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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 Santa Teresa. Outros 
47 municípios capixabas também 
foram contemplados com estudos 
desta natureza, produzidos ao longo 
do ano de 2004. 
 
O Inventário da Oferta Turística será 
a metodologia usada para registrar 
o conjunto de atrativos 

equipamentos, serviços e infra-
estrutura disponíveis em cada 
núcleo, a fim de otimizar os 
atrativos naturais e culturais como 
produto turístico, obedecendo às 
características originais e a 
capacidade de ocupação destes 
núcleos. 
 
A pesquisa deste trabalho foi 
realizada pelo Instituto de Pesquisa 
Flex Consult e teve o auxílio das 
prefeituras dos municípios 
pesquisados, buscando com isto 
fornecer uma radiografia de sua 
infra-estrutura turística. 
 
Durante décadas, no Espírito Santo, 
o turismo foi visto meramente como 
atividade de lazer e festa, não 
sendo enxergado como uma 
atividade econômica, que 
necessitava de infra-estrutura e  
mão-de-obra especializada, 

esquecendo-se que esta é a 
atividade econômica que mais 
cresce no mundo. 
 
Como em todo o País, o Estado do 
Espírito Santo está despertando 
para o turismo planejado, 
sustentável e profissional, 
fomentando grandes recursos sob a 
forma de estruturas hoteleiras, 
agências, restaurantes, transportes, 
centros de lazer, parques temáticos, 
museus, aeroportos e outros. Esses, 
por sua vez, dependem de mão-de-
obra qualificada e geram um 
número expressivo de empregos 
diretos e indiretos.  
 
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 



Inventário da Oferta Turística do Município de Santa Tereza/2005. 11

objetivo final a  consolidação do 
Espírito Santo como destino 
turístico.  
 
Para isso, é necessário conhecer e 
quantificar nossos potenciais e o 
Inventário da Oferta Turística é o 
instrumento ideal no processo de 
desenvolvimento turístico.  

 
 

1 � Objetivos 
 
O Inventário da Oferta Turística 
será estruturado a fim de servir 
como fonte para: 
 
·identificar características e 
fatores que determinam as 
motivações de viagem; 
·dimensionar a oferta de 
serviços equipamentos e infra-
estrutura disponíveis, para o 
processo de ocupação turística 
do território; 

·diagnosticar deficiências e 
pontos críticos entre a oferta e a 
demanda turística existente; 
·permitir a previsão do 
comportamento do mercado em 
função da análise de tendências; 
·direcionar os programas de 
ação para o planejamento 
estratégico do desenvolvimento 
do setor; 
·analisar o efeito multiplicador 
do turismo no cenário 
econômico do município; 
·organizar o setor de turismo na 
estrutura administrativa do setor 
público; 
·hierarquizar e priorizar os 
atrativos e conjuntos existentes 
para sua utilização otimizada e 
ordenada; 
·servir como fonte de pesquisa e 
consulta aos empresários, aos 
estudantes e à comunidade em 
geral, interessados na atividade 
turística do município. 
 
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 Santa Teresa 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 
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com cada assunto, IBGE, DEE, 
IPES, IDAF, IBAMA, IEMA, 
Prefeitura e outros órgãos do 
município. Foram solicitadas 
ainda algumas informações em 
empresas concessionárias de 
serviço público, como CESAN, 
ESCELSA e TELEMAR, com o 
intuito de levantar dados da 
infra-estrutura do município. 
 
O levantamento das informações 
sobre os atrativos, 
equipamentos e infra-estrutura 
turísticas do município foram 
pesquisados �in loco�. 
 
A análise, tabulação, 
formatação, correção, redação e 
elaboração do documento final 
foram realizadas por 
pesquisadores e coordenação 
técnica da Flex Consult e 
validadas pelo SEBRAE/ES. Os 
formulários de pesquisa, 
utilizados para o levantamento 
das informações seguem o 
conteúdo do �Inventário da 
Oferta Turística � Metodologia � 

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

 Sede; 
 Alto Santa Maria; 
 25 de Julho; 
 São João de Petrópolis; 
 Santo Antônio do Canaã e 

Alto Calde 
 
3 � Introdução ao Município 
 
Município de Santa Teresa possui área total 
de 671,94 Km² dividida, além da sede 

urbana em cinco distritos. 
 
Dentre as comunidades rurais destacam-
se: Tabocas, Vila Verde, São Roquinho, 
Cabeceira de São Pedro, Lombardia, Santa 
Júlia e Barra do Rio Perdido. 
 
