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Apresentação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

O Inventário da Oferta Turística será 

estruturado a fim de servir como fonte 

para: 

 

·identificar características e fatores que 

determinam as motivações de viagem; 

·dimensionar a oferta de serviços 

equipamentos e infra-estrutura 

disponíveis, para o processo de 

ocupação turística do território; 

·diagnosticar deficiências e pontos 

críticos entre a oferta e a demanda 

turística existente; 

·permitir a previsão do comportamento 

do mercado em função da análise de 

tendências; 

·direcionar os programas de ação para o 

planejamento estratégico do 

desenvolvimento do setor; 

·analisar o efeito multiplicador do 

turismo no cenário econômico do 

município; 

·organizar o setor de turismo na 

estrutura administrativa do setor 

público; 

·hierarquizar e priorizar os atrativos e 

conjuntos existentes para sua utilização 

otimizada e ordenada; 

·servir como fonte de pesquisa e 

consulta aos empresários, aos 

estudantes e à comunidade em geral, 

interessados na atividade turística do 

município. 
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2 � Metodologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

1. Sede; 
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3 � Introdução ao Município. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

O Município de Jaguaré está localizado ao 

norte do Estado com uma população de 

20.063 mil habitantes, sendo 11.035 na área 

urbana e 9.028 da área rural. 

 

Sua economia é voltada para a agricultura, 

em especial para o cultivo do café conilon, 

vale ressaltar que Jaguaré é o maior 

produtor de café conilon do Brasil, e o 

descobrimento de jazidas de petróleo no 

distrito de Palmito tem atraído para a região 

pessoas de estados vizinhos, principalmente 

do Estado da Bahia, vindo com o objetivo de 

conseguir emprego. Nem todos conseguem 

trabalho para o sustento da família, mas 

acabam ficando na dependência dos 

benefícios que o município oferece. 
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ATRATIVOS TURÍSTICOS 
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4 � Atrativos Naturais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 � ATRATIVOS NATURAIS 
 
4.1.1 � Hidrografia. 
 
4.1.1.1 - Rios. 
 
Nome do atrativo:  
Rio Barra Seca. 
 
Localização: no entorno do município, área 
urbana e não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 1km. 
 
Distância da Sede do município: 1km. 
 
Acesso mais utilizado: não sinalizado, não 
adaptado, hidroviário, marítimo, fluvial e em 
estado regular. 
 
Transporte para o atrativo: hidroviário, 
marítimo e fluvial contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
sem autorização previa, sem ingresso. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 

Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de rio, pesca e contemplação da natureza. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: as bacias que 
compõem a paisagem hidrográfica do 
município são as dos rios São Mateus e Doce-
suruaca, cujas áreas são, respectivamente, 
de 27,2 e 631,8km², destacando-se como 
principais o rio Barra Seca e o Córrego 
Caximbau. 
  
Referências/Documentos consultados: 
http://www.sefa.es.gov.br/painel/munic46.ht
m. Acesso em maio de 2005. 
 

http://www.sefa.es.gov.br/painel/munic46.ht
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4.1.2 � Flora. 
 
Nome do atrativo:  
Flora de Jaguaré. 
 
Localização: em todo o município. Área 
urbana e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, parcialmente adaptado 
e em estado regular. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário,, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
 

 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
sem autorização previa, sem ingresso. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis no município. 

 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação da natureza e pesquisa 
cientifica. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: a região de Jaguaré 
foi, no passado, toda coberta pela Mata 
Atlântica, da qual resta apenas 6% da 
cobertura vegetal primitiva em todo o Estado. 
A grande devastação iniciou-se no século 
XIX, intensificando-se no século XX.  
 
São poucos os lugares na terra que abrigam 
formas de vida, como a Mata Atlântica. 
Milhares de espécies animais, plantas e 
microorganismos, muitas delas, ainda nem 
descritas pela ciência, vivem nas encostas 
das montanhas, nos rios, nas ilhas e em 
outros ambientes que formam a Mata 
Atlântica e seus ecossistemas associados.  
 
Espécies que constituem a cobertura vegetal 
típica de Mata Atlântica ou seja, jacarandás, 
pequis, jequitibás, macanaíbas, perobas 
amarelas, sucupiras, braúnas, ipês, bromélias 
e orquídeas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Jaguaré. 
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4.1.3 � Fauna. 
 
Nome do atrativo:  
Fauna de Jaguaré. 
 
Localização: em todo município. Área 
urbana e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário,, parcialmente 
pavimentado, não sinalizado, não adaptado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
sem autorização previa, sem ingresso. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis no município. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 

contemplação da natureza. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 

 
 
Descrição do atrativo: observa-se nesta 
região uma rica fauna de mamíferos, aves, 
anfíbios e invertebrados, sendo que muitas 
variedades encontram-se em extinção.  
 
O naturalista Augusto Ruschi destacou os 
seguintes animais silvestres em uma de suas 
pesquisas científicas na região: onça pintada, 
jaguatirica, capivara, paca, preguiça, tatu 
canastra, muriqui, macaco prego, veado, 
ouriço preto, borboleta alemã, anta e o 
mutum, ave raríssima, endêmica, também 
conhecida como mutum do sudeste. O 
naturalista faleceu no ano de 1986. 

 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
 
4.2 - ATRATIVOS CULTURAIS 
 
4.2.1 - GASTRONOMIA TÍPICA. 
 
4.2.1.1 - Pratos Típicos 
 
Nome do atrativo:  
Doce de Mamão com Gengibre. 
 
Origem cultural: Tirol.  
 
Composição básica: mamão verde com 
açúcar, cozinhar e acrescentar o gengibre. 
 
Modo de apresentação: em pedaços. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco 
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Nome do atrativo:  
Canêdole. 
 
Origem cultural: italiana, adaptada aos 
costumes locais. 
 
Composição básica (produto): pão 
francês, lingüiça, ovos, queijo, trigo e 
tempero verde. 
 
Modo típico de apresentação: enrola-se a 
massa que é cozida como sopa em caldo de 
galinha. 
 
Observações complementares: serve-se 
bem quente, com queijo parmesão. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 

4.2.2 - Artesanato.  
 
Nome do atrativo:  
Artesanato de Jaguaré. 
  
