra fria, são diversos os 
caminhos rurais em Vargem Alta. Suas es-
tradas levam a localidades onde se cultivam 
antigos hábitos, em comunidades agrícolas 
tradicionais que preservam as características 
dos povos imigrantes. Essa aptidão natural 
para o agroturismo é potencializada pela 
natureza exuberante dessa porção da Serra 
do Mar. Não faltam rios e cachoeiras no lon-
go trajeto e uma rica cobertura de mata 

atlântica da um toque ecológico especial a 
esse roteiro de surpresas. 
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ATRATIVOS TURÍSTICOS 
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4 � Atrativos Naturais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 � ATRATIVOS NATURAIS   
 
4.1.1 � Montanhas 
 
4.1.1.1 � Montes /Morros / Colinas  
 
Nome do atrativo:  
Morro de São Carlos - Torre  
da Embratel.  
 
Localização: não urbana, Comunidade de 
São Carlos, próximo a Richimond. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
São Carlos. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
01km. 
 
Distância da Sede do município: 16km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em estado regular e 
não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da 
Sede em direção a São Carlos, percorrer 
01km, entrar a direita e percorrer 07km de 
estrada não-pavimentada e em péssimo 
estado de conservação. A estrada (do mor-
ro) que vai até a torre é calçada em um 
trecho. 
 
Transporte regular para o atrativo: ro-
doviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado.   

Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  con-
templação. 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. 
  
Descrição do atrativo: possui este nome 
devido a instalação em seu cume de antenas 
de transmissão da empresa Embratel. 
 
Um dos pontos mais altos do município, de 
onde é possível, em dias de pouca nebulosi-
dade, avistar todas as regiões vizinhas, até o 
litoral. Incluindo Pedra Azul e Forno Grande. 
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Referências/Documentos consultados:  
SEBRAE. Programa SEBRAE de Turismo. 
Inventário da Oferta Turística do 
Município de Vargem Alta. Janeiro, 
1997. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Mirante Alto Formoso. 
 
Localização: não urbana, Rodovia ES-164, 
km 20. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Soturno. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
04km. 
Distância da Sede do município: 10km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em estado regular e 
não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: o atrativo 
fica as margens da rodovia no sentido Var-
gem Alta - Cachoeiro de Itapemirim. 
 
Transporte regular para o atrativo: ro-
doviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado.   
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não 
há. 
 

Estado de conservação:  bom. 
Entrada do atrativo:  não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação: diariamente, com visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias, área para lazer e en-
tretenimento e locais para alimentação não 
adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: vôo 
duplo de parapente e asa-delta. 
 
 
 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR�. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Fluxo de visitação cons-
tante. 
 
Descrição do atrativo: o mirante fica as 
margens do km 20 da rodovia ES-164 (no 
sentido Vargem Alta - Cachoeiro) no alto da 
serra de Soturno. 
 
O Mirante permite uma linda vista do Vale 
de Soturno e de outros locais, sendo possí-
vel avistar a cidade de Cachoeiro de Itape-
mirim . 
No local existe uma rampa de vôo-livre, feita 
pela AVLCI (Associação de Vôo-Livre de Ca-
choeiro de Itapemirim) e pelo proprietário da 
churrascaria  e restaurante do mirante, que 
funciona no local. 
 
Observações complementares: junto ao 
mirante funciona a Churrascaria Mirante e a 
rampa de saltos de vôo-livre (asa-delta e 
parapente). 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
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Nome do atrativo:  
Mirante Alto Jequitibá. 
 
Localização: Sede, Rodovia ES 164.   
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Córrego Alto. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
02Km. 
 
Distância da Sede do município: 05Km.  
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em estado regular e 
não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
ES-164. 
 
Transporte regular para o atrativo: ro-
doviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado.   
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação: diariamente, com visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 

Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
locais para alimentação parcialmente adap-
tados e espaço para estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação da paisagem. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR�. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e do 
entorno regional. Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: o local permite uma 
vista panorâmica do Jequitibá e do Vale de 
Córrego Alto. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco e 
2. Secretaria de Turismo de Vargem Alta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2 - Planaltos e Planícies 
 
4.1.2.1 � Pedras Tubulares 
  
Nome do atrativo:  
Pedra das Andorinhas. 
 
Localização:  localidade de São Carlos, área 
não urbana. 
Localidade mais próxima do atrativo: 
São Carlos. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
02km. 
 
Distância da Sede do município: 11km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em estado regular e 
não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: estrada 
municipal para localidade de São Carlos no 
sentido Iconha, pegar a mesma estrada e 
perguntar aos moradores locais. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
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Visitação:  diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  con-
templação. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes:   local, municipal, 
do entorno regional e de outros estados. 
Maior fluxo de visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: grande formação 
rochosa, com várias fissuras e gretas  de 
forma natural  (resultado dos dobramentos 
das rochas no soerguimento tectônico). 
 
No verão, milhares de Andorinhas proporcio-
nam magníficos espetáculos, no alvorecer e 
no entardecer, horário em que saem e re-
tornam em bandos imensos nos abrigos 
rochosos.  
 
Referências/Documentos consultados:   

KRÜGER. Luciano Bravim. Vargem Alta 
e o Turismo de Aventura. 1998. TCC � 

Trabalho de conclusão de curso, Centro 
de Ensino Superior Padre Anchieta, Gua-
rapari, 1998. 

 
 
Nome do atrativo:  
O Frade e a Freira. 
 
Localização: não urbana, localidade de São 
José do Frade. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
São José do Frade. 
 
Distância da localidade mais próxima: 06km. 
 
Distância da Sede do município: 30km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em estado regular e 
não sinalizado. 
 

 
 

Descrição do acesso utilizado:  linhas de ôni-
bus que fazem a ligação de algumas comunidades 
do sul do município (Belém, Concórdia e São José 
do Frade) e de municípios de Cachoeiro de Itape-
mirim (Santa Isabel e Gruta) e passam no local. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não 
há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação:  diariamente, sem visitas guia-
das, acesso gratuito e sem autorização pré-
via. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  con-
templação. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
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Origem dos visitantes:   local, municipal, 
do entorno regional e de outros estados. 
Maior fluxo de visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: o Frade e a Freira 
são uma formação rochosa de granito im-
pressionante. 
 
Formam perfeitamente em seus contornos e 
detalhes a figura de um frade e de uma frei-
ra, com uma cabeça coberta pelo véu, e 
ambos frente a frente. 
 
Surgiu então a lenda de ambos terem sido 
transformados em pedra em punição por 
relação amorosa. 
 
Durante um bom tempo, os municípios vizi-
nhos de Itapemirim e de Rio Novo do Sul 
divulgaram o atrativo como se constassem 
em seus municípios, a partir de, uma pes-
quisa cartográfica estadual definiu por GPS a 
real localização do atrativo, dentro de Var-
gem Alta. 
 
Referências/Documentos consultados: 

KRÜGER. Luciano Bravim. Vargem Alta 
e o Turismo de Aventura. 1998. TCC � 
Trabalho de conclusão de curso, Centro 
de Ensino Superior Padre Anchieta, Gua-
rapari, 1998. 

 
 
 
 
 

4.1.2.2 � Vales  
 
Nome do atrativo:  
Vale de Paraíso. 
 
Localização: urbana, entre as localidades 
de Boa Esperança e Paraíso. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Paraíso. 
 
Distância da localidade mais próxima: 02km. 
 
Distância da Sede do município: 18km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em estado regular e 
não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: estrada de 
terra que parte do Colégio Salesiano e leva 
ao referido vale. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação:  diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  con-
templação. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes:   local, municipal, 
do entorno regional e de outros estados. 
Maior fluxo de visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: trata-se de um vale 
ocupado pelos imigrantes italianos, hoje por 
seus descendentes, todo recortado por pe-
quenas estradas que interligam as comuni-
dades entre si e com outros municípios como 
Iconha e Rio Novo do Sul, onde encontram-
se morros, formações rochosas, córregos, 
quedas d�água, produtos do agroturismo 
como queijos, cachaça, e que assim formam 
um conjunto de pequenas atrações. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Secretaria Municipal de Turismo. 
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Nome do atrativo:  
Vale do Pombal. 
 
Localização: não urbana, localidade de 
Pombal. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
entre Pombal de Cima e Pombal de Baixo. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
02km. 
 
Distância da Sede do município: 20km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em estado regular e 
não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: estrada 
que parte do km 52 da ES-164. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada definida. 
 
Visitação:  diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 

Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  con-
templação. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
Origem dos visitantes:   local, municipal, 
do entorno regional e de outros estados. 
Maior fluxo de visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: no vale onde estão 
situadas as localidades de Pombal de Cima e 
Pombal de Baixo, uma seqüência ininterrupta de 
morros e formações rochosas formam uma �mi-
ni-cordilheira� em formato de ferradura, onde se 
localizam cachoeiras, trilhas em meio à mata, 
imensos salões rochosos e uma simpática vila de 
descendentes de italianos, com típicos produtos 
do agroturismo artesanal. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Secretaria Municipal de Turismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.3 � Hidrografia 
 
4.1.3.1 � Rios 
 
Nome do atrativo:  
Rios de Vargem Alta 
 
Localização: em todo o município, área 
urbana e não-urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
localizado em várias partes do município. 
 
 Distância da localidade mais próxima: 
localizado em várias partes do município. 
 
Distância da Sede do município: localiza-
do em várias partes do município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavimen-
tado, em estado regular e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: localizado 
em várias partes do município. 
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Transporte regular para o atrativo: ro-
doviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação:  diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
nas proximidades há instalações sanitárias 
não adaptadas, locais para alimentação não 
adaptados, serviço de limpeza e estaciona-
mento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  con-
templação e banho. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes:   local, municipal, 
do entorno regional e de outros estados. 
Maior fluxo de visitação no verão. 
 

Descrição do atrativo:  
 
 
Referências/Documentos consultados:  

1 SEBRAE. Programa SEBRAE de Turismo. 
Inventário da Oferta Turística do Muni-
cípio de Vargem Alta. Janeiro, 1997. 
2 KRÜGER. Luciano Bravim. Vargem Al-
ta e o Turismo de Aventura. 1998. 
TCC � Trabalho de conclusão de curso, 
Centro de Ensino Superior Padre Anchie-
ta, Guarapari, 1998. 

 
 
4.1.4 - Quedas D�água 
 
4.1.4.1 � Cachoeira 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira da Concórdia. 
 
Localização: não urbana, Santa Luzia (Jaci-
gua). 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Concórdia. 
 
Distância da localidade mais próxima: 15km. 
 
Distância da Sede do município: 20km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavimenta-
do, em estado regular e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: estrada 
com inicio no colégio Salesiano e passando 

pela localidade de Paraíso. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada definida. 
 
Visitação:  diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias, área para lazer e en-
tretenimento,  locais para alimentação e 
hospedagem não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  con-
templação e banho. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes:   local, municipal, 
do entorno regional e de outros estados. 
Maior fluxo de visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: o local possui área 
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de camping, pousada e restaurante com 
estacionamento para aproximadamente 20 
veículos de passeio. 
 
O atrativo conta ainda com trilhas para pas-
seio na mata e piscinas para crianças. 
 