Dos grupos étnicos, a maioria é 
significativamente branca (76,77% do total 
da população), em função da contribuição 
dos imigrantes italianos que para lá 
seguiram no século XIX. A contribuição 
cultural do imigrante italiano se mantém na 
gastronomia típica do município, entre 
salgados, doces e bebidas, principalmente 
os vinhos, além da produção da arquitetura 
urbana e da rural. 
 
A economia é basicamente agroindustrial 
onde se destaca a produção cafeeira. O 
comércio de madeira é o segundo mais 
representativo, o que se explica pela fama 
da habilidade dos italianos em lidar de 
forma artesanal com o uso da pedra, 
madeira, solo, ferro e couro, trazendo para 
o Brasil o conhecimento técnico adquirido 
por herança cultural de seus mais antigos 
antepassados etruscos e romanos.  
 
A atividade turística começa a 
despontar como uma atividade 
rentável e economicamente ativa 
através da infra-estrutura de 
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hospedagem e oferta de serviços 
voltados para o turismo.  
 
Região montanhosa do município apresenta 
vales e serras que contribuem para a 
formação de um rico complexo hidrográfico. 
Como parte de seu complexo natural, o 
município possui em seu território 
importantes áreas de reservas naturais:  
 
A região de vales do Município de Santa 
Teresa apresenta configurações rochosas e 
nascentes que também contribuem para a 
riqueza do seu patrimônio natural.  
 
O patrimônio etnográfico é uma das 
maiores marcas da cultura do 
município. A religiosidade, 
predominantemente católica possui 
grande influência na vida do 
teresense. Grande parte das festas 
do município possui caráter 
fortemente religioso. 
 
Enfim, incrustada nas montanhas 
capixabas, encontramos Santa 
Teresa, o paraíso dos colibris. 
 
A natureza novamente foi 
prodigiosa e reuniu num pequeno 
espaço territorial, maravilhas que 

fazem de Santa Teresa um lugar 
único, onde os colibris brincam na 
Mata Atlântica e se deliciam nas 
águas das várias cachoeiras, 
corredeiras e poços espalhados 
nesta pequena e inigualável área 
territorial. Além dos encantos 
naturais, é inebriante o legado 
cultural deixado  pelos imigrante. 
Somados, atrativos naturais, 
culturais, equipamentos e serviços e 
a pré-disponibilidade do município, 
o destino Santa Teresa é 
recomendável, àqueles que buscam  
paz e tranquilidade num ambiente  
preservado por inteiro. 
 
 
4 - ATRATIVOS TURÍSTICO4.1 � 
Atrativos Naturais 
 
4.1.1 � PLANALTOS E PLANÍCIES. 
 
4.1.1.1 � Vales. 
 
Nome do atrativo:  
 Vale do Canaã. 
 
Localização: 2km da Sede do Município. 
Área não urbana. 
 

 Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, sinalizado em 
bom estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: a 2km do 
centro da cidade em via pavimentada, 
Rodovia Armando Martineli, ES-080, no 
mesmo sentido de São Roque do Canaã. 
 
Transporte ao atrativo: regular, ônibus 
intermunicipal de qualidade regular, não 
adaptado.. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia, não adaptada.. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação da paisagem. 
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Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: localizado a 2km 
da sede, é dotado de um mirante, com 

estacionamento para veículos, de onde se 
pode observar a paisagem em torno. 
 
Observações Complementares: o Vale 
do Canaã foi um dos locais onde se 
ambientou o enredo do romance Canaã, de 
Graça Aranha, escrito em 1902 (Canaã 
significa terra rica e fértil, lugar prometido, 
de sonhos e ambições), sendo uma das 
áreas onde se iniciou a ocupação do 
Município por imigrantes italianos. O vale é 
cortado por estradas e córregos e 
pontilhado por propriedades rurais e 
pequenas comunidades. Um dos mirantes 
do Vale fica a 2km do centro de Santa 
Teresa, na rodovia que liga o Município a 
São Roque do Canaã e Colatina. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. in loco.  
2. Roda do Mar e das 
Montanhas. Vales e Cachoeiras. 
<http:/www.rotadomaredasmontanh
as.com.br 

 
 
Nome do atrativo: 
Vale do Caravaggio. 
 
Localização: Vargem Alta, a 10km da sede 
do município, área não urbana. 
 

Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, sinalizado em 
bom estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguindo 
para Santa Maria de Jetibá, Rodovia ES-261 
e ES-355 e depois de 3km de estrada 
pavimentada entrar à direita em trecho 
sinalizado, depois continuando por estrada 
não pavimentada no sentido de Vargem 
Alta. 
 
Transporte ao atrativo: regular, ônibus 
intermunicipal de qualidade regular, não 
adaptado.. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia, não adaptada.. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
Equipamentos e serviços: não há. 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação da paisagem. 
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Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intemunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: o Vale do 
Caravaggio, localizado às margens da 
Rodovia ES-261 a 9km da sede do 
município, é formado por cordilheiras que 
chegam a 900m de altura e abriga a Capela 
de Nossa Senhora do Caravaggio, 
construída por imigrantes italianos. Em dias 
claros, dali se pode avistar a cidade 
Colatina. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 

 
 
Nome do atrativo:  

Vale do Tabocas. 
 
Localização: 12km da sede do município. 
Área não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, sinalizado em 
bom estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: segue-se 
pela estrada que liga Santa Teresa a Santa 
Maria de Jetibá. No Km 9, entrar à direita, 
continuando em um trecho de 11km em via 
não pavimentada. 
 
Transporte ao atrativo: regular, ônibus 
intermunicipal de qualidade regular, não 
adaptado.. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia, não adaptada.. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços: não há. 

 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação da paisagem. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intemunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: localizado às 
margens da Rodovia ES-261, a 12km da 
sede, na altitude 800m, é formado por 
diversas montanhas nas quais são 
cultivados, por imigrantes italianos, café, 
goiaba e hortaliças. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
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4.1.1.2 � Rochedos. 
 
Nome do atrativo:  
Pedra do Onça. 
 
Localização: Alto Várzea Alegre e Alto 
Santa Maria. 34km da Sede do Município. 
Área não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, sinalizado em regular 
estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
Santa Teresa a Itarana, com acesso no 
trevo, sem canteiro, seguindo no sentido a 
Várzea Alegre em trecho não pavimentado. 
Ao chegar em Várzea Alegre, segue-se pela 
estrada no sentido de Patrimônio da Penha. 
 
Transporte ao atrativo: regular, ônibus 
intermunicipal de qualidade regular, não 
adaptado.. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia, não adaptada.. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 

 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação da paisagem. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: com 400 metros 
de altitude, a Pedra da Onça ostenta em 
seu cume um cruzeiro com 6m de altura, 
local onde são celebradas missas. Localiza-
se entre os distritos de Alto Várzea Alegre e 
Alto Santa Maria a 34km da sede. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 

 
 
 
 
4.1.2 � HIDROGRAFIA. 
 
4.1.2.1 � Rios. 
 
Nome do atrativo:  
Bacias Hidrográficas no Município.  
 
Localização: as bacias hidrográficas e 
afluentes que cortam a cidade Santa Teresa 
passam por áreas urbanas e não urbanas.  
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
pavimentado em bom estado, sinalizado, 
não adaptado. e hidroviário fluvial, em 
estado precário. 
 
Descrição do acesso utilizado: é possível 
o acesso aos rios por diversos caminhos, 
visto que estes cortam praticamente todo o 
município. 
 
Transporte ao atrativo: não regular. 
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Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
 Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem 
visitas guiadas, sem ingresso, sem 
autorização prévia e não adaptado..  
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: depende exclusivamente da 
vontade e disponibilidade dos interessados, 
podendo ser de algumas horas ou alguns 
dias. 
 
Equipamentos e serviços: depende do 
rio, mas são oferecidos os serviços e 
equipamentos encontrados no entorno ou 
ao longo dos rios. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
passeios em embarcações e pesca 
esportiva. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 

 
 

 
 
Descrição do atrativo: as bacias 
hidrográficas encontradas no município são 
as seguintes: 
 Rio Santa Maria do Rio Doce � 
recebe o rio Perdido (este recebe o córrego 
Pedra Alegre, córrego Itanhanga, córrego 
Frio e outros), rio 5 de Novembro (este 
recebe o córrego Santo Antônio, córrego 
dos Espanhóis, córrego Nova Valsugana, 
córrego São José, Córrego do Veado e rio 
Taboca - este por sua vez, recebe o córrego 
São Martin e córrego Barra do Taboca), rio 
25 de Julho (na divisa de São Roque do 
Canaã � este recebe o córrego Anselmo, 
córrego do Feijão, córrego XV de Agosto, 
córrego Ribeirão Alegre e outros), córrego 
Serra do Gelo, córrego José Pissaia (este 
recebe o Córrego dos Rinzer), córrego 
Serra dos Pregos (este recebe o córrego 
Caldeirão de Cima), córrego Caldeirão, 