Localização: em todo o município. Área 
urbana e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, parcialmente 
pavimentado, em estado regular. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
sem autorização previa, sem ingresso. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
todos os disponíveis nas localidades de cada 
artesão. 
 

Atividades ocorrentes no atrativo: 
comercialização de artesanato. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados?  Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: o artesanato em 
Jaguaré é produzido com materiais diversos, 
utilizando, em sua maior parte, matéria-
prima disponível na natureza. 
 
Além das fibras, o artesanato local utiliza, 
pinturas em tecidos e objetos, material para 
bordados, escultura em cimento e bijuterias. 
 
Observações complementares: no 
SEBRAE/ES há banco de dados com nome, 
endereço e tipo de trabalho de todos os 
artesãos do município. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Jaguaré. 
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4.2.3 - Música e Dança 
 
4.2.3.1 � Folguedos 
 
Nome do atrativo:  
Folia de Reis. 
 
Localização: Comunidade de Água Limpa, 
comunidade de Jural e comunidade de São 
João Bosco. Área urbana e não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
1km. 
 
Distância  da Sede do município: 1km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário,, 
parcialmente pavimentado, não sinalizado, 

não adaptado. 
 
 
 

 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário,, 
intermunicipal regular, não adaptado, em 
bom estado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida. 
 
Visitação: de 6 de novembro a 6 de janeiro, 
sem visitas guiadas, acesso gratuito e sem 
autorização prévia  
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 

 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis no local da apresentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
manifestação popular. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: o grupo existe desde 
o surgimento da comunidade, onde já 
existiram três tipos de folias. Com a mistura 
das três, surgiu a atual mais criativa e 
religiosa.  
 
Grupos organizados e em atividade:  
 
Nome do atrativo:  
Folia de Reis Santa Cruz 
 
Localização: Comunidade de Água Limpa. 
Observações complementares: 
informações pelo telefone (27) 3769-3145. 
 
 
Nome do atrativo:  
Folia de Reis Divino Espírito Santo. 
 
Localização: Comunidade Jiral. 
Observações complementares: 
informações pelo telefone (27) 9948-6958 
falar com Helena Dalvi. 
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Nome do atrativo:  
Folia de Reis de São João Bosco. 
 
Localização: Comunidade de São João 
Bosco. 
Observações complementares: 
informações pelo telefone (27) 9955-0282 
falar com Mario Suim. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Jaguaré. 
 
 
 
 
 
 
Nome do atrativo: 
Mineiro Pau 
 
Localização: Comunidade São João Bosco. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Comunidade de Fátima. 
 
Distância da localidade mais próxima: 5km. 
 
Distância  da Sede do município: 15km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, sinalizado, não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da 
Sede pela Rodovia ES 356, após percorrer 

7km, entrar à esquerda e percorrer mais 3km 
e chega-se a comunidade de Fátima. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, não adaptado, em bom estado. 
 
 
 

 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: em eventos programados, sem 
visitas guiadas, acesso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 

disponíveis na localidade. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
manifestação popular. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: é uma dança 
folclórica, do tipo dança-guerreira, por usar 
um bastão como arma de ataque e defesa 
nas simulações de combate. Recebe ainda as 
denominações Mineiro-Pau ou Bate-o-pau-
mineiro. O grupo é formado por homens e 
compete as mulheres apenas a parte vocal. 
Ao som do arcodeão, pandeiro, violão e 
bandolim. São 25 componentes. Não tendo 
data fixa, a dança pode ser apresentada em 
qualquer época do ano. 
 
Observações complementares: 
Coordenador Francisco do Nascimento, 
informações pelo telefone (27) 3769-1770. 
 
Referências/Documentos consultados: 

Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura de Jaguaré. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Dança do Café 
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Localização: Comunidade de Fátima. 
 
Localidade mais próxima do atrativo:  
Comunidade de São João Bosco. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
5km. 
 
Distância da Sede do município: 15km. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, rodoviário, 
totalmente pavimentado, não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da 
Sede pela Rodovia ES 356, apóes percorrer 
7km, entrar à esquerda e percorrer mais 5km 
e chega-se a comunidade de Fátima. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário,, 
regular, não adaptado, em bom estado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: em eventos programados, sem 
visitas guiadas, acesso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 

Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis na localidade. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
apresentações de danças típicas. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: é uma dança que 
permite rotatividade dos dançarinos por ser 
coordenada por escolas. A dança nasceu em 
1974, uma professora ensinou a dança do 
café para um grupo de alunos da escola 
Agrícola do Km 41. A musica fala um pouco 
da origem do café. 
 
Observações complementares: 
Coordenador Francisco do Nascimento, 
informações pelo telefone (27) 3769-1770. 
 
Referências/Documentos consultados:  

 Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura de Jaguaré. 

 
 
 
 
4.3 - ATIVIDADES ECONÔMICAS 
 

4.3.1 - Agropecuária 
 
4.3.1.1 - Agricultura 
 
Nome do atrativo:  
Café e mamão. 
 
Localização: área não urbana do município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário,, 
parcialmente pavimentado, não sinalizado, 
não adaptado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário,, 
intermunicipal regular, não adaptado, em 
bom estado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, com visitas guiadas, 
com autorização previa, sem ingresso. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis na propriedade. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: cultivo 
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de café. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: a cafeicultura é a 
atividade de maior destaque em Jaguaré, que 
ocupa, atualmente, o primeiro lugar em 
produção do Estado e do País. Por ano, são 
produzidas, em média, 30 sacas por hectare 
de café conilon, em aproximadamente 20 mil 
hectares de plantação nas 1.421 
propriedades existentes no município. 
 
As primeiras mudas de café foram plantadas 
no final da década de 70, por produtores 
vindos de diversas regiões, que tinham a 
tradição da cultura do café, como Bananal, 
Marilândia e São Gabriel da Palha. Na época, 
a atividade principal era a extração de 
madeira. Mas, rapidamente, o café se 
expandiu para se tornar a principal atividade 
da região. 
 
A condição favorável do solo, a divisão das 
terras em pequenas e médias propriedades e 
a alta tecnologia empregada na produção do 
café conilon, oriunda do Centro Regional do 
INCAPER, estão entre os fatores que 
contribuíram para o crescimento da atividade 
em Jaguaré. 
 