A cachoeira na verdade o final é o córrego 
Ribeirão-Concórdia que desce por um trecho 
de cerca de 03 a 04 km em meio a mata, 
com a água passando por formações rocho-
sas, em vales em forma de canyon, origi-
nando túneis, passagens, piscinas e várias 
quedas d�água. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1 SEBRAE. Programa SEBRAE de Turis-
mo. Inventário da Oferta Turística do 
Município de Vargem Alta. Janeiro, 
1997. 
2 KRÜGER. Luciano Bravim. Vargem Al-
ta e o Turismo de Aventura. 1998. 
TCC � Trabalho de conclusão de curso, 
Centro de Ensino Superior Padre Anchie-
ta, Guarapari, 1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome do atrativo:  
Cachoeira do Castelinho. 
 
Localização: não urbana, Alto Castelinho. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Vila Maria. 
 
Distância da localidade mais próxima: 02km. 
 
Distância da Sede do município: 21km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente pa-
vimentado em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: localizada 
a 21km da Sede de Vargem Alta, no sentido 
Pedra Azul. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada definida. 
 
Visitação:  diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 

Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis na localidade. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  con-
templação e banho. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes:   local, municipal, 
do entorno regional e de outros estados. 
Maior fluxo de visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: a queda é em for-
ma de escada e o volume d�água é pequeno 
durante todo o ano, logo após a cachoeira 
de Brother, na Sede e Castelinho (51km), a 
água é cristalina e o local é de rara beleza, 
única bem próxima a rodovia. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Secretaria Municipal de Turismo. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira do Brother. 
 
Localização: não urbana. Sítio Nossa Se-
nhora da Paz, localidade de Vila Maria. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Vila Maria 
 
Distância da localidade mais próxima: 01km. 
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Distância da Sede do município: 21km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: ao sair da 
localidade de Vila Maria em direção a Var-
gem Alta, aproximadamente 01km. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada definida. 
 
Visitação:  diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  con-
templação e banho. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
Origem dos visitantes:   local, municipal, 

do entorno regional e de outros estados. 
Maior fluxo de visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: é a maior cachoeira 
do município. Esta localidade está em pro-
priedade particular em nome de Eduardo 
Manoel Ortis que efetua o manejo da área e 
comercializa produtos do agroturismo e ar-
tesanato. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1 SEBRAE. Programa SEBRAE de Turis-
mo. Inventário da Oferta Turística do 
Município de Vargem Alta. Janeiro, 
1997. 
2 KRÜGER. Luciano Bravim. Vargem Al-
ta e o Turismo de Aventura. 1998. 
TCC � Trabalho de conclusão de curso, 
Centro de Ensino Superior Padre Anchie-
ta, Guarapari, 1998. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira dos Vieiras  
ou Cachoeira do Ayd. 
 
Localização: não urbana, Distrito de Ayd. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Ayd. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
02km. 
 
Distância da Sede do município: 10km. 
 

Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em bom estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: estrada 
principal de terra, municipal de onde partem 
outras vicinais. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação:  diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia . 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis na localidade. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  con-
templação e banho. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
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Origem dos visitantes:   local, municipal, 
do entorno regional e de outros estados. 
Maior fluxo de visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: situada em propri-
edade particular. Trata-se de um imenso 
paredão de rocha, com 90° de inclinação e 
dois pequenos platôs (como degraus de uma 
escada). 
A água surge pelo meio da vegetação existente 
no topo e forma um caminho  Local excelente 
para contemplação e prática de esportes como 
cascading (rapel em cachoeira). 
 
Referências/Documentos consultados:  

KRÜGER. Luciano Bravim. Vargem Alta 
e o Turismo de Aventura. 1998. TCC � 
Trabalho de conclusão de curso, Centro 
de Ensino Superior Padre Anchieta, Gua-
rapari, 1998. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira do Caiado. 
 
Localização: não urbana, distrito de Var-
gem Alta,  Sede. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Richmond. 
 
Distância da localidade mais próxima: 03km. 
 
Distância da Sede do município: 07km. 
 

Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-mente 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da 
Sede de Vargem Alta em direção a localida-
de de Richmond, 04km após a pavimentação 
da estrada. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada definida. 
 
Visitação:  diariamente, sem visitas guia-
das, acesso pago e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 

 

Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias, área para lazer e en-
tretenimento, locais para alimentação e hos-
pedagem não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  con-
templação e banho. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes:   local, municipal, 
do entorno regional e de outros estados. 
Maior fluxo de visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: está localizada na 
Pousada e Sítio Richmond, à 07km da Sede. 
Dentro da propriedade o rio forma uma be-
líssima queda d�água de 15 metros de altu-
ra, formando um belo lago e uma pequena 
praia fluvial, muito procurada para banhos 
nos meses de verão. 
Cerca de 300 metros rio abaixo, forma-se 
outra bela cachoeira, de altura similar a 
primeira, em meio a mata. 
 
Referências/Documentos consultados:  

KRÜGER. Luciano Bravim. Vargem Alta 
e o Turismo de Aventura. 1998. TCC � 
Trabalho de conclusão de curso, Centro 
de Ensino Superior Padre Anchieta, Gua-
rapari, 1998. 
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Nome do atrativo:  
Cachoeira do Eloy ou de São José. 
 
Localização: São José. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Boa Esperança. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
03km. 
 
Distância da Sede do município: 13km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavi-
mentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: a direita 
do Colégio Salesiano, acesso pela única pla-
ca do atrativo com indicação. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação:  diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 

Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  con-
templação e banho. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes:   local, municipal, 
do entorno regional e de outros estados. 
Maior fluxo de visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: paredão rochoso, 
com 80 graus de inclinação e mais de 20 
metros de altura, por onde a água desce 
formando uma cortina. 
 
A floresta completa a paisagem e uma  fi-
gueira que rodeia toda a área. 
 
Referências/Documentos consultados:  

KRÜGER. Luciano Bravim. Vargem Alta 
e o Turismo de Aventura. 1998. TCC � 
Trabalho de conclusão de curso, Centro 
de Ensino Superior Padre Anchieta, Gua-
rapari, 1998. 
 
 
 
 
 

Nome do atrativo:  
Cachoeira de Taquarusú. 
 
Localização: não urbana, Rodovia ES164 
km-45, Distrito de São José de Fruteiras. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Fruteiras Nova. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
03km. 
 
Distância da Sede do município: 15km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
ES-164. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada definida. 
 
Visitação:  diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
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tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  con-
templação e banho. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes:  local, municipal, 
do entorno regional e de outros estados. 
Maior fluxo de visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: localizado as mar-
gens da ES-164, próximo a estrada da loca-
lidade de Taquarusú. 
 
Num pequeno fragmento de mata, em meio 
a cafezais, esconde-se uma grande cachoei-
ra com grandes degraus de pedra, por onde 
a água desce dividindo-se, com uma parte 
subindo por entre as pedras para reaparecer 
e integrar-se ao curso do rio mais a frente. 
 
Referências/Documentos consultados:  

KRÜGER. Luciano Bravim. Vargem Alta 
e o Turismo de Aventura. 1998. TCC � 
Trabalho de conclusão de curso, Centro 
de Ensino Superior Padre Anchieta, Gua-
rapari, 1998. 

 
 
 
 

Nome do atrativo:  
Cachoeira da Cascatinha. 
 
Localização: urbana, Vargem Alta Sede. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede do município. 
 
Distância da localidade mais próxima: 1,5km. 
 
Distância da Sede do município: 1,5km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em bom estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo de 
Vargem Alta pela Rodovia ES-164 em dire-
ção a São José das Fruteiras. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação:  diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 

Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
não há. 
Atividades ocorrentes no atrativo:  con-
templação e banho. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes:   local, municipal, 
do entorno regional e de outros estados. 
Maior fluxo de visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: queda d�água com 
aproximadamente 30m, de declividade, pe-
queno volume d�água, não é próprio para 
banho pelo difícil acesso ao atrativo. 
 
Não há formação de lagos. 
 
Referências/Documentos consultados:   
Secretaria Municipal de Turismo. 
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Nome do atrativo:  
Cachoeira do Gilson David. 
 
Localização: não urbana, Vargem Alta Sede. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
02km. 
 
Distância da Sede do município: 02km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente 
pavimentado.em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: pegar a estra-
da em direção ao Horto Municipal na Sede, cerca 
de 1,7km, entrar a direita em estrada de difícil 
acesso, percorrer 300 metros. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação:  diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  con-
templação e banho. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 

 

Origem dos visitantes:   local, municipal, 
do entorno regional e de outros estados. 
Maior fluxo de visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: propriedade particular, 
possui uma queda de aproximadamente 15m 
beirando a pedra, não forma lagos para banho, a 
água é barrenta e fria, com fluxo de pequena 
intensidade durante a maior parte do ano, porém 
no verão aumenta consideravelmente seu volu-
me d�água 
 
Observações complementares: o acesso tor-
na-se impossível, para carros de passeio caso 
tenha chovido forte no local a poucos dias. 
 
Referências/Documentos consultados:   
Secretaria Municipal de Turismo. 
 
 
 
4.1.5 � Cavernas/Grutas Furnas 
 
Nome do atrativo:  
Gruta da Prosperidade. 
 
Localização: não urbana, Distrito de Pros-
peridade. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Córrego Alto. 
 
Distância da localidade mais próxima: 01km. 
 
Distância da Sede do município: 08km. 
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Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em estado regular e 
não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: após sair 
da Sede, no sentido Vargem Alta - Cachoei-
ro, 02km á direita na estrada que leva as 
localidades que compõem o distrito de Dros-
peridade. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada definida. 
 
Visitação:  diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  con-
templação. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 

Origem dos visitantes:   local, municipal, 
do entorno regional e de outros estados. 
Maior fluxo de visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: é a maior gruta do 
Estado e ainda inexplorada cientificamente 
(somente alguns moradores a visitam espo-
radicamente, e assim sofreu depredações).  
 
Possui uma beleza incomparável, contando com 
diversos salões rochosos, onde existem as mais 
diversas formações calcárias e cristalinas, tais 
como estalactites, estalagnites, franjas, entre 
outros espetáculos, possuindo também em seu 
interior cursos d�água, habitados por peixes e 
crustáceos típicos da região. 
 
Referências/Documentos consultados:  

KRÜGER. Luciano Bravim. Vargem Alta 
e o Turismo de Aventura. 1998. TCC � 
Trabalho de conclusão de curso, Centro 
de Ensino Superior Padre Anchieta, Gua-
rapari, 1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.6 � Flora 
 
Nome do atrativo:  
Flora. 
 
Localização: em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não adap-
tado, rodoviário, parcialmente pavimentado, 
em estado regular. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, de boa qualidade, não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: sem visitas guiadas, ingresso 
gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente.  
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Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis em cada localidade específica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação e pesquisa. 
 
Integra roteiro turístico comercializados 
? sim, através da �Rota  dos Vales e do Ca-
fé�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: o município de Var-
gem Alta já possuiu uma flora muito mais 
rica do que possui hoje, mas ainda são en-
contradas espécies raras como: jacarandá, 
ipês  amarelo e roxo e canela roxa e branca. 
Ainda pode-se encontrar árvores como loro, 
canela, aitiz, ingá, figueira, bicuíba, parajú, 
taipá e o câmara, além de grande variedade 
de orquídeas, trepadeiras e cipós.  Na região 
não há nenhuma reserva ecológica registra-
da, mas há uma preocupação, dos agriculto-
res e moradores em geral, com a preserva-
ção do que resta de suas matas.  
 