córrego Caldeirão de Baixo, Córrego da 
Onça (este recebe o córrego Toma Vento, 
córrego Várzea Alegre, córrego Cabeceira 
do Santa Maria e outros), córrego São 
Sebastião, córrego Santo Hilário, Córrego 
do Mangangá, córrego São Braz, córrego 
Seco e outros.  
 Rio Timbuí - recebe o córrego Valão 
de São Lourenço, córrego Valão de São 
Pedro, córrego Valsugana Velha, córrego 
Santa Lúcia e outros. 
 Rio Lombardia � recebe o córrego 
Santo Henrique, que se junta ao córrego 
Lampê fora do município e forma o rio 
Piraqueaçu e tem sua foz no município de 
Aracruz/ES. 
 Córrego Saltinho ou Rio Saltinho - 
recebe o córrego Carneiros na divisa de 
Fundão. 
 Córrego Goiapaba-açu. 
 Cabeceira do Rio Triunfo � recebe o 
córrego do Julião (fora do município irá 
para o rio Ubás, para o rio Pau Gigante, 
lagoa Pau Gigante e para o rio Doce).  
 
Referências/Documentos consultados: 

1. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do 
Espírito Santo, Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998. 
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4.1.3 � QUEDAS D�ÁGUA. 
 
4.1.3.1 � Cachoeira. 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira Fracassoti 
 
Localização: distrito 25 de Julho. 15km da 
Sede do Município. Área não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, sinalizado em regular 
estado de conservação. 
Descrição do acesso utilizado: seguir 
pela Rodovia Colatina x Santa Teresa em 
sentido à localidade 25 de Julho. 
 
Transporte ao atrativo: regular, ônibus 
intermunicipal de qualidade regular, não 
adaptado.. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
 
 

 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia, não adaptada.. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente.  
g 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços: não há. 

Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação da paisagem e banho. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: com queda de 
aproximadamente 10m de altura, as águas 
desta cachoeira descem pelo rochedo 
formando uma piscina natural. A água 
desce deste poço formando um córrego e 
este segue pela mata que é ladeada por 
coqueiros e árvores de pequeno porte. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira do Country. 
 
Localização: Valão de São Lourenço a 4km 
da Sede do Município. Área não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, sinalizado em 
regular estado de conservação. 
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Descrição do acesso utilizado: a partir 
da Sede toma-se a Rodovia Santa Teresa x 
Santa Maria de Jetibá, percorrendo mais de 
3km até a entrada à direita. A partir daí 
segue-se mais 1km até o atrativo. Há 
placas de sinalização. 
 
Transporte ao atrativo: regular, ônibus 
intermunicipal de qualidade regular, não 
adaptado.. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia, não adaptada.. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços: bar, 
instalações sanitárias, churrasqueira, área 
coberta, estacionamento, serviços de 
limpeza e piscina represada. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação da paisagem, lazer e 
entretenimento. 
 

 

 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 

Descrição do atrativo: a queda d´água 
tem em torno de 80m de altura e forma um 
poço natural para banho sobre um rochedo 
de 40m de largura. 
 
O curso da água desce por 100m e 
encontra uma segunda queda, com 5m, 
desembocando num pequeno poço artificial. 
Um pouco abaixo deste poço foi construída 
uma piscina artificial, abastecida com a 
água da cachoeira, e no centro desta 
piscina foi instalado um trampolim.  
 
A fim de completar a área de lazer do 
Country, a piscina e o trampolim foram 
construídos em frente ao bar. 
 
Seu entorno é desenhado por mata ciliar 
com vegetação de Mata Atlântica na qual as 
araucárias, samambaias gigantes e 
coqueiros merecem destaque. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira Recanto da Mata. 
 
Localização: cabeceira do Rio Bonito. 9km 
da Sede do Município. Área não urbana. 
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Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, sinalizado em 
regular estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
Santa Teresa x Santa Leopoldina. 
 
Transporte ao atrativo: regular, ônibus 
intermunicipal de qualidade regular, não 
adaptado.. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
 

 
 
Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia, não adaptada.. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente.  

 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação da paisagem e banho. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: localizada no Rio 
Bonito, esta cachoeira forma duas quedas, 
que não são livres e escorrem por entre as 
rochas.  
 