Também foram importantes as diversas 

parcerias realizadas entre os produtores e a 
grande adesão às tecnologias. E é por estes 
mesmos motivos que a atividade não pára de 
crescer no município. A expectativa é de que 
em pouco tempo a produção de café conilon 
em Jaguaré deve chegar a 1 milhão de sacas 
anuais. Atualmente, são aproximadamente 
600 mil. Para isso, estão sendo feitos 
investimentos na melhoria do plantio e na 
compra de equipamentos de irrigação mais 
localizada e de maior qualidade, que é 
caracterizada como sistema de gotejamento.  
 
Outra atividade importante para o município é a 
fruticultura tropical, destacando-se o mamão, o 
maracujá e o coco, que no ano de 2001 auferiu 
uma receita bruta R$ 6,5 milhões, em uma área 
plantada equivalente a 1.040 ha. 
 
Referências/Documentos consultados:   

Prefeitura Municipal de Jaguaré. 
http://www.sebraees.com.br/municipios/t
el_mos_mun_agro.asp?codigo=811&codi
go_categoria= 

 
 
 
 
4.3.2 - Indústria 
 
4.3.2.1 - Petrolífera 
 
Nome do atrativo:  
Petróleo 
 
Localização: área não urbana do município. 

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

 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria da Petrobrás, 
adaptada. 
 
Visitação: diariamente, com visitas guiadas, 
com autorização previa, sem ingresso. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 

http://www.sebraees.com.br/municipios/t
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atrativo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias, estacionamento, e 
telefone público adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
exploração petrolífera. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional, outros estados e outros 
países. 
 
Descrição do atrativo: o petróleo é hoje a 
segunda principal atividade econômica de 
Jaguaré. Em 2004, o total da receita de 
royalties auferida no município foi da ordem de 
R$ 6,7 milhões, representando uma participação 
de 20% da receita total do referido ano.  
Em 2003 a arrecadação com royalties foi de 
R$ 9,7 milhões, o que representava 30% da 
receita municipal. Observe que ocorreu uma 
considerável queda nos royalties em 2004, 
todavia, o orçamento do município cresceu, 
fechando o ano em torno de R$ 34 milhões. 
 
A história da exploração de petróleo no município 
teve início em 1996, quando fora descoberto o 
campo de Fazenda Alegre com o poço FAL-1-ES. 
O campo de Fazenda Alegre (FAL) corresponde ao 
maior volume de óleo em terra do Estado e a 
60% de toda a produção norte capixaba de 
petróleo. O óleo produzido na FAL possui um 

grande diferencial, pois, não obstante ser muito 
grosso, ele serve para a produção de 
lubrificantes. Antes da descoberta do campo de 
Fazenda Alegre, a PETROBRAS importava da 
Venezuela um tipo de óleo específico para a 
produção de lubrificantes, o que não acontece 
mais. 
Atualmente 62 poços de extração de petróleo 
estão instalados na área territorial de 
Jaguaré, parte deles na Fazenda Alegre. A 
produção é hoje aproximadamente de 27 mil 
barris por dia, sendo a receita municipal de 
royalties em torno de R$ 550 mil por mês 
(com base nos valores recebidos em 2004). 
 
No segundo semestre de 2003, a PETROBRAS 
iniciou a construção de uma estação de 
tratamento de óleo no campo de Fazenda 
Alegre. Trata-se de uma área industrial 
destinada a processar o petróleo, ou seja, 
separar o volume produzido em óleo, gás e 
água. O empreendimento vai possibilitar o 
aumento da produção e proporcionar maior 
segurança no transporte do óleo e gás 
produzidos. A obra, estimada em mais de 
230 milhões, tem conclusão prevista até o 
final de 2005. 
 
Referências/Documentos consultados:   
Prefeitura Municipal de Jaguaré 
 
 
 
 
4.4 - EVENTOS PROGRAMADOS. 
 

4.4.1 - Realizações Diversas 
 
4.4.1.1 � Desportivas 
 
Nome do atrativo:  
Barco cross 
 
Localização : Rio Barra Seca. O rio corta o 
município. 
 
Acesso ao atrativo: hidroviário fluvial, não 
sinalizado e não adaptado. 
 
Transporte para o atrativo: hidroviário 
fluvial, contratado. 
   
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: mês de setembro, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 1 dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  os 
disponíveis no entorno do rio . 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer, 
contemplação e prática esportiva. 
  
Integra roteiros turísticos 
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comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal. 
Maior fluxo de visitação na data do evento. 
 
Descrição do atrativo: o campeonato de 
barco cross ocorre na decida do Rio Barra 
Seca com obstáculos, que são colocados para 
dificultar e tornar mais competitivo e 
interessante a competição, visando a 
preservação do meio ambiente.  
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco 
 
 
 
 
4.4.1.2 � Artísticas / Culturais 
 
Nome do atrativo:  
Carnavô � Carnaval da 3 idade. 
 
Localização: Praça Municipal. 
 
Localidades mais próximas do atrativo: 
Centro, Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede.  
 
Distância  da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, bom estado, não sinalizado.  
 

Descrição do acesso utilizado: praça 
principal da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom 
 
Entrada do atrativo: praça.  
 
Visitação: carnaval, data móvel, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: mais de três dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias, locais para 
alimentação, hospedagem, lazer e 
entretenimento não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer e 
entretenimento. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Maior fluxo de visitação na data do evento. 

 
Descrição do atrativo: o carnaval da 
terceira idade é uma manifestação que já se 
tornou tradição no Município de Jaguaré. Os 
integrantes do �Grupo Alegria� ocupam a 
Praça Municipal, resgatando as marchinhas 
carnavalescas e contagiando a todos com sua 
alegria, durante uma noite. 
 
Referências/Documentos consultados:  

http://www.jaguare.es.gov.br/Turismo/Ev
entos2.asp 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Encontro de coros infantil e adulto 
 
Localização: Igreja Matriz São Cipriano. 
 
Localidades mais próximas do atrativo: 
Centro, Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede.  
 
Distância  da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, bom estado, não sinalizado.  
 
Descrição do acesso utilizado: igreja 
principal da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 

http://www.jaguare.es.gov.br/Turismo/Ev
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adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: igreja.  
 