Referências/Documentos consultados:  
 Prefeitura Municipal de Vargem Alta. 
 
 
 
 

4.1.7 � Fauna. 
 
Nome do atrativo:  
Fauna. 
 
Localização: em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não adap-
tado, rodoviário, parcialmente pavimentado, 
em estado regular. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, de boa qualidade, não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: sem visitas guiadas, ingresso 
gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente.  
 
 

 

Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
  
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis em cada localidade específica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação e pesquisa. 
 
Integra roteiro turístico comercializados 
? sim, através da �Rota dos Vales e do Ca-
fé�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: o município possui 
uma fauna bem diversificada, tendo varias 
espécies de animais como paca, porco espi-
nho, tatu, micos de varias espécies, maca-
cos, gambá, lagartos, lontras e lebres. Al-
guns animais ameaçados de extinção,  se-
gundo os moradores, ainda podem existir na 
região, como a cutia e a onça. 
 
A variedade de pássaros e aves, também é 
grande e com tonalidade de cores e tama-
nhos diferentes, na região pode-se encon-
trar: sabiás, bem-te-vis, sanhaços, periqui-
tos, jacupenbas, juritis, rolinhas, maritacas, 
melros, beija-flores, siriemas, aricoras, pica-
paus, João-de-barro, andorinhas, canários 
da terra e muitos outros. 
 
Referências/Documentos consultados:   
Prefeitura Municipal de Vargem Alta. 
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4.2 - ATRATIVOS CULTURAIS 
 
4.2.1 � Edificações 
 
4.2.1.1 � Arquitetura Civil 
 
Nome do atrativo:  
Colégio Salesiano. 
 
Localização: urbana, localidade de Boa 
Esperança. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Boa Esperança. 
 
Distância da localidade mais próxima: 01km. 
 
Distância da Sede do município: 12km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, não sinalizado, não adaptado 
e ferroviário bom. 
 

 

Acesso mais utilizado: ruas da localidade 
de Boa Esperança. 
 
Descrição do acesso utilizado: pegar a  
ES-164 em direção a Cachoeiro de Itapemi-
rim, após 08km entrar no acesso a Jaciguá, 
e sempre continuar na principal. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada principal do 
colégio. 
 
Visitação:  diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e com autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  insta-
lações sanitárias, locais para hospedagem e para 
alimentação, salas para reuniões e para treina-
mentos e área para lazer não adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:   treina-
mentos e eventos, principalmente religioso. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-

dos?  sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes:   local, municipal, 
do entorno regional e de outros estados. 
Maior fluxo de visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: escola seminarista 
da Ordem Religiosa dos Salesianos, constru-
ída em 1923 em estilo Barroco, possui uma 
arquitetura que ressalta os lindos vitrais e 
pinturas da Igreja existente em uma das 
extremidades do prédio, que foi pintada pelo 
artista plástico Divali. 
 
A beleza cênica é um ponto forte de todo o 
conjunto. O prédio foi construído em local de 
rara beleza, tendo no seu fundo montanhas 
de mata nativa e cachoeira, cuja queda 
d�água abastecia a piscina, e em frente ao 
prédio num nível mais baixo, duas lagoas. 
Como foi construído para ser seminario, 
possui uma grande infra-estrutura: vários 
quartos (alojamento), auditório, refeitório, 
quadra esportiva, piscina entre outros. 
 
Infelizmente, o colégio passou às mãos da Admi-
nistração Estadual, e vem sendo (sub)(in)uti-
lizado pelos sucessivos descasos, sendo a mais 
recente a construção de um prédio (escola) onde 
localizava-se uma das lagoas, descaracterizando 
o complexo paisagístico não lhe sendo dada uma 
definição quanto ao tipo e forma de uso. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Vargem Alta / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

29

Nome do atrativo:  
Estação Ferroviária Leopoldina. 
 
Localização: urbana, Centro de Vargem Alta. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, sinalizado, não adaptado e 
ferroviário bom. 
 
Acesso mais utilizado: rodoviário. 
 
Descrição do acesso utilizado: principais 
ruas do centro da cidade.  
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  entrada da estação. 
 
Visitação:  diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia . 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-

tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  insta-
lações sanitárias e locais para alimentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:   vi-
sualização do atrativo. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes:   local, municipal, 
do entorno regional e de outros estados.  
 
Descrição do atrativo: a Estação integra o 
complexo ferroviário montado em torno do 
ano de 1900, sob concessão inicial da Com-
panhia de Navegação Espírito Santo e Cara-
velas. 
A ferrovia tinha bitola estreita e três locomotivas 
Baldwin, pesando cada uma 27 toneladas. As 
opções eram, um carro de primeira classe; dois 
mistos; dois de segunda classe; dois de correio e 
bagagem; 18 vagões fechados; seis abertos; um 
para transporte de animais; um para explosivos; 
dois para madeiras e seis de lastros. Anos mais 
tarde, a linha da estrada de ferro Caravelas pas-
sou a ser propriedade do Lóide Brasileiro. Em 
1907 se submeteu ao poder da Leopoldina, já 
que estava hipotecada a uma empresa de Lon-
dres. O traçado de Cachoeiro a Alegre passou a 
integrar o chamado sul da Leopoldina, ligando 
Cachoeiro a Carangola (Estado de Minas Gerais).  
 
Referências/Documentos consultados:  

1. in loco e 
2. http://www.hosanas.com. Acesso 
em jun 2004. 

 
 
Nome do atrativo:  
Estação Ferroviária de Jaciguá. 
 
Localização: não urbana, Jaciguá. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Jaciguá. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Boa Esperança. 
 
Distância da localidade mais próxima: 04km. 
 
Distância da Sede do município: 12km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, sinalizado, não adapta-
do e ferroviário, bom. 
 

 

http://www.hosanas.com
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Acesso mais utilizado: ruas da localidade 
de Jaciguá. 
 
Descrição do acesso utilizado: pela Ro-
dovia ES-164, entrar no trevo de Jaciguá, 
percorrendo 04Km chega-se a estação, que 
está localizada na praça central de Jaciguá. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  entrada da estação. 
 
Visitação:  diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  insta-
lações sanitárias e locais para alimentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  vi-
sualização do atrativo. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  sim, através da �Rota dos Vales e do 
afé�. Coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes:   local, municipal, 
do entorno regional e de outros estados.  
 
Descrição do atrativo: a Estação Ferroviária de 
Jaciguá já se chamou Estação Ferroviária Virgí-
nia, quando foram construídas 3 estações que 
cortavam a região de Vargem Alta, entre elas a 
Estação Virgínia, que hoje é a estação de Jaci-
guá. No seu interior podemos encontrar peças 
antigas e uma visão bem verdadeira da linha 
férrea que corta a cidade. 
O complexo ferroviário foi montado em torno do 
ano de 1900, sob concessão inicial da Companhia 
de Navegação Espírito Santo e Caravelas. 
A ferrovia tinha bitola estreita e três locomoti-
vas Baldwin, pesando cada uma 27 toneladas. 
As opções eram, um carro de primeira classe; 
dois mistos; dois de segunda classe; dois de 
correio e bagagem; 18 vagões fechados; seis 
abertos; um para transporte de animais; um 
para explosivos; dois para madeiras e seis de 
lastros. Anos mais tarde, a linha da estrada de 
ferro Caravelas passou a ser propriedade do 
Lóide Brasileiro. Em 1907 se submeteu ao po-
der da Leopoldina, já que estava hipotecada a 
uma empresa de Londres. O traçado de Cacho-
eiro a Alegre passou a integrar o chamado sul 
da Leopoldina, ligando Cachoeiro a Carangola 
(Estado de Minas Gerais).  
Referências/Documentos consultados:  

in loco e 
http://www.hosanas.com. Acesso 
em jun 2004. 

 
 
 

4.2.1.2 � Arquitetura Religiosa 
 
Nome do atrativo:  
Matriz de Jaciguá. 
 
Localização: não urbana, Distrito de Jaciguá. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Boa Esperança.  
 
Distância da localidade mais próxima: 04Km. 
 
 

 

http://www.hosanas.com
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Distância da Sede do município: 12km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, sinalizado, não adapta-
do e ferroviário, bom. 
 
Acesso mais utilizado: rodoviário. 
 
Descrição do acesso utilizado: pela Rodovia 
ES-164, entrar no trevo de Jaciguá, percorrendo 
04Km chega-se a Igreja Matriz, que está locali-
zada na praça central de Jaciguá. 
 
Transporte regular para o atrativo:  ro-
doviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  porta principal da Matriz. 
 
Visitação:  diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  os 
disponíveis na localidade. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:   reli-
giosas e de fé. 

Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes:   local, municipal e 
do entorno regional. 
  
Descrição do atrativo: igreja que repre-
senta a Paróquia de São João Batista, muito 
antiga e tradicional no município. Acontecem 
missas às quartas, quintas e sextas. Aos 
domingos, há missas às 8h e às 19h. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 
4.2.2 � Gastronomia 
 
4.2.2.1 � Pratos Típicos 
 
Vargem Alta destaca-se pela culinária italia-
na, com a presença dos mais variados pra-
tos nas cantinas e restaurantes da cidade.  
 
Nome do atrativo: Lasanha. 
 
Origem cultural: italiana. 
 
Composição básica: massa fina feita de trigo, 
própria para lasanha, e recheio a escolher. 
 
Modo de preparo: monta-se a lasanha até 
completar a capacidade de um refratário na 
ordem recheio/massa/ recheio, cobrindo 

com queijo mussarela. A massa deve estar 
previamente cozida. Depois de montada, 
levar ao forno para assar. 
 
Nome do atrativo: Capeletti 
 
Origem cultural: italiana. 
 
Composição básica: massa feita de trigo 
com recheio de frango, formando tipo uma 
�trouxinha�. 
 
Modo de preparo: cozinhar o capeletti até 
amolecer. Pode ser preparado como uma 
sopa, com caldo mais ralo e pedaços de ga-
linha, ou com algum molho mais consistente 
(especialmente molho de tomate). 
 
Referências/Documentos consultados:   

1. Material Informativo da Rota dos 
Vales e do Café  
2. In loco. 
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4.2.3 � Artesanato 
 
Nome:  
Artesanato de Vargem Alta. 
 
Localização: Sede e Distritos. Área urbana 
e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
contratado, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porta principal, não 
adaptado. 
 
 

 

Visitação: durante todo o ano, visitas não guia-
das, ingresso gratuito e sem autorização prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis nas localidades de cada artesão. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pro-
dução e comercialização de artesanato. 
 
Integra roteiro turístico comercializados 
? sim, através da �Rota dos Vales e do Ca-
fé�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: o artesanato em 
Vargem Alta é produzido com materiais di-
versos. A maior parte utiliza matéria-prima 
de fácil localização no município, e é impor-
tante lembrar que o material retirado da 
natureza é colhido já sem vida. 
 
Principais matérias utilizadas: 
Palha � bonecas de palha de milho. 
Madeira � são feitos móveis artesanais, escul-
turas e objetos utilitários e decorativos que 
retratam preferencialmente o meio rural. 
Cipó � produção de cestos, principalmente 
na zona rural. 
 