Visitação: mês de agosto, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias, locais para 
alimentação, hospedagem, lazer e 
entretenimento não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
religiosa,lazer e entretenimento. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados?Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Maior fluxo de visitação na data do evento. 
 
Descrição do atrativo: o Encontro de Coros 
em Jaguaré é realizado anualmente 
oferecendo à comunidade momentos de 
encantamento, lazer e musicalização. 

Participam corais de todo o Estado. O evento 
também tem como objetivos proporcionar a 
troca de experiências, crescimento musical e 
estimular o Canto Coral. 
 
Referências/Documentos consultados: 

http://www.jaguare.es.gov.br/Turismo/Ev
entos2.asp 

 
 
 
 
 
4.4.1.3 � Religiosas/ de Fé. 
 
Nome do atrativo:  
Festa do padroeiro São Cipriano. 
 
Localização: Praça Municipal. 
 
Localidades mais próximas do atrativo: 
Centro, Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede.  
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, bom estado, não sinalizado.  
 
Descrição do acesso utilizado: praça 
principal da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular em bom estado e não 

adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: praça.  
 
Visitação: 16 de setembro, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias, locais para 
alimentação, hospedagem, lazer e 
entretenimento não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
religiosa, lazer e entretenimento. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Maior fluxo de visitação na data do evento. 
 
Descrição do atrativo: festividade religiosa 
comemorada pelo povo jaguarense em 
função de seu Padroeiro São Cipriano. São 
momentos de reflexão, confraternização e 

http://www.jaguare.es.gov.br/Turismo/Ev
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apresentações locais de caráter religioso. 
Leilões e barracas fazem parte das 
festividades. 
 
Referências/Documentos consultados:  

http://www.jaguare.es.gov.br/Turismo/Ev
entos2.asp 

 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Paixão de Cristo. 
 
Localização: Rodoviária Dom José Dalvit, 
6Km, São Roque. 
 
Localidades mais próximas do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede.  
 
Distância  da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, bom estado, não sinalizado.  
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da 
cidade pela Rodovia BR-101, na direção de 
São Roque. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 

Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: feriado de sexta-feira santa, sem 
visitas guiadas, acesso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias, locais para 
alimentação, hospedagem, lazer e 
entretenimento não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: religiosa. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Maior fluxo de visitação na data do evento. 
 
Descrição do atrativo: o Teatro Paixão de 
Cristo é uma das maiores encenações 
religiosas ao ar livre e ao vivo do Espírito 
Santo. Conta a trajetória de Jesus desde o 
Batismo até a Ressurreição. Envolve mais de 
350 pessoas entre diretores, atores amadores 
e organizadores.  

 
Referências/Documentos consultados:  

http://www.jaguare.es.gov.br/Turismo/Ev
entos2.asp 

 
 
 
 
 
 
4.4.1.4 � Sociais / Assistenciais 
 
Nome do atrativo:  
Festa do produtor rural de Jaguaré. 
 
Localização: Parque de Exposições �Alpheu 
Sossai�, Boa Vista II.  
 
Localidades mais próximas do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede.  
 
Distância  da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, bom estado, não sinalizado.  
 
Descrição do acesso utilizado: saindo do 
Centro da cidade até o Bairro Boa Vista. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 

http://www.jaguare.es.gov.br/Turismo/Ev
http://www.jaguare.es.gov.br/Turismo/Ev
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Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada do parque. 
 
Visitação: em julho, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 4 dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias, locais para 
alimentação, lazer, entretenimento, 
segurança, iluminação e serviço de limpeza. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:. 
exposições de produtos e máquinas agrícolas, 
shows, cavalgada, hipismo rural, bingo e 
barracas. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Maior fluxo de visitação na data do evento. 
 
Descrição do atrativo: a Festa do Produtor 
Rural vem sendo realizada desde 1989 e 
envolve todo o município. A programação é 
composta de exposições de produtos e 
máquinas agrícolas, shows, cavalgada, 
hipismo rural, bingo e barracas. 
  

Referências/Documentos consultados:  
http://www.jaguare.es.gov.br/Turismo/Ev
entos2.asp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jaguare.es.gov.br/Turismo/Ev
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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 Skinão. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Nove de Agosto, 2143. 
Centro. 
 
Telefone: (27) 3769-1822. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 15 quartos 
com banheiro privativo e 12 quartos com 
banheiro coletivo, com total de 54 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ar-condicionado, ventilador e 
frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 

Área social: sala de televisão. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheques e/ou dinheiro 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Hotel Stuk. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Nove de Agosto, 628. 
Centro.  
 
Telefone (27) 3769-1165. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 7 quartos 
com banheiro privativo e 7 quartos com 
banheiro coletivo, com total de 35 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais:  
televisão, ar-condicionado, ventilador e 
frigobar . 
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Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: sala com televisão. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 
5.2 - ALIMENTAÇÃO. 
 
5.2.1 - Restaurantes. 
 
Nome da empresa:  
Churrascaria Recanto da Floresta. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Nove de Agosto, s/n. 
Centro. Cep: 29950-000. 
 
Telefone: (27) 3769-2159.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado das 
8h às 23h e domingo das 8h às 16h. 
 

Capacidade do empreendimento: 20 
mesas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento a la 
carte, musica ambiente, estacionamento e 
playground. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Bar e Restaurante Fim de Tarde. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Uirapuru, 594, Centro. 
Cep: 29950-000. 
 
Telefone: (27) 3769-1669.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado, das 
8h às 22h e domingo, de 8h as 16h. 
 

Capacidade do empreendimento: 8 mesas 
e 32 cadeiras 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
self-service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Bar e Restaurante Mirim Lurdes. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-101, km 93, Água 
Limpa. Cep: 29950-000. 
 
Telefone: (27) 3769-3236.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 permanentes. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 6h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 15 
mesas e 60 cadeiras 
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Formas de pagamento: dinheiro 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
self-service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante e Padaria Edina. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-101, km 9, 
Palmito. Cep: 29950-000. 
 
Telefone: (27) 3769-6046.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado, das 
6h às 19h e domingo, de 6h as 11h. 
 
Capacidade do empreendimento: 8 mesas 
e 40 cadeiras 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 

Equipamentos e serviços: atendimento 
self-service. 
 