Na fábrica de artesanato de chifres do se-
nhor Benedito Agrizzi pode-se encontrar 
berrantes famosos em todo o Brasil. O agro-
turismo também revela belas surpresas: de 
galhos de café e outras madeiras nascem 
cata-ventos, cestas e outros objetos decora-
tivos. 
Há destaque também para os objetos utilitá-
rios e os objetos decorativos que são produ-
zidos e decorados com cacos de mármore e 
granito, materiais excedentes da exploração 
mineral realizada nas proximidades do muni-
cípio. 
  
Observações complementares: no SE-
BRAE/ES há banco de dados com nome, 
endereço e tipo de trabalho de todos os ar-
tesãos do município. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Vargem Alta  
2.  Material Informativo da Rota dos Va-
les e do Café. 
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4.2.4 � Música e Dança 
 
4.2.4.1 � Folguedos 
 
Nome do atrativo: 
Folia de Reis 
 
Localização: em todo o município. Área 
urbana e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado e não 
adaptado, rodoviário, totalmente pavimentado 
e não pavimentado, precário. A pé , bom. 
 
Transporte  para o atrativo: intermunici-
pal e interestadual, com freqüência regular 
de boa qualidade, não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação: no período de 24 de dezembro a 
06 de janeiro e no primeiro final de semana 
depois da Semana Santa, com visitas guia-
das, gratuito e sem autorização previa. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: infor-

mações, limpeza, instalações sanitárias não a-
daptadas, segurança, lazer e entretenimento e 
locais para alimentação e hospedagem, não a-
daptados, disponíveis no município. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ativi-
dades religiosas e manifestação de fé. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: a Folia de Reis  é uma 
tradição européia antiga, disseminada em paí-
ses de  tradição católica. Chegou ao Brasil 
trazida pelos portugueses. Essa tradição envol-
ve muitas superstições em torno de seus com-
ponentes, principalmente ao palhaço � quem se 
veste de palhaço por um ano, tem um com-
promisso por mais seis anos consecutivos para 
completar os sete, para não correr o risco de 
se identificar com o demônio.� 
 
Os grupos são compostos por catorze compo-
nentes, chamados de foliões. Dentre eles estão 
incluídos: o mestre da folia, os dois palhaços e 
os tocadores. O mestre é quem organiza todo o 
grupo de foliões. Com seu apito, comanda as 
toadas e tira os desafios. É geralmente uma 
espécie de líder espiritual que é respeitado por 
todos  por ser detentor do conhecimento de 
todas as profecias. Os palhaços, segundo a 
tradição oral, representam tanto a figura do Rei 
Herodes como os soldados que açoitaram Je-

sus. O aspecto bizarro assusta e diverte a to-
dos. É sempre a maior atração das folias, can-
tando versos de improviso para quem os assis-
te. Ao final da jornada, pedem dinheiro para o 
�dono da casa� que joga ao chão para que seja 
recolhido e entregue ao mestre da folia. Este 
dinheiro é utilizado para a festa do arremate 
que acontece sempre após o dia 20 de janeiro.  
 
Os tocadores são os músicos que animam a 
folia tocando bumbos, tarol, surdo, viola e 
sanfona e entoando as toadas. Estas canto-
rias possuem ritmo triste e alegre. Segundo 
o mestre, sua música espanta os maus espí-
ritos para que o Natal passe em paz. As 
folias iniciam sua peregrinação no ciclo nata-
lino, a partir da meia-noite do dia 24 de 
dezembro, noite de Natal, prosseguindo  até 
o dia 6 de janeiro, dia dos Santos Reis. Do 
dia 7 a 20 de janeiro, dia de São Sebastião, 
saem para homenagear o santo de  devoção, 
dessa vez, somente de dia e sem a presença 
dos palhaços. A jornada inicia com uma ora-
ção especial em seus próprios santuários, 
logo após, os foliões vão até a Igreja, para 
uma bênção especial, de onde saem de cos-
tas. Fazem suas apresentações pelas ruas e 
nas casas que as convidam. 
 
Em sua peregrinação, chegam nas casas 
procurando o menino Jesus, nascido na noite 
do dia 24, simulando, dessa forma, a pere-
grinação dos três Reis Magos. Se baterem 
em uma casa e o dono não atender, a casa é 
amaldiçoada. Se forem atendidos, a casa é 
abençoada. A Bandeira dos Santos Reis é o 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Vargem Alta / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

34

principal símbolo religioso da Folia. Cada 
enfeite que a integra tem um significado 
relacionado à Sagrada Família. Suas roupas 
são geralmente de cores variadas, princi-
palmente o vermelho, o verde, o amarelo e 
o azul, com diversos adereços.  
 
Os foliões vestem calças e camisas de cetim, 
usam um chapéu confeccionado por eles 
mesmos, enfeitados de fitas e decorado com 
espelhos. Os palhaços usam roupas de chi-
tão com estampas coloridas e uma túnica 
com muitos babados. Escondem o rosto com 
máscaras de couro de cabra, também con-
feccionado por eles. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Vargem Alta. 
 
 
 
4.3 - ATIVIDADES ECONÔMICAS 
 
4.3.1 � Agropecuária 
 
4.3.1.1 � Agricultura 
 
Nome do atrativo:  
Agricultura de Vargem Alta. 
 
Localização: área não urbana do município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, regular e não pavimentado, 
precário, não sinalizado, não adaptado. A 
pé, bom. 

Transporte  para o atrativo: coletivo in-
termunicipal e inter estadual, com freqüên-
cia regular, de qualidade regular. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: outros, não adaptado. 
 
Visitação: agendado previamente, com 
visitas guiadas, acesso gratuito e com auto-
rização previa. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis na propriedade. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: visitação 
da zona produtiva e aquisição de produtos. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: o município é essenci-
almente agrícola. A estrutura fundiária é típica 
de minifúndio. Do total de propriedades rurais, 
80% possuem áreas inferiores a 50ha. Entre 

50 e 100ha encontram-se 14% do total de 
estabelecimentos e apenas 4% possuem mais 
de 100ha. As pequenas propriedades empre-
gam 2.672 trabalhadores, 72% da mão-de-
obra ocupada no meio rural.  
Prevalece a gestão familiar, que se utiliza de 
parcerias entre proprietários e meeiros.  
A cultura do café destaca-se sobremaneira. 
No ano de 2001, foram colhidas uma área de 
17.300 hectares, que propiciou uma produ-
ção de 15.735 toneladas.  
Existem ainda expressivas produções e 
áreas cultivadas de milho, feijão, abacate, 
banana e olerícolas, totalizando 1.550ha 
de área plantada, 8.520 toneladas produ-
zidas e um rendimento anual de R$ 1,9 
milhões.  
O setor possui uma expectativa otimista 
quanto à expansão de áreas para reflores-
tamento. Hoje são ocupados 500ha para 
uma produção de 30 mil m3 de madeira.  
A fruticultura apresenta características 
portadoras de futuro. Além de frutas tropi-
cais em algumas áreas, o clima e o tipo de 
solo favorecem a produção de espécies 
típicas de climas temperados: uva e figo, 
principalmente. 
 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Vargem Alta e 
2. http://www.sebraees.com.br/. Aces-
so em jun 2004. 

 

http://www.sebraees.com.br/
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4.3.1.2 � Agroindústrias 
 
Nome do atrativo:  
Agroindústrias de Vargem Alta. 
 
Localização: não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, regular e não pavimentado, 
precário não sinalizado, não adaptado. A pé, 
bom. 
 
Transporte  para o atrativo: coletivo in-
termunicipal e inter estadual, com freqüên-
cia regular, de qualidade regular. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  SIM 
� Selo de Inspeção Municipal. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: outros, não adaptado. 
 
Visitação: agendado previamente, com 
visitas guiadas, acesso pago e com autoriza-
ção previa. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e de segurança, instala-
ções sanitárias, área para lazer e entreteni-
mento e locais para alimentação e hospeda-

gem não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: visitação 
da zona produtiva e aquisição de produtos. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: a partir do desenvolvi-
mento do turismo no município, a agroindústria 
artesanal rural, que funcionava na clandestinida-
de, foi regularizada através do serviço de inspe-
ção municipal � SIM que garante a qualidade e 
procedência dos produtos. Hoje as 04 (quatro) 
agroindústrias em atividade no município são 
grandes geradoras de emprego e renda, funcio-
nando como uma das âncoras do desenvolvimen-
to turístico local. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Vargem Alta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 � EVENTOS PROGRAMADOS 
 
4.4.1 � Feira e Exposições. 
 
 
Nome do atrativo:  
Festa Agropecuária. 
 
Localização: Parque de Exposições Alair 
Alvarenga, Centro. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, regular e não pavimentado, 
precário não sinalizado, não adaptado. A pé, 
bom. 
 
Transporte  para o atrativo: coletivo in-
termunicipal e inter estadual, com freqüên-
cia regular, de qualidade regular. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
Entrada do atrativo: outros, não adaptado. 
Visitação: temporária, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização previa. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: mais de três dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e de segurança, instala-
ções sanitárias, área para lazer e entreteni-
mento e locais para alimentação não adap-
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tados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: de-
monstração de produtos agropecuários, lazer 
e entretenimento. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da �Rota dos Vales e do 
Café�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: evento anual, com 
programação variada que inclui música, par-
que de diversões, rodeios, barracas de ali-
mentos e bebidas, shows nacionais e regio-
nais, exposição agropecuária e outros. Tem 
duração de 04 dias, com acesso pago so-
mente no sábado, nos outros dias o acesso é 
gratuito. 
 
Referências/Documentos consultados: 
Prefeitura Municipal de Vargem Alta. 
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5 - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS  
 TURÍSTICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 - HOSPEDAGEM 
 
5.1.1 � Meios de Hospedagem  
 Oficialmente Cadastrados 
 
5.1.1.1 � Hotel 
 
Nome da empresa:  
Hotel Fazenda Monte Verde. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: não urbana, Rodovia Geraldo 
Sartório (ES-164), km 60. Alto Castelinho. 
 
Web site: www.hotelmonteverde com.br 
 
E-mail: hotel@hotelmonteverde.com.br 
 
Telefone: (28) 3248-2111. 
 
Fax: (28) 3248-2122. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 20 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): mansões, 
02 UH�s e 22 leitos. Apartamentos, 04 UH�s 
e 76 leitos, e chalés 20 UH�s e 14 leitos. 
 

Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv, telefone, ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: pensão completa. 
 
Área social: restaurante, garagem, estacio-
namento, bar/ lanchonete, central telefôni-
ca, lavanderia e serviço de copa. 
 
Recreação e lazer: quadra de esportes, 
sauna a vapor, playground, sala de jogos, 
animais para montaria, charretes, golfe e 
ping pong. 
 
Instalações para eventos: possui área 
propicia para realização de festas e eventos 
variados. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Hotel Chaminé 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana, Rua Elizeu Gasparini, 60.  
 
Telefone:  (28) 3528-1001 
 
Web site: www.pedraazul.com.br/_mv.htm 

http://www.hotelmonteverde
mailto:hotel@hotelmonteverde.com.br
http://www.pedraazul.com.br/_mv.htm
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Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05  funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): aparta-
mentos com 37 UH�s, num total de  78 lei-
tos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv, telefone, ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: restaurante, garagem, estacio-
namento, bar/lanchonete, central telefônica, 
lavanderia e serviço de copa. 
 
Recreação e lazer: playground, sala de 
jogos, ping-pong, churrasqueira e piscinas. 
 
Instalações para eventos: possui área 
propicia para realização de festas e eventos 
variados. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
 

5.1.1.2 - Pousada 
 
Nome da empresa:  
Pousada Richmond. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: área não urbana, Estrada de 
Guiomar, Cachoeira do Caiado. 
 
Telefone: (28) 9916-0127 e 9985-7304 
(Júlio César Caiado). 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes e 04 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): aparta-
mentos com 20 UH�s,  um total de 40 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv e frigobar. 
 
Camping, Albergue e Colônia de férias: 
sanitários, bar/lanchonete, iluminação, pon-
to de luz para barracas e trailer, churras-
queiras e chuveiros quente(01) e frio. 
 
Tipo de diária: pensão completa. 
 
Área social: restaurante, garagem, bar/lan-

chonete e churrasqueira. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Recanto Verde. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombada. 
 
Localização: área urbana, Rua Latino Mo-
reira, s/n, Centro. 
 
Telefone: (28) 3528-1051 - Aparecida Or-
letti dos Santos. 
 
E-mail: tadeuorletti@bol.com.br. 
 
Gerências:  geral. 
 
Número de funcionários: 06 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): quartos 
com banheiro privativo, 06 UH�s e 14 leitos e 
quartos sem banheiro, 01 UH�s e 01 leito. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais:  
lareira (coletiva na sala), ventilador/circu-

mailto:tadeuorletti@bol.com.br.
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lador e geladeira (coletiva). 
 
Tipo de diária: com café da manhã. 
 
Área social: churrasqueira e informações 
turísticas. 
 
Recreação e lazer:  piscina (crianças). 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa: 
 Pousada Bela Vista. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: área urbana, Rua Nicolau 
Monteiro,  s/n, Centro.  
 
Telefone: (28) 3528-1061 � Márcia Guima-
rães. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 01 funcionário 
permanente. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): suíte 02 

UH�s e 02 leitos e quartos sem banheiro 
privativo, 10 UH�s e 19 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv, telefone e ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: com café da manhã. 
 
Área social: estacionamento. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinhei-
ro. 
 
Descrição e observações complementa-
res: faz preços diferenciados para pacotes. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
5.2 - ALIMENTAÇÃO 
 
5.2.1 � Restaurantes 
 
Nome da empresa:  
Restaurante do Adilson. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana, estrada da Cachoeira 
do Caiado-Rodovia Estadual.  
 
Telefone: (28) 3528-1214. 

Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, fim de se-
mana, das 09h às 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 08 me-
sas e 30 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: estacionamen-
to, atendimento à la carte e self-service. 
 
Tipos de cozinha: nacional. 
 
Descrição e observações complementa-
res: funciona a margem da rodovia/ estrada 
e funciona também como bar e lanchonete. 
Comida caseira servida no almoço em self-
service e no jantar à la carte. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: 
 Churrascaria Mirante  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
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Localização: Rodovia 164, km-19, bairro 
Mirante.  
 
Telefone: (28) 9945-7503 e (28) 9883-
6055. 
 
E-mail: fafatur@hotmail.com. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes e 02 temporários. 
 
Funcionamento: permanente, fim de se-
mana, feriados e festas, almoço e jantar, 
das 11h às 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 12 me-
sas e 50 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: musica mecâni-
ca, local para eventos, estacionamento e 
atendimento à la carte. 
 
Tipos de cozinha: nacional. 
 
Descrição e observações complementa-
res: possui rampa de vôo livre, campeona-
tos de parapente e asa delta. Também são 
agendados vôos duplos. Em anexo funciona 
o Bar Mirante. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 

5.2.2 � Bares / Cafés / Lanchonetes 
 
Nome da empresa:  
Lanchonete Mosquini. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: não urbana, Rodovia Geraldo 
Sartório ES-164, km 25, localidade de São 
João. 
 
Gerências: familiar. 
 
Número de funcionários: 08 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, finais de 
semana, feriados e festas. Café da manhã, 
almoço e jantar, das 07h às 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 12 me-
sas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: mecânica, lo-
cais para eventos, estacionamento e aten-
dimento a la carte. 
 
Tipos de cozinha: nacional. 
 
Descrição e observações complementa-
res: bar e lanchonete que trabalha também 
como açougue.   A produção comercializada 

no empreendimento é própria, tendo diver-
sos petiscos como lingüiças e carnes defu-
madas, chouriços e costelinhas de porco. 
 
Comercializam principalmente suínos e deri-
vados. 
 
A lanchonete funciona cerca de 500m após o 
trevo de acesso à Jaciguá. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa: 
 Lanchonete Delírio. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Felipe Davi 49, Sede. 
 
Telefone: (28) 3528-1510. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, fim de se-
mana. Horário de funcionamento do almoço 
e jantar, das 08h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 50 ca-
deiras. 

mailto:fafatur@hotmail.com.
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Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: musica ambien-
te, sem local para eventos, atendimento à la 
carte e tele entrega. 
 
Tipos de cozinha: nacional. 
 
Descrição e observações complementa-
res: cardápio baseado em hambúrgueres 
(sanduíches) e porções pequenas, ponto de 
encontro de jovens no período noturno. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Lanchonete e Sorveteria E & M. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana, Avenida Nestor Go-
mes, 139. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, fim de se-
mana, almoço e jantar das 08h às 20h. 
 
Capacidade do empreendimento :04 me-

sas e 16 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: sem locais para 
eventos e atendimento à la carte. 
 
Tipos de cozinha: nacional. 
 
Descrição e observações complementa-
res: próximo ao Hotel Chaminé. 
 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
5.2.3 � Casas de Chá / Confeitarias 
 
Nome da empresa:  
Panificadora Dioan. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praça Alberto do Carmo, Sede. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 06 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, fim de se-
mana, das 05h às 20h. 

Capacidade do empreendimento: 01 me-
sa com 04 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de credito, 
cheque ou  dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: balcão de aten-
dimento. 
 
Tipos de cozinha: padaria. 
 
Descrição e observações complementa-
res: é a maior padaria da Sede do municí-
pio, com a maior variedade de produtos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa: 
 Padaria Silva. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Nestor Gomes 111, 
Sede. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanentes, fim de se-
mana, das 05h30 às 19h. 
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Capacidade do empreendimento: 02 me-
sas e 08 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: balcão de aten-
dimento. 
 
Tipos de cozinha: padaria. 
  
Descrição e observações complementa-
res: comercializa produtos da região. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Panificadora e Confeitaria Vigor. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana, Rua Nestor Gomes, s/nº. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: de segunda � feira à sábado 
das 6h às 19h e  domingo, de 06h às 11h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 
pessoas no balcão. 

Formas de pagamento: cartão de credito, 
cheque ou  dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: balcão de aten-
dimento. 
 
Tipos de cozinha: padaria. 
 
Descrição e observações complementa-
res: primeira padaria da localidade, para 
quem chega pelo Rodovia ES-164 do sentido 
Pedra Azul-Vargem Alta. 
Possui grande variedade de produtos e aten-
de os clientes que moram na área rural do 
entorno da Sede. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
5.2.4 � Outros 
 
Nome da empresa: 
 Casa da Roça Produtos  
Caseiros e Artesanais e etc. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: não urbana, Rodovia ES164 
(Geraldo Sartório), bairro São João de Ori-
ente.  
 
Telefone: (28) 3560-1116. 

Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, finais de 
semana, de segunda a sábado, das 7h às 
18h e domingo das 12h às 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: apro-
ximadamente 500 pessoas em todo o com-
plexo.  
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ambien-
te, estacionamento e atendimento a la carte. 
 
Tipos de cozinha: nacional. 
 
Descrição e observações complementa-
res: proprietário Gustavo José de Angeli.  
 
Associado ao Casa da Roça área de Lazer. 
Quiosques na margem da rodovia ES-164 
(km 22 ), o local também possui área de 
lazer para churrascos e eventos, com pisci-
na, campo de futebol, playground e rampa 
para decolagem de parapente e asa-delta, 
este ultimo encontra-se desativado por falta 
de demanda, provocado pelo concorrente 
bem próximo e de melhor acesso. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
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5.3 - TRANSPORTES 
 
5.3.1 � Transportadoras Turísticas 
 
Nome da empresa:  
Transpark Viagens e Turismo. 
 
Integra rede de transportes: sim, local. 
 
Endereço: Av. Tuffid David, 973. Centro. 
 
Telefone: (28) 3528-1070. 
 
Gerencias:  geral. 
 
Período de atendimento:de segunda a 
domingo. Horários: Vargem Alta x Rich-
mond, das 06h30 às 19h; Vargem Alta x 
Capivara, das 06h às 18h e domingos e feri-
ados, das 07h30 às 16h30. 
 
Formas de ingresso/pagamento: dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: micro 
ônibus e ônibus urbano. 
 
Abrangência do atendimento: local. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado e 
música ambiente em alguns veículos. 
 
Descrição e observações complementares: 
serviço de transporte municipal, com ônibus 

para as localidades de Richmond e Capivara a 
cada uma hora e meia, em media. 
Domingos e feriados eles partem às 07:30, 
12:00 e 16:00h para Richmond e 08:00, 
12:30 e 16:30h para Capivara. 
O ponto em frente ao terminal rodoviário 
informa todos os horários e itinerários por 
meio de placa. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
5.3.2 - Táxis. 
 
Nome da empresa:  
Ponto de Táxi. 
 
Integra rede de transportes: local e regi-
onal. 
 
Endereço: Rua Nestor Gomes, s/nº. Centro. 
 
Telefone: (28) 3528-1008. 
 
Gerencias: outras,  cada motorista adminis-
tra o seu serviço. 
 
Período de atendimento: todos os dias, 
24 horas. 
 
Formas de ingresso/pagamento: dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 

Características do veículo/frota: veículos 
próprios. 
 
Abrangência do atendimento: local e 
regional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar condicionado e 
música ambiente, em alguns veículos. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
5.4 � LAZER E ENTRETENIMENTO 
 
5.4.1 - Parques, Jardins e Praças 
 
Nome:  
Praça Alberto do Carmo. 
 
Localização: Sede, Centro. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Vargem 
Alta. 
 
Funcionamento: diariamente, 24h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
arborização, jardins e bancos de cimento. 
 
Principais atividades ocorrentes: passeio. 
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Nome: Praça dos Ferroviários. 
Localização: Sede, centro. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Vargem Alta. 
 
Funcionamento: diariamente, 24h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
arborização, jardins e bancos de cimento. 
 
Principais atividades ocorrentes: passeio. 
 
Nome: Praça Padre Antônio Maria. 
 
Localização: Sede, Centro. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Vargem Alta. 
 
Funcionamento: diariamente, 24h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
arborização, jardins e bancos de cimento. 
 
Principais atividades ocorrentes: passeio. 
 
 
 
Nome:  
Praça da Bola de Massa. 
 
Localização: Sede, Centro. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Vargem 
Alta. 
 
Funcionamento: diariamente, 24h. 

Equipamentos, instalações e serviços: 
arborização, jardins, bancos de cimento e 
campo de bocha. 
 
Principais atividades ocorrentes: passeio 
e jogo de bocha. 
 