Tipos de cozinha: caseira, servida no fogão 
à lenha. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
 Restaurante Skinão. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida 9 de Agosto, 2143, 
Centro. Cep: 29950-000. 
 
Telefone: (27) 3769-1628.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado, das 
7h30 às 23h e domingo, de 7h30 as 22h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 100 
mesas e 400 cadeiras 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro 
 

Equipamentos e serviços: atendimento 
self-service e buffet a la carte. 
 
Tipos de cozinha: regional. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 
5.2.2 - Bares/Cafés/Lanchonetes. 
 
Nome da empresa:  
Bar e Lanchonete Pica Pau. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida 9 de Agosto, s/n. 
Centro.  Cep: 29950-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado, das 
8h às 23h e domingo, das 8h às 16h. 
 
Capacidade do empreendimento: 11 
mesas e 44 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: petiscos, serviço 
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de alimentação a la carte e estacionamento. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Bar Stuk. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida 9 de Agosto, 628. 
Centro. Cep: 29950-000. 
 
Telefone: (27) 3769-1165. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, das 8h às 
23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 6 mesas 
e 24 cadeiras 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento a la 
carte, estacionamento e instalações 
sanitárias. 

Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco 
 
 
Nome da empresa:  
Luiz Pasteis. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida 9 de Agosto,s/n. 
Centro.  Cep: 29950-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado, das 
8h às 19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 6 mesas 
e 24 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento a la 
carte e instalações sanitárias. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Descrição e observações 

complementares: especializado em pastéis. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Lanchonete Brunca. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida 9 de Agosto, 1531. 
Centro. Cep: 29950-000 . 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado, das 
8h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 6 mesas 
e 24 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento a la 
carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
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5.3 - TRANSPORTES. 
 
5.3.1 - Táxis. 
 
Nome da empresa:  
Ponto de Táxi. 
 
Integra rede de transportes: local e 
regional. 
 
Endereço: Avenida 9 de Agosto, Bairro Boa 
Vista II, ao lado da Loja Manguinho. 
 
Gerencias: cada motorista administra 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 - EVENTOS. 
 
5.4.1 - Parques, Pavilhões e Exposições. 
 
Nome: 
Parque de Exposições  
Agropecuária Alpheu Sonsai 
 
Localização: Avenida 9 de Agosto, Bairro 
Boa Vista II. 
         
Gerências: Prefeitura Municipal de Jaguaré. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Formas de pagamento do uso de 
equipamento/serviços: gratuito. 
 
Características gerais: próximo à Rodovia 
BR-101. 
 
Espaço físico: capacidade para 30.000 
pessoas. 
 
Área pára feiras e exposições: sim, para 
1.000 barracas ou stands. 
 
Outras instalações: palco, instalações 
sanitárias e área para animais. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 

5.5 - LAZER E ENTRETENIMENTO. 
 
5.5.1 - Parques, Jardins e Praças. 
 
Nome: 
Praça Municipal de Jaguaré. 
 
Localização: Avenida 9 de Agosto, Centro. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Jaguaré. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, 24 horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
bancos e área para lazer e entretenimento. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
passagem de pedestres. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
5.5.2 � Clubes 
 
Nome: 
Clube Recreativo de Jaguaré. 
 
Localização: Rua Uirapuru, s/n, Bairro SEAC. 
 
Telefone: (27) 3769-1685. 
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Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, de 
8h às 18h, sábado e domingo, de 9h às 19h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
sauna, toboáguas, campo de futebol society, 
campo de futebol de areia, quadra e salão de 
jogos. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
atividades esportivas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
5.5.3 - Estádios, Ginásios e Quadras 
 
Nome: 
Centro Esportivo. 
 
Localização: Bairro Irmã Tereza. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Jaguaré. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
de 8h às 17h e finais de semana quando há 
programação. 

Equipamentos, instalações e serviços: 
arquibancadas e vestiários não adaptados. 
 
Principais atividades ocorrentes: futebol. 
 
Observações complementares: capacidade 
para 2800 pessoas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome: 
Ginásio Municipal Paschoal Briochi. 
 
Localização: Avenida 9 de Agosto, 2326,  
Centro . Cep: 29950-000. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Jaguaré. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
de 8h às 17h e finais de semana quando há 
programação. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
arquibancadas e vestiários não adaptados. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
atividades esportivas, como karatê, futebol, 
futsal, handball, voleibol e ginástica olímpica. 
 
Observações complementares: capacidade 

para 10.000 pessoas. 
 
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:  
Jaguaré. 
 
Localização:  
Latitude � 19º 49� 09� 
Longitude � 40º 16� 15� 
 
Endereço da prefeitura: Avenida 9 de 
Agosto, 2326 , Centro. Cep: 29950-000. 
 
Telefone (27) 3769-1555.  
  
Fax: (27) 3769-1555. 
 
Web Site:  www.jaguare.es.gov.br. 
 
E-mail:  pmj@simonet.com.br. 
 
Registro estadual: 27744184/0001-50. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
6.1.1.2 - Geográficas 
 
Área total do município: 720,4 km2.  
 
Municípios limítrofes: 

Norte: São Mateus. 
Sul: Sooretama. 
Leste: Linhares. 
Oeste: Vila Valério. 
 
Distritos: 

 Fátima,  
 Barra Seca,  
 Jiral e 
 Palmito. 

 
Temperatura: a temperatura média anual 
oscila entre 23° e 33°C. 
 
Clima: o clima do município é tropical 
marítimo, semi-úmido. 
 
Altitude: 240m. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco; 
IBGE e 
IPES. 
 
 
6.1.1.3 - Econômicas 
 
Principais atividades econômicas:  

 Setor Comercial,  
 Industrial e de Serviços,  
 Extração Mineral,  
 Pecuária e Agricultura. 

 
Referências/Documentos consultados: 
 IBGE e 
IPES 

http://www.jaguare.es.gov.br.
mailto:pmj@simonet.com.br
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6.1.2 - Aspectos Históricos 
 
Até a década de 40, Jaguaré era um lugarejo 
praticamente coberto pela Mata Atlântica e 
habitado por alguns moradores indígenas e outros 
oriundos, provavelmente, do nordeste brasileiro e 
Minas Gerais, em busca de melhores dias. Em 
princípios de maio de 1946, ao local denominado 
Ponte do Rio Barra Seca, às margens da atual BR-
101, motivados pela política do governo para 
povoar o norte do estado - aquisição de terras por 
um preço abaixo do valor de mercado - sob o 
comando do Sr. Pedro Altoé, uma caravana 
composta de colonos italianos, proveniente de 
Jaciquá (Cachoeiro de Itapemerim-ES) chegou e 
estabeleceu-se na região.  
 