 
 
5.4.2 � Estádios, Ginásios e Quadras 
 
 
Nome:  
Estádio Beira Rio. 
 
Localização: Fruteiras Novas. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: somente quando há pro-
gramação no local. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
campo de futebol, ginásio, vestiários, local 
para alimentação e arquibancadas. 
 
Principais atividades ocorrentes: ativida-
des esportivas. 
 
Descrição e observações complementa-
res: no local funciona uma escola municipal 
de primeiro grau. 
 
 
 
 

Nome:  
Ginásio Beira Rio. 
 
Localização: Fruteiras Novas. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: somente quando há pro-
gramação no local. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
quadra poliesportiva, vestiários, local para 
alimentação e arquibancadas. 
 
Principais atividades ocorrentes: ativida-
des esportivas. 
 
Descrição e observações complementa-
res: anexo ao estádio Beira Rio. 
 
 
5.4.3 � Outros Locais  
 
Nome:  
Casa da Roça Área de Lazer. 
 
Localização: fica a 09km da Sede. Rodovia 
ES-164 (Geraldo Sartório), bairro São João 
de Oriente.  
 
Telefone:  (28) 3560-1116. 
 
Gerências: familiar. 
 
Funcionamento: sábado e domingo, das 
12h às 19h. 
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Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimentação 
e campos de futebol. 
 
Principais atividades ocorrentes: chur-
rascos e festas. 
 
Descrição e observações complementa-
res: o local possui área de lazer com campo 
de futebol, lago e área para festas. Funciona 
recebendo grupos e alugando o espaço para 
realização de eventos. 
Também possuem uma rampa de vôo livre, 
mas que no momento se encontra desativada. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 
 
 

 

Nome da empresa: 
Sítio Recanto da Serra. 
 
Localização: área não urbana, localidade de 
São Benedito, a 10,5km da Sede.  
 
Telefone: (28) 3515-1092. 
 
Web Site: www.caminhadasetrilhas.com.br 
 
Gerências: familiar. 
 
Funcionamento: durante todo o ano, espe-
cialmente nos finais de semana e feriados. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, campos gramados de 
vôlei, peteca e futebol, piscina de água natu-
ral, três lagoas para pesca, cachoeiras e 
trilhas na mata e nas escarpas das monta-
nhas, passeio a cavalo, churrasqueira, fogão 
a lenha e área para estacionamento.  
 
Principais atividades ocorrentes: lazer 
em contato com a natureza. O local é ideal 
para observação de pássaros, há curral e 
ordenha de animais para visitação e mudas 
nativas para plantar. Metade da propriedade 
tem cobertura de Mata Atlântica, com rica 
fauna e flora. 
Recebe grupos para turismo receptivo. 
 
Descrição e observações complementa-
res: possui um casarão histórico para hos-
pedagem. 
 

Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
5.5 � OUTROS SERVIÇOS E  

EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 
 

5.5.1 � Entidades, Associações e 
Prestadoras de Serviços Turísticos 

 
Nome: 
Sindicato dos Trabalhadores  
Rurais de Vargem Alta. 
 
Localização: Rua Nestor Gomes, 153, Cen-
tro. CEP 29295-000. 
 
Telefone: (28) 3528-1122. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 
16h.   
 
Formas de pagamento: mensalidade. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
escritório. 
 
Principais atividades ocorrentes: ações 
voltadas aos pequenos produtores e traba-

http://www.caminhadasetrilhas.com.br
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lhadores rurais. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco 
 
Nome:  
Associação Comercial, Industrial  
e de Serviços de Vargem Alta. 
 
Localização: Rua Nestor Gomes, 125, Cen-
tro. CEP 29295-000. 
 
Telefone: (28) 3528-1162. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta, das 8h às 17h.   
 
Formas de pagamento: mensalidade. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
escritório. 
 
Principais atividades ocorrentes: ações 
voltadas ao comércio e indústria local. 
 
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:  
Vargem Alta. 
 
Endereço da prefeitura: Rua Paulino Fran-
cisco Moreira, 162. Centro. Vargem Alta. ES. 
CEP 29295-000. 
 
Telefone: (28) 3528-1010 / 3528-1043.  
 
Fax: (28) 3528-1010 
 
E-mail: gabinete@pmvaes.com.br 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, de 
08h às 18h 
 
Registro estadual: Lei nº 4.063 de 
06/05/1988  
 
Referências/Documentos consultados: 
 Prefeitura Municipal de Vargem Alta. 
 
 
6.1.1.2 - Geográficas 
 
Localização:  
Latitude ( s ) � 20º40�17" 
Longitude ( w .Gr ) � 41º39�37�� 
 

Área total do município: 407,9Km² 
 
Município limítrofes:  
Norte  - Domingos Martins 
Sul � Rio Novo do Sul e Cachoeiro do Itapemirim 
Leste � Alfredo Chaves 
Oeste - Castelo 
 
Distritos: Sede, Jaciguá, Prosperidade, 
Castelinho e São José de Fruteiras. 
 
Temperatura: 20ºC Média 
 
Clima: tropical frio chuvoso 
 
Altitude Média : 620m 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Vargem Alta. 
 
 
6.1.1.3 - Econômicas 
 
Principais atividades econômicas: na Econo-
mia, o município de Vargem Alta se destaca 
como pioneiro nas atividades de extração de 
mármore e outras riquezas minerais. No início da 
segunda metade do século XX, houve a implan-
tação de empresas de extração, que estão entre 
as primeiras instaladas na região sul do Estado. 
Acontece também a chegada do imigrante italia-
no ligado à atividade agrícola, principalmente à 
cultura do café, possibilitando também o incre-
mento das atividades hortifrutigranjeiras e a 
iniciação na atividade de extração mineral. Estes 
podem ser considerados os fatores que imprimi-

mailto:gabinete@pmvaes.com.br
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ram um ritmo de desenvolvimento econômico na 
região, assim como a atividade de sericultura - 
criação de lagartas (bicho da seda) que eram 
alimentadas com folhas de amoreiras - hoje 
desativada. Além da agricultura e mármore,  
Vargem Alta apresenta um bom quadro nas ati-
vidades de comércio, indústria e prestação de 
serviços. Assim, Vargem Alta deixa para trás os 
primórdios desse desenvolvimento, que estava 
centrado no setor primário e abre um leque futu-
rista para os setores secundário e terciário. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Vargem Alta. 
 
 
6.1.2 - Aspectos Históricos 
 
A história de Vargem Alta está ligada a Ca-
choeiro de Itapemirim. O início de sua colo-
nização se deu com a chegada dos imigran-
tes italianos, quando começaram as doações 
de terras pelo Governo Imperial. 
Na segunda metade do século XIX, doava o Prín-
cipe Regente D. Pedro II terras virgens onde é 
hoje o distrito de Jaciguá. O distrito de Vargem 
Alta foi criado em 26 de dezembro de 1922. É o 
território abrangido por esses dois distritos que 
vai ser desmembrado de Cachoeiro de Itapemi-
rim, em 6 de maio de 1988, pela Lei nº 4.063, 
para dar origem ao município de Vargem Alta. A 
instalação do município ocorreu em 1º de janeiro 
de 1989. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. http://www.ipes.es.gov.br/. Acesso 

em jun. 2004. 
2. http://www.sefa.es.gov.br. Acesso 
em jun. 2004. 

 
 
 
6.1.3 - Administração Municipal 
 
6.1.3.1 - Estrutura Administrativa 
 
Nome do Prefeito: Eliezer Rabelo 
 
Endereço: Rua Paulino Francisco Moreira, 
162. Centro. Vargem Alta. 
 
Telefone: (28) 3528-1010 / 3528-1043. 
 
E-mail: gabinete@pmvaes.com.br. 
 
Número de secretarias, departamentos 
e outros:  
Secretaria de Cultura e Turismo; 
Secretaria de Desenvolvimento; 
Secretaria de Agricultura; 
Secretaria de Ação Social; 
Secretaria de Saúde; 
Secretaria de Obras; 
Secretaria de Meio Ambiente; 
Secretaria de Educação; 
Secretaria de Administração e 
Secretaria de Finanças. 
Referências/Documentos consultados: 
Prefeitura Municipal de Vargem Alta. 
 
 
 

6.1.3.2 - Gestão do Turismo 
 
Órgão oficial de turismo: SECTUR � Se-
cretária Municipal de Cultura e Turismo. 
 
Titular do órgão: Eclésio José Barlez. 
 
Referências/Documentos consultados: 
Prefeitura Municipal de Vargem Alta. 
 
 
6.1.4 - Legislação Municipal 
 
Lei Orgânica do Município: Lei nº 4.063, 
de 06/05/1988, com instalação em 
01/01/1989. Município de origem: Cachoeiro 
de Itapemirim. 
 
 
6.1.5 - Feriados e Datas 

Comemorativas Municipais 
 
20 de março � Emancipação do Município  
24 de junho � São João Batista. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Vargem Alta. 
 
 
6.1.6 - Serviços Públicos 
 
Domicílios particulares permanentes:  
4.419 domicílios. 
 
 
 

http://www.ipes.es.gov.br/
http://www.sefa.es.gov.br
mailto:gabinete@pmvaes.com.br.
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6.1.6.1 - Abastecimento de Água. 
 
Empresa responsável: Cesan - Companhia 
Espirito Santense de Saneamento.  
 
Forma de abastecimento de água dos 
domicílios particulares permanetes e 
número de domicílios dos atendidos 
(%):  

 rede geral � 27,5% 
 poço ou nascente � 67,3% 
 outra �  5,1% 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: < 
<http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/m
unicipios/64/Habitacao/tab06.pdf>. A-
cesso 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 permanentes  e 
número dos atendidos (%):  
 

 fossa rudimentar � 40,6%; 
 fossa séptica � 7,8%; 
 outro escoadouro � 0,2%; 
 rede geral de esgoto ou pluvial �  

2,5%; 
 rio, lago ou mar � 38,5%; 
 vala � 9,2% e 

 nenhuma �1,2 %. 
 
Forma de esgotamento sanitário dos 
domicílios particulares permanentes 
urbanos e número de ligações (%):  

 fossa rudimentar - 4,0 %; 
 fossa séptica - 8,2%; 
 rede geral de esgoto ou pluvial �  

7,0%; 
 rio, lago ou mar - 75,9%; 
 vala - 4,9 %. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: 
<http://www.ipes.es.gov.br. Acesso em 
jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. Mi-
crodados do Censo 2000. 

 
 
6.1.6.3 - Serviços de Energia 
 
Tipo de abastecimento de energia: elé-
trica. 
 
Empresa responsável: ESCELSA Espírito 
Santo Centrais Elétricas e ELFSM - 1ª Sede e 
segundo Distrito Norte. 
 
Número de domicílios atendidos: Con-
sumidores: Escelsa, 5.620 e ELFSM, 11.738 
(2002). 
 
Residencial: 2.110 
Comercial: 368 
Industrial: 146 
Rural: 2.094 

Referências/Documentos consultados:  
1. ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elé-
tricas. 
2. ELFSM. 

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

 coletado � 61,6 %; 
 jogado em rio, lago ou mar � 1,0 %; 
 jogado terreno baldio ou logradouro � 

 4,8 %; 
 queimado ou enterrado � 32,2 % e  
 tem outro destino � 0,4%. 