Com muitas dificuldades e perseverança, alguns 
anos após a chegada, os colonizadores 
comemoraram com sucesso a primeira colheita do 
produto agrícola que mais tarde se tornaria a 
base da economia do município, o café. A 
princípio, o lugarejo ganhou o nome de Lagoa de 
Jaguaré e estava ligado ao nome de um capim 
que por essa época existia em abundância na 
região. Com o passar dos tempos, a Lagoa foi 
desaparecendo e passou a ser chamado 
simplesmente de Jaguaré. Dois distritos foram 
criados: Barra Seca e Jaguaré. E em 13 de 
dezembro de 1981, pela Lei nº 3.445, é criado o 
município de Jaguaré, desmembrado do de São 
Mateus. Sua instalação se deu em 31 de janeiro 
de 1983. 
 
Referências/Documentos consultados:  
IBGE e 

IPES 
6.1.3 - Administração Municipal 
 
6.1.3.1 - Estrutura Administrativa 
 
Nome do Prefeito: Rogério Feitani. 
 
Número de secretarias, Departamentos e 
Outros:  
 

Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos; 
Secretaria Municipal de Finanças; 
Secretaria Municipal de Administração; 
Secretaria Municipal de Agricultura; 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
Secretaria Municipal de Saúde; 
 Secretaria Municipal de Assistência Social; 
Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura; 
Secretaria Municipal de Transporte e 
Secretaria Municipal de Turismo. 

 
Referências/Documentos consultados:  
 Prefeitura Municipal de Jaguaré. 
 
 
6.1.3.2 - Gestão do Turismo 
 
Órgão oficial de turismo: Secretaria 
Municipal de Turismo. 
 
Titular do órgão: Domingos Sávio Sossai. 
 
Conselho municipal de turismo: não há. 
 

Referências/Documentos consultados: 
SEDETUR � Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo. 
 
 
6.1.4 - Legislação Municipal 
 
Lei Orgânica do Município: Lei Orgânica do 
município, legislação de uso e ocupação do 
solo Nº 909/63 de 06/12/1988 
 
Legislação de uso e ocupação do solo:  
Nº 393/97 de 17/09/97. 
 
Referências/Documentos consultados: 
Prefeitura Municipal de Jaguaré. 
 
 
6.1.5 - Feriados e Datas  

Comemorativas Municipais 
 

 Paixão de Cristo  - 18 de 
abril,  
 Festa de Fátima � 30 de maio 
e 
 Festa do Padroeiro São 
Cipriano � 16 de setembro.  

 
 
 
6.1.6 - Serviços Públicos 
 
6.1.6.1 - Abastecimento de Água 
 
Empresa responsável: CESAN - Companhia 
Espirito Santense de Saneamento.  
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Abastecimento de água: Represa 
Barragem Jundia � água tratada e encanada. 
Número de domicílios atendidos:  

 rede geral � 61,8%; 
 poço ou nascente � 37,6% e 
 outra � 0,7%. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: < 
<http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mu
nicipios/39/Habitacao/tab06.pdf>. Acesso 
em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 
Microdados do Censo 2000. 

 
 
6.1.6.2 - Serviços de Esgoto 
 
Empresa responsável: SAAE - Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto. 
 
Forma de esgotamento sanitário dos 
domicílios particulares permanentes  e 
número dos atendidos (%):  

 fossa rudimentar � 56,6%; 
 fossa séptica � 7,5%; 
 outro escoadouro � 0,2%; 
 rede geral de esgoto ou pluvial � 
26,5%; 
 rio, lago ou mar � 1,2%; 
 vala � 0,6% 
 nenhuma � 7,4%. 

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

 fossa rudimentar � 32,3%; 
 fossa séptica � 13,4%; 
 rede geral de esgoto ou pluvial � 
45,3%; 
 rio, lago ou mar � 1,3%; 
 vala � 0,4%; 
 nenhuma � 7,4%. 

 
Referências/Documentos 
consultados:  IPES. Disponível em: < 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
icipios/39/Habitacao/tab08.pdf>. Acesso 
em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 
Microdados do Censo 2000. 

 
 
6.1.6.3 - Serviços de Energia 
 
Tipo de abastecimento de energia: 
elétrica 110W. 
 
Empresa responsável: ESCELSA - Espírito 
Santo Centrais Elétricas e ELFSM - 1ª Sede e 
segundo Distrito Norte. 
 
Número de consumidores: 

 residencial � 3.202; 
 comercial � 231; 
 industrial � 34; 
 rural � 1.536; 

 
Referências/Documentos consultados: 

 ESCELSA - Espírito Santo Centrais 
Elétricas  
IPES. Disponível em: < 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun

icipios/39/Habitacao/tab08.pdf>. Acesso 
em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 
Microdados do Censo 2000. 

6.1.6.4 - Serviços de Coleta de Lixo 
 
 
Empresa responsável: Jaguarense Limpeza 
Pública 
 
Tipo de coleta de lixo e número de 
domicílios atendidos(%):  

 coletado � 60,2%; 
 jogado em rio, lago ou mar � 0,2%; 
 jogado terreno baldio ou logradouro � 
8,7%; 
 queimado ou enterrado � 30,2% e  
 tem outro destino � 0,7%. 

 
Tipo de abastecimento de coleta de lixo: 
aterro sanitário.  
 
Referências/Documentos consultados:  

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

 
 
6.1.7- Outras Informações 
 
 
Distância da Sede à Capital do Estado: 
202km. 
 
Taxa de urbanização: 54,8 (2000). 

http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
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Densidade demográfica: 29,5 (2000) e 
31,5 (2004). 
População residente: urbana � 10.699 
(2000) e rural � 8.840 (2000), com total � 
19.539 (2000). 
 