 
Empresa responsável: Prefeitura Municipal 
de Vargem Alta. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mu
nicipios/72/Habitacao/tab09.pdf. Acesso 
em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 
Microdados do Censo 2000. 

 
 
6.1.6.5 - Serviços de Resíduos Sólidos 
 
Tipo de Tratamento: depois de coletado é 
despejado em aterros sanitários 
 
Empresa responsável: Prefeitura Municipal 
de Vargem Alta 
 

http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mu
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Número de domicílios atendidos:  
cerca de 61% da população é beneficiada 
com  a coleta de lixo 
 
Referências/Documentos consultados: 
www.ipes.es.gov.br. Acesso em jun. 2004. 
 
 
6.1.6.6 - Equipamentos, 

 instalações e Serviços Públicos  
 
Telefones Públicos:  o município de Var-
gem Alta conta com 9 postos telefônicos, um 
na Sede, um no distrito de Jaciguá e outros 
sete  nas comunidades de  Pombal, Belém,  
Santo Antônio, Castelinho, Pedra branca, 
Fruteiras e Prosperidade. 
Número total de telefones públicos: 1.782 
(Abr/2003). 
    
 
Referências/Documentos consultados:  

<http://www.sebraees.com.br. Acesso 
em jun. 2004. 

 
 
 
6.1.7 - Outras Informações. 
 
Distância da Sede à Capital do Estado: 
136 km 
 
Taxa de urbanização : 28,3% 
 
Densidade demográfica: 47,3 pessoas por 
Km² 

População residente: na área rural cerca 
de 71% da população e na área urbana cer-
ca de 29%. 
 
Atrativos mais visitados: Colégio Salesia-
no, Lanchonete Mosquini, Presépio Artístico, 
Hotel Monte Verde, Cachoeira do Caiado e 
Cachoeira da Concórdia. 
 
Referências/Documentos consultados: 
www.ipes.es.gov.br. Acesso em jun. 2004. 
www.ibge.gov.br. Acesso em jun. 2004. 
 
 
6.2 - MEIOS DE ACESSO AO MUNICÍPIO 
 
Meios de acesso ao município: rodovias 
municipal e estadual, em estado de conser-
vação regular. Ferrovias em bom estado de 
conservação. 
 
Equipamentos, serviços e facilidades 
nos equipamentos e vias de acesso: 
instalações sanitárias, locais de alimentação 
e venda de passagens. 
 
Acesso para capital do Estado: Vitória-BR 
262 mais Rodovia ES-164, Rodovia que liga 
a BR 262 a Cachoeiro de Itapemirim. 
 
Acesso para outras capitais: através da 
Rodovia ES�164, sentido Vargem Alta à BR-
262 (Belo Horizonte e Vitória) , e pela Es-
375, sentido Vargem Alta/Iconha até a BR-
101 (Rio de Janeiro, Vitória, entre outras 
capitais). 

Acesso para outros municípios: Domin-
gos Martins-BR 262 mais, Rodovia ES-164. 
Cachoeiro de Itapemirim Rodovia  
ES-164. 
Venda Nova-BR 262 mais RD-ES 164. 
Iconha Rodovia ES-164. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Vargem Alta. 
 
 
6.3 - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 
 
6.3.1 � Agências Postais 
 
Nome/Entidade:  
Agência dos Correios de Vargem Alta. 
 
Localização: Rua Paulino Francisco s/n. 
Centro. Cep : 29295-970 
 
Telefone: (28) 3528-1055 Fax : (28) 
35281055 
 
E-mail : acvat@correios.com.br 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 08h as 17h. 
 
Serviços Prestados: serviços postais e 
banco postal Bradesco. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 

http://www.ipes.es.gov.br
http://www.ipes.es.gov.br
http://www.ibge.gov.br
mailto:acvat@correios.com.br
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6.4 � SISTEMA DE SEGURANÇA 
 
6.4.1 � Delegacias/Postos de Polícia 
 
Nome/Entidade:  
Delegacia de Policia Civil. 
 
Localização: Rua Nestor Gomes. Centro. 
Cep: 29295000 
 
Telefone: (28) 3528-1039. 
 
Serviços Prestados: atendimento a ocor-
rências em geral. 
 
Funcionamento: 24hs. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/Entidade:  
Delegacia de Policia Militar 
 
Localização: Rua Nestor Gomes. Centro. 
Cep: 29295-000 
 
Telefone: (28) 3528-1059 
 
Serviços Prestados: atendimento a ocor-
rências em geral 
 
Funcionamento: 24hs 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 

Nome/Entidade:  
Posto da Policia Militar. 
 
Localização: São José das Fruteiras. Cen-
tro. Cep: 29295-000 
 
Serviços Prestados: atendimento a ocor-
rências em geral 
 
Funcionamento: 24hs 
 
 
Nome/Entidade:  
Posto da Policia Militar. 
 
Localização: localidade de Boa Esperança. 
Jaciguá.  Cep: 29295-000 
 
Serviços Prestados: atendimento a ocor-
rências em geral 
 
Funcionamento: 24hs 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
6.5 � SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR 
 
6.5.1 � Hospitais 
 
Nome/entidade:  
Hospital Padre Olívio. 
 
Localização: Rua Boa Esperança. Jaciguá. 
Cep: 29295-000.  

Telefone: (28) 3525-1124 
 
 Funcionamento: 24h.  
Equipamentos: centro cirúrgico, consultó-
rios, recepção, maternidade e outros neces-
sários aos serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: atendimento de ur-
gência e clinica geral. 
 
Observações complementares: atende 
diversos convênios e particulares. 
 
 
6.5.2 � Clínicas Médicas 
 
Nome/entidade: Consultório Médico Dra. 
Fabiana Garcia Piovezan Coelho. 
 
Localização: Rua Felipe David, 09. Centro. 
Cep: 29295-000.  
 
Telefone: (28) 3528-1599. 
 
 Funcionamento: de segunda a sexta, das 
8h às 17h.  
 
Equipamentos: consultório, recepção e 
outros necessários aos serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: pediatria, medicina do 
trabalho, fisioterapia e masoterapia. 
 
Observações complementares: atende 
convênio UNIMED. 
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6.5.3 � Postos de Saúde 
 
Nome/entidade:  
Pronto Socorro Municipal. 
 
Localização: Praça Padre Antônio Maria, 
201, Centro. Cep: 29295-000.  
 
Telefone: (28) 3528-1117. 
 
 Funcionamento: diariamente, 24h 
 
Equipamentos: centro cirúrgico, consultó-
rios, recepção, maternidade e outros neces-
sários aos serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: atendimento de ur-
gência e clinica geral. 
 
Observações complementares: atende 
diversos convênios e particulares. 
 
 
6.5.4 � Farmácias 
 
Nome/entidade:  
Farmácia Boa Esperança 
 
Localização:  Praça Rafael Altoé, s/n, Boa 
Esperança.  
 
Telefone: (28) 3525-1067. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h 
às 17h e sábado, das 7h às 14h. Funciona 
aos domingos quando há plantão. 

Serviços Prestados: comercialização de 
medicamentos e artigos de perfumaria e 
prestação de primeiros socorros. 
 
Referências/Documentos consultados 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Farmácia Sansão 
 
Localização:  Rua Nestor Gomes, s/n, Cen-
tro. 
 
Telefone: (28) 3528-1079. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 08h 
às 18h, sábado, das 8h às 12h e uma sema-
na por mês, 24 horas. 
 
Serviços Prestados: comercialização de 
medicamentos e artigos de perfumaria e 
prestação de primeiros socorros. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Drogaria Fruteiras 
 
Localização: Av. Julio Guidi, s/n, Fruteiras. 
 
Telefone: (28) 3528-2156. 
 
Funcionamento: segunda a sábado, das 

08h às 19h e uma semana por mês, 24 ho-
ras. 
 
Serviços Prestados: comercialização de 
medicamentos e artigos de perfumaria e 
prestação de primeiros socorros. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Farmácia do Luciano (Droga Nova). 
 
Localização: Rua Nestor Gomes, s/n. Cen-
tro. CEP 29295-000. 
 
Telefone: (28) 3528-1105. 
 
Funcionamento: segunda a sábado, das 8h 
às 18h e uma semana por mês 24 horas. 
 
Serviços Prestados: comercialização de 
medicamentos e artigos de perfumaria e 
prestação de primeiros socorros. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
6.5.5 � Clínicas Odontológicas 
 
Nome/entidade:  
Consultório Odontológico Dra.Eloisa Fin. 
 
Localização: Rua Nestor Gomes, s/n. Cen-
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tro. CEP 29295-000. 
 
Telefone: (28) 3528-1243. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 08h 
às 17h30 ou de acordo com agendamento. 
 
Serviços Prestados: odontologia. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. In loco e  
2. Lista Telefônica Telemar.  

 
 
Nome/entidade:  
Consultório Odontológico  
Dr. Josué Barcelos Viana. 
 
Localização: Rua Nestor Gomes, 97, sala 
201. Centro. CEP 29295-000. 
 
Telefone: (28) 3528-1698. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 08h 
às 17h30 ou de acordo com agendamento. 
 
Serviços Prestados: odontologia. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. In loco e  
2. Lista Telefônica Telemar.  

 
 
 
 
 

Nome/entidade:  
Consultório Odontológico  
Dr. Matheus Pereira Scherrer. 
 
Localização: Rua Nestor Gomes, 97, sala 
202. Centro. CEP: 29295-000. 
 
Telefone: (28) 3528-1068. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 08h 
às 17h30 ou de acordo com agendamento. 
 
Serviços Prestados: odontologia. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. In loco e  
2. Lista Telefônica Telemar.  

 
 
Nome/entidade:  
Consultório Odontológico Dra. Rosemary 
Marqueti de Matos Pinheiro. 
 
Localização: Rua Felipe David, 29. Centro. 
CEP 29295-000. 
 
Telefone: (28) 3528-1109. 
 
Funcionamento: segunda a sexta das 08h 
às 17h30 ou de acordo com agendamento. 
 
Serviços Prestados: odontologia. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. In loco e  
2. Lista Telefônica Telemar.  

6.6 � SISTEMA EDUCACIONAL 
 
Taxa de alfabetização de adultos: 84,70 %. 
 
Taxa bruta de freqüência escolar: 
27,49% (0-6 anos), 91,30 % (7-14 anos) e 
49,01% (15-17 anos). 
 
População de 10 a 14 anos alfabetizada: 
� 1.754 pessoas em 2000. 
 
População de 10 a 14 anos não alfabeti-
zada: � 69 pessoas em 2000. 
 
Número de matrículas realizadas: 

 Ensino Fundamental � 3.120 
 Ensino Médio � 788 
 

Número de estabelecimentos de ensino: 
 Rede Pública Federal � não há; 
 Rede Pública Estadual � 09 escolas; 
 Rede Pública Municipal � 44 escolas, 
 Rede Privada � 01 escola. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco.  
2. ES em Dados. Governo do Estado do 
Espírito Santo. 2003/2006. 
3. SEDU/2004. 
4. IBGE, Microdados do Censo, 
1998/2000. 
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6.7 - OUTROS SERVIÇOS E  
EQUIPAMENTOS DE APOIO 

 
6.7.1 � Comércio 
 
6.7.1.1 � Lojas de Artesanato/Souvenirs 
 
 
Nome:  
Adna Bordados. 
 