Referências/Documentos consultados: 

  IPES. Disponível em: < 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
icipios/39/Habitacao/tab08.pdf>. Acesso 
em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 
Microdados do Censo 2000. 

 
 
 
6.2 - MEIOS DE ACESSO AO MUNICÍPIO 
 
6.2.1 - Terrestres 
 
Terminais/Estações Rodoviárias e 
Serviços Rodoviário,s 
 
Rodovias: 
Federal � BR-101 Norte. 
Estadual � não há. 
Municipal � estradas vicinais. 
 
Equipamentos, serviços e facilidades nos 
equipamentos e vias de acesso: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
serviço de limpeza, serviço de segurança, 
estacionamento e telefone público. 
 
Acessos para capital do Estado: Rodovia 
BR 101-Norte. 

 
Acesso para outras capitais: Bahia e Rio 
de Janeiro � Rodovia BR-101 Norte. 
Acesso para outras municípios: São 
Mateus e Sooretama � Rodovia BR-101 
Norte. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Jaguaré. 
 
 
 
6.3 - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 
 
6.3.1 - Agências Postais. 
 
 
Nome/Entidade:  
Agencia dos Correios de Jaguaré. 
 
Localização: Rua Constante Casagrande, 
330, Centro. 
 
Telefone: (27) 3769-1316. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
9h às 17h. 
 
Serviços prestados: serviços postais e 
agência postal do Banco Bradesco. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
6.3.2 - Emissoras de Rádio/Televisão. 

 
Nome/Entidade:  
Radio Ativa Fm 104,9. 
 
Localização: Avenida 9 de Agosto,  s/n,  
Centro.  
 
Telefone (27) 3769-1717. 
 
Web site: www.ativafm.com.br . 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Serviços prestados: comunicação e rádio 
comunitária. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
6.4 - SISTEMA DE SEGURANÇA 
 
6.4.1 - Delegacias e Postos de Polícia. 
 
 E Nome/Entidade:  
Pelotão da Polícia Militar.  
 
Localização: Uirapuru, s/n, Centro. 
 
Telefone: (27) 3769-1178 e 3769-1058. 
 
Funcionamento: diariamente, 24 h. 
 
Serviços prestados: segurança pública. 
 

http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
http://www.ativafm.com.br
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Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/Entidade:  
Polícia Civil. 
 
Localização: Rua Ciro Rodrigues, 233, 
Centro. 
 
Funcionamento: diariamente, de 8 às 18h. 
 
Serviços prestados: segurança pública. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
6.5 - SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR 
 
6.5.1 � Hospital 
 
Nome/entidade:  
UMI - Unidade Mista de Internação. 
 
Localização: Rua Paschoal Briochi, 319, 
Centro. Cep: 29950-000.      
 
Telefone (27) 3769-1002 e 3769-1457.  
 
Funcionamento: diariamente, 24 horas. 
 
Equipamentos: básicos para atendimento, 
consultas, cirurgias, urgências e 
emergências. 

 
Serviços Prestados:  

 ginecologista; 
 obstetra; 
 cirurgião;   
 gastroenterologista; 
 dentista. 
 cardiologista; 
 Pediatria; 

 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
 
6.5.2 - Clínicas Médicas 
 
 
Nome/entidade:  
Clinica Medica e Odontológica. 
 
Localização: Avenida 9 de Agosto, 2124. 
Centro. Cep: 29950-000.      
 
Telefone (27) 3769-1450 e 3769-1779.  
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
8h às 18h. 
 
Equipamentos: básicos para atendimento. 
 
Serviços Prestados:  

 ginecologista,  
 obstetra,  
 cirurgião e  
 dentista. 

 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
Nome/entidade:  
Clinica São Cipriano. 
 
Localização: Avenida 9 de Agosto, 646. 
Centro. Cep: 29950-000.      
 
Telefone (27) 3769-1207. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
8h às 18h. 
 
Equipamentos: maternidade, raio x; ultra-
sonografia e endoscopia. 
 
Serviços Prestados:  

 cirurgia plástica; 
 ortopedista; 
 gastroentereologista; 
 consultas em diversas especialidades; 
 ginicologista; 
 obstetra; 

 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
6.5.2 - Farmácias 
 
Nome:  
Farmácia Zilda. 
 
Localização: Avenida 9 de Agosto,  s/n. 
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Centro.   
 
Telefone: (27) 3769-1308. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
7h às 18h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
aparelho para medir pressão arterial, balança 
e sala para aplicação de injeção. 
 
Principais atividades ocorrentes: venda 
de produtos farmacêuticos e perfumaria. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome:  
Farmácia Mais Saúde. 
 
Localização: Avenida 9 de Agosto,  s/n. 
Centro.  
 
Telefone: (27) 3769-1515. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
7h às 20h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
aparelho para medir pressão arterial, balança 
e sala para aplicação de injeção. 

 
Principais atividades ocorrentes: venda 
de produtos farmacêuticos, perfumaria e 
entrega em domicilio. 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome:  
Farmácia Numero 1. 
 
Localização: Avenida 9 de Agosto, s/n. 
Centro   
 
Telefone: (27) 3769-1156. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
7h às 20h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
aparelho para medir pressão arterial, balança 
e sala para aplicação de injeção. 
 
Principais atividades ocorrentes: venda 
de produtos farmacêuticos, perfumaria e 
entrega em domicilio. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
Nome:  
Farmácia Doce Erva. 
 

Localização: Avenida 9 de Agosto, 1695. 
Centro.  
 
Telefone: (27) 3769-1560. 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
7h às 18h30 e sábado, de 7h às 14h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
aparelho para medir pressão arterial, balança 
e sala para aplicação de injeção. 
 
Principais atividades ocorrentes: venda 
de produtos farmacêuticos, perfumaria e 
entrega em domicilio. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
Nome:  
Farmácia Sartori. 
 
Localização: Avenida Nove de Agosto s/n. 
Centro.   
 
Telefone: (27) 3769-1147. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
7h às 20h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
aparelho para medir pressão arterial, balança 
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e sala para aplicação de injeção. 
 
Principais atividades ocorrentes: venda 
de produtos farmacêuticos, perfumaria e 
entrega em domicilio. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Farmácia São Marcos. 
 
Localização: Avenida 9 de Agosto, s/n. 
Centro.  
 
Telefone: (27) 3769-1184. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
7h às 20h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
aparelho para medir pressão arterial, balança 
e sala para aplicação de injeção. 
 
Principais atividades ocorrentes: venda 
de produtos farmacêuticos, perfumaria e 
entrega em domicilio. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 

 
 
 
 
6.5.3 - Clinicas Odontológicas 
 
 
Nome/entidade:  
Clinica Odontológica Jaguaré. 
 
Localização: Avenida 9 de Agosto, 1474. 
Centro. Cep: 29950-000.      
 
Telefone: (27) 3769-1511. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado, das 
8h às 18h. 
 
Equipamentos: básicos para atendimento. 
 
Serviços Prestados:  

 odontologia básica e 
 odontologia preventiva. 

 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
W.B.Q. Clinicas Odontológicas. 
 
Localização: Rua Uirapuru, 680. Centro. 
Cep: 29950-000.      
 
Telefone: (27) 3769-1707. 
 

Funcionamento: de segunda a sábado, das 
8h às 18h. 
 
Equipamentos: básicos para atendimento. 
Serviços Prestados:  

 odontologia básica; 
 odontologia preventiva e 
 ortodontia. 

 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
COMAFA. 
 
Localização: Rua Constante Casagrande, 
440, Centro. Cep: 29950-000.      
 
Telefone: (27) 3769-1188. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado, das 
8h às 18h. 
 
Equipamentos: básicos para atendimento. 
 
Serviços Prestados:  

 odontologia básica e 
 odontologia preventiva. 

 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
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Nome/entidade:  
Clinica Sorridente. 
 
Localização: Rua Tancredo de Almeida 
Neves, 391. Centro. Cep: 29950-000.      
 
Telefone: (27) 3769-1161. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
8h às 18h. 
 
Equipamentos: básicos para atendimento. 
 
Serviços Prestados:  

 odontologia básica; 
 odontologia preventiva e 
 ortodontia. 

 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Consultório Odontológico � Dr Kennedy 
de Niz Oliveira. 
 
Localização: Avenida 9 de Agosto, 1927. 
Centro. Cep: 29950-000.      
 
Telefone: (27) 3769-1405. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado, das 

8h às 18h. 
 
Equipamentos: básicos para atendimento. 
 
Serviços Prestados:  

 odontologia básica e 
 odontologia preventiva. 

 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
6.6 - SISTEMA EDUCACIONAL 
 
Taxa de alfabetização de adultos: 
81,38%. 
 
Taxa bruta de freqüência escolar: 18,99% 
(0-6 anos), 94,72 % (7-14 anos) e 67,75 
(15-17 anos). 
 
População de 10 a 14 anos alfabetizada: 
2.201 pessoas em 2000. 
 
População de 10 a 14 anos não 
alfabetizada: 98 pessoas em 2000. 
 
Número de matrículas realizadas: 

 Ensino Fundamental � 4.284. 
 Ensino Médio � 856. 

 
Número de estabelecimentos de ensino: 

 Rede Pública Federal � não há; 
 Rede Pública Estadual � 10 escolas; 
 Rede Pública Municipal � 33 escolas, 

 Rede Privada � 04 escolas. 
 
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. 

 
 
 
 
6.7 - OUTROS SERVIÇOS  

E EQUIPAMENTOS DE APOIO 
 
6.7.1 - Agências Bancárias e de Câmbio 
 
Nome:  
Banco do Brasil. 
 
Localização: Avenida 9 de Agosto, 487, 
Centro. Cep: 29950-000.      
 
Telefone: (27) 3769-1302. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
de 11h às 16h.  
 
Equipamentos: básicos administrativos. 
 
Serviços Prestados: serviços de câmbio e 
crédito. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome:  
Banestes. 
 
Localização: Rua Tancredo de Almeida 
Neves, 34, Centro. Cep: 29950-000.      
 
Telefone: (27) 3769-1261. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
de 11h às 16h.  
 
Equipamentos: básicos administrativos. 
 
Serviços Prestados: serviços de câmbio e 
crédito. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
6.7.2 - SERVIÇOS MECÂNICOS 
 
Nome:  
Auto Elétrica Linhares. 
 
Localização: Avenida 9 de Agosto, s/n. 
Centro. Cep: 29950-000.      
 
Telefone: (27) 3769-1826. 
 
Gerências: geral. 

 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
8h às 18h e sábados, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: auto-elétrica 
automotiva e autopeças. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
6.7.3 - Postos de Abastecimento 
 
Nome:  
Posto BKR. 
 
Localização: Avenida 9 de Agosto, 1504,  
Centro. 
 
Telefone: (27)3769-1325. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Serviços prestados: borracharia, ducha, 
troca de óleo e auto elétrica. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome:  
Posto SD. 
 

Localização: Avenida Nove de Agosto, 1688. 
Centro. Cep: 29950-000.       
 
Telefone: (27) 3769-1228. 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Serviços prestados: borracharia, ducha e 
troca de óleo. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome:  
Posto BRR. 
 
Localização: Rodovia BR 101, km 99, Barra 
Seca. 
 
Telefone: (27) 3769-4091. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Serviços prestados: borracharia, ducha, 
troca de óleo e auto elétrica. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome:  
Posto Edu. 
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Localização: Rodovia BR 101, km 93, Água 
Limpa. Cep: 29950-000.      
 
Telefone: (27) 3769-3104. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Serviços prestados: borracharia, ducha e 
troca de óleo. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Posto Corumbá. 
 
Localização: Avenida 9 de Agosto, 2921. 
Centro. Cep: 29950-000.      
 
Telefone: (27)3769-1120. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Serviços prestados: borracharia, ducha e 
troca de óleo. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 

 
 
 
 
6.7.4 - Locais e Templos  

de Manifestações de Fé 
 
Nome:  
Igreja São Cipriano. 
 
Localização: Avenida 9 de Agosto, s/n , 
Centro. Cep: 29950-000.      
 
Funcionamento: diariamente, das 8h às 
20h. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome:  
Congregação da Igreja Assembléia de 
Deus. 
 
Localização: Rua Uirapuru, s/n, Centro. 
Cep: 29950-000.      
 
Funcionamento: diariamente, das 17h às 
21h. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
atividades religiosas. 
 

Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
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7 � GLOSSÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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