Localização: Rua Elizeu Gasparini, Centro. 
CEP 29295-000. 
 
Telefone: (28)3528-1871 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta, das 8h às 18h e sábado, das 8h às 
12h. 
 
Equipamentos: loja de atendimento. 
 
Serviços prestados: venda de bordados de 
cama, mesa e banho e outros objetos arte-
sanais.  
 
 
Nome:  
Fábrica de Berrantes do Sr. Benedito 
 
Localização: Distrito de Jaciguá. 
 
Telefone: (28) 3525-1114. 
 
Período de funcionamento: todos os dias, 
sem horário determinado. 

Equipamentos: loja de atendimento. 
 
Serviços prestados: confecção e comércio 
de berrantes a partir de chifres de animais. 
 
Observações Complementares: o artesão 
Sr. Benedito mora neste mesmo local e a-
tende ao público em qualquer horário do dia.  
Ele tem 82 anos e é muito conhecido na 
cidade pelo seu talento neste trabalho.  
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
6.7.2 � Agências Bancárias e de Câmbio 
 
Nome/entidade:  
Banco do Brasil. 
 
Localização: Rua Nestor Gomes, 50. Cen-
tro. Cep: 29295-000 
 
Telefone: (28) 3528-1003. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
10h às 15h. 
 
Equipamentos: auto atendimento, das 06h 
às 22h. 
 
Serviços prestados: serviços bancários e cambial. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 

Nome/entidade:  
Banestes. 
 
Localização: Rua Nestor Gomes, 226. Cen-
tro. Cep: 29295000 
 
Telefone: (28) 35281004 / 35281024. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
10h às 15h. 
 
Equipamentos: auto atendimento, das 06h 
às 22h. 
 
Serviços prestados: serviços bancários e 
cambial. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
SICOOB 
 
Localização: Avenida Júlio Guidi, São José 
da Fruteira. CEP 29295-000. 
 
E-mail: pac_fruteitas@ig.com.br 
 
Telefone: (28) 3528-2176. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
10h às 15h. 
 
Equipamentos: auto atendimento, das 06h 
às 22h. 

mailto:pac_fruteitas@ig.com.br
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Serviços prestados: serviços bancários e 
cambial. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
6.7.3 � Serviços Mecânicos 
 
Nome/entidade:  
Mecânica do Savinho 
 
Localização:  Distrito de Jaciguá. Cep: 
29295000 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
08h às 18h e sábado, das 08h às 12h. 
 
Serviços prestados: serviços de  pintura e 
mecânica em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Tacilio Gobbi 
 
Localização: Rua Latino Moreira. Centro. 
Cep: 29295-000. 
 
Telefone: (28) 3528-1036 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
08h às 18h e sábado, das 08h às 12h. 

Serviços prestados: mecânica em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Tino Gobbi � Mecânica 
 
Localização: localidade de Vargem Grande. 
Cep: 29295000 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
08h às 18h e sábado, das 08h às 12h. 
 
Serviços prestados: mecânica em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Chico Mecânica 
 
Localização: Rua Latino Moreira. Cen-
tro.Cep: 29295-000.  
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
08h às 18h e sábado, das 08h às 12h. 
 
Serviços prestados: mecânica em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 

Nome/entidade:  
Mecânica Bortolli Sinhorelli 
 
Localização:  Localidade de Vargem Gran-
de. Cep: 29295-000 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
08h às 18h e sábado, das 08h às 12h. 
 
Serviços prestados: mecânica em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
6.7.4 - Postos de Abastecimento 
 
Nome:  
Auto Posto Serrano. 
 
Localização: São José de Fruteiras, Rodovia 
ES-164, km 40.  
 
Telefone: (28) 3528-2466. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: 24 horas por dia. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Serviços prestados: bombas de combustí-
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vel, borracharia, lava-jato, lanchonete e 
banheiros. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Posto Sagrado Coração de Jesus. 
 
Localização: Praça Felipa David.  
 
Telefone: (28) 3528-1064. 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sábado, das 06h às 20h e domingo, das 06h 
às 17h. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Serviços prestados: bombas de combustí-
vel, borracharia, lava-jato, lanchonete e 
banheiros. 
 
Descrições e observações complemen-
tares: fica no centro da Sede, atravessando 
a linha do trem. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 

Nome:  
Posto Montanha. 
 
Localização: São João. Rodovia ES-164, 
km25.  
 
Telefone  (27) 9945-5375. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sábado, das 06h ás 20h, e domingos e feria-
dos, das 07h às 20h. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Serviços prestados: bomba de combustível 
e calibradores. 
 
Descrições e observações complemen-
tares: o posto fica ao lado da lanchonete 
Mosquini, cerca de 500 metros após o trevo 
de acesso à Jaciguá. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:  
Posto Vargem Alta. 
 
Localização: Sede, Rua Paulino Francisco 
Moreira. 
 
Telefone: (28) 3528-1024. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 permanen-
tes. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sábado, das 06h às 20h. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinhei-
ro. 
 
Serviços prestados: bombas de combustí-
vel (gasolina, diesel e álcool), borracharia, 
calibrador. Além de abastecimento de com-
bustíveis, presta reparos em pneus e troca 
de óleo. 
 
Descrições e observações complemen-
tares:o posto fica na entrada da cidade para 
quem vem de Cachoeiro de Itapemirim. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome:  
Posto Castelinho. 
 
Localização: Rodovia ES-164, km-53, Cas-
telinho, Distrito de Alto Castelinho.  
 
Telefone: (28) 3528-4160. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 06h às 21h. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Serviços prestados: bombas de combustí-
vel, borracharia, lava-jato, lanchonete e 
banheiros. 
 
Descrições e observações complemen-
tares: abastecimento de combustível (gaso-
lina, diesel e álcool). 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.7.5 � Locais e Templos  
de Manifestação de Fé 

 
Nome/entidade:  
Igreja  de Nossa Senhora do Rosário. 
 
Localização: Comunidade de Alto Prosperidade. 
 
Funcionamento: diariamente,  de 7h às 20h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja de  São Roque 
 
Localização: Comunidade de Castelinho 
 
Funcionamento: diariamente,  de 7h às 20h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja de São Valentim 
 
Localização: Comunidade de Concórdia. 
 
Funcionamento: diariamente,  de 7h as 20h. 
 

Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja de  Santo Antônio 
 
Localização: Comunidade de Córrego Alto 
 
Funcionamento: diariamente,  de 7h às 20h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja  de Nossa Senhora de Fátima 
 
Localização: Comunidade de Fruteiras Novas 
 
Funcionamento: diariamente,  de 7h às 20h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome/entidade:  
Igreja  de São João Batista 
 
Localização: Distrito de Jaciguá. 
 
Funcionamento: diariamente,  de 7h às 20h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja de Santa Luzia 
 
Localização: Comunidade de Pombal 
 
Funcionamento: diariamente, nos horários 
de missa  e de segunda a sexta, de 09h às 
12h e de 14h às 17h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade: 
Igreja do Sagrado Coração de Jesus 
 
Localização: Comunidade de Prosperidade. 
 
Funcionamento: diariamente,  de 7h às 20h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 

Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja de  São Paulo 
 
Localização: Comunidade de Ribeirão 
 
Funcionamento: diariamente,  de 7h às 20h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja de Santo Antônio 
 
Localização: Comunidade de Santo Antônio 
 
Funcionamento: diariamente,  de 7h às 20h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja de São Sebastião 
 
Localização: Comunidade de Sumidouro 
 
Funcionamento: diariamente,  de 7h às 20h. 

Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja da Imaculada Conceição 
 
Localização: Sede 
 
Funcionamento: diariamente,  de 7h às 20h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja de Santo Antônio 
 
Localização: Sede 
 
Funcionamento: diariamente,  de 7h às 20h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
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Nome/entidade:  
Igreja Batista de Vargem Alta 
 
Localização: Rua Nestor Gomes. Centro. 
 
Funcionamento: diariamente,  de 7h às 20h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Missão Batista Jaciguá 
 
Localização: Jaciguá 
 
Funcionamento: diariamente,  de 7h às 20h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja Maranata 
 
Localização: Jaciguá 
 
Funcionamento: diariamente,  de 7h às 20h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja Presbiteriana de Vargem Alta 
 
Localização: Rua Latino Moreira. Centro. 
 
Funcionamento: diariamente,  de 7h às 20h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Grupo Espírita Amor Trabalho e Luz 
 
Localização: Rua João Cunha. Centro. 
 
Funcionamento: diariamente,  de 7h às 20h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Centro Espírita Casa Oxalá 
 
Localização: Rua Latino Moreira. Centro. 
 
Funcionamento: diariamente,  de 7h às 20h. 
 
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 origi-
nais, bem conservadas e/ou restauradas, em 
condições de uso. 
 
Regular � Atrativo parcialmente alterado, 
necessitando de pequenas obras de conser-
vação e/ou restauração (pintura etc.) e em 
condições de uso. 
 
Ruim � Atrativo alterado, com a estrutura 
ameaçada, sem condições de descrição de 
suas características originais. 
 
Deteriorado � Atrativo desmoronado que 
não apresenta mais condições de descrição 
de suas características originais. 
 
Acesso ao atrativo: 
 
Bom � pavimentado ou não que, em função 
do seu estado, permita aos visitantes chega-
rem ao atrativo em qualquer época do ano. 
 
Regular � pavimentado ou não que, em 

função do seu estado de conservação, res-
trinja o uso aos visitantes em determinado 
período do ano. 
 
Precário � não pavimentado e que dificulte 
o acesso dos visitantes ao atrativo (exem-
plo: caminhos, atalhos etc.). 
 
Meios de hospedagem: 
 
Bom - Se o grau de satisfação do cliente for 
satisfatório. 
 
Regular � Se o grau de satisfação do cliente 
não for satisfatório. 
 
Ruim � Inviável. 
 
Adaptado e não adaptado � Se é ou não 
adaptado para pessoas com necessidades 
especiais. 
 
Acessibilidade ao atrativo - Refere-se aos 
períodos de visitação ao atrativo, determi-
nando por diversidades climáticas ou outras 
restrições de horários e de leis. No caso de 
ser temporário, utiliza-se o critério de men-
cionar os meses/dias, quando necessário. 
 
Maior fluxo � Maior número de visitantes. 
 
Demanda � Procura turística.  
 
Descrição dos UH´s (unidades habita-
cionais) � Indica o número total de UH�s 
por tipo, a saber: suítes, apartamentos, 
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quartos com e sem banheiro privativo, cha-
lés e também se há camas extras no estabe-
lecimento. Caso o apartamento, suíte ou 
chalé não esteja descrito, considerar para 
todos, o seguinte critério: nos apartamentos 
há banheiro privativo e nas suítes e chalés 
há banheiro privativo e salas de estar.  
 
Origem dos visitantes � Indica a origem 
dos visitantes: se intermunicipal, do entorno 
regional, de outros estados e outros países. 
 
Rota dos Vales e do Café � Modelo im-
plantado pela Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Econômico e de Turismo para 
fomentar e comercializar os produtos que 
constituem os destinos turísticos do Espírito 
Santo. Esta rota envolve os municípios de: 

 Cachoeiro de Itapemirim; 
 Marataízes; 
 Mimoso do Sul; 
 Muqui e 
 Vargem Alta. 
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