A primeira queda tem aproximadamente 
90m de extensão e forma um poço de 4m 
de largura.A segunda, formada a partir 
deste poço, tem 3m de extensão, descendo 
por um rochedo de 15m de largura, 
formando uma piscina artificial, para banho 
abastecida com água da cachoeira, ou 
melhor, do Rio Bonito. 
O volume d�água é variável durante o ano, 
sendo maior no verão. Não há vestígios de 
poluentes em função do programa de 
despoluição do Rio Bonito. 

 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira do Strutz. 
 
Localização: Barra do Rio Perdido � Santa 
Bárbara. 27km da Sede do Município. Área 
não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, sinalizado em 
regular estado de conservação. 
 

 
 
Descrição do acesso utilizado: estrada 
Santa Teresa x Colatina, percorrendo 18km 
até o distrito de Santo Antônio do Canaã. 
Daí segue-se mais 9km em trecho não 
pavimentado, mas sinalizado. 
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Transporte ao atrativo: regular, ônibus 
intermunicipal de boa qualidade, não 
adaptado.. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia, não adaptada.. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação da paisagem e banho. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: esta cachoeira 
forma duas quedas. A primeira, com 4m de 
altura, formando a seus pés um poço com 
7m de largura. Este poço forma a segunda 

queda que tem em torno de 1m de altura, 
descendo por 15m de extensão. 
 
Suas águas são turvas e esverdeadas com 
volume variável durante o ano. Seu 
entorno é ladeado por matas de encosta 
bastante preservadas.  
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
4.1.3.2 � Corredeiras. 
 
Nome do atrativo:  
Corredeira Pizziolo. 
 
Localização: comunidade da Penha. 11km 
da Sede do Município. Área não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, sinalizado em regular 
estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: a partir 
da Sede, toma-se a Rodovia Santa Teresa x 
Fundão, percorrendo um trecho de 6km até 
a comunidade da Penha. A partir deste 
trecho é necessário percorrer mais de 5km 
até o atrativo. 
 

Transporte ao atrativo: regular, ônibus 
intermunicipal de qualidade regular, não 
adaptado.. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia, não adaptada.. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação da paisagem e banho. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: com cerca de 
200m de extensão esta corredeira forma 
vários poços para banho sobre as pedras. 
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Está rodeada pela Mata Atlântica e 
vegetação de encosta.  
Suas águas são turvas e frias, não 
existindo, porém, nenhum vestígio de 
poluição. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
 

 
 
Nome do atrativo:  
Corredeiras dos Carlini. 
 
Localização: Alto Santa Maria. 30km da 
Sede do Município. Área não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, sinalizado em regular 
estado de conservação. 
 

Descrição do acesso utilizado: pela 
estrada Santa Teresa x Colatina, passando 
por Santo Antônio do Canaã, percorre-se 
18km até a entrada à esquerda no sentido 
de Várzea Alegre em estrada não 
pavimentada, mas sinalizada. 
 
Transporte ao atrativo: regular, ônibus 
intermunicipal de boa qualidade, não 
adaptado.. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia, não adaptada.. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
 
Equipamentos e serviços: não há. 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação da paisagem e banho. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
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Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: com 
aproximadamente 35m de extensão, suas 
águas escorrem pelas pedras, formando 
pequenas quedas que terminam num poço 
com cerca de 7m de largura. A partir deste 
ponto, a água segue o curso do rio por 
trechos encachoeirados. 
 
O volume d�água varia durante o ano, sendo 
mais intenso no verão em função das chuvas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Corredeira do Caldeirão. 
 

Localização: Baixo Caldeirão, Várzea Alegre. 
25km da Sede do Município. Área não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, sinalizado em 
regular estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
Santa Tereza x Santa Maria de Jetibá. 
 
Transporte ao atrativo: regular, ônibus 
intermunicipal de qualidade regular, não 
adaptado.. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia, não adaptada.. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação da paisagem e banho. 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 

do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: com 
aproximadamente 200m de extensão esta 
corredeira forma diversos poços sobre as 
rochas.  
 
O leito do rio neste trecho é menos largo e 
pedregoso, ampliando-se mais à frente. 
Esta corredeira é ladeada pela Mata 
Atlântica e vegetação de encosta.  
 
Suas águas são turvas, frias e limpas, sem 
indícios de poluição. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
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Nome do atrativo:  
Corredeira do Rúdio. 
 
Localização: Santo Antônio do Canaã. 
39km da Sede do Município. Área não 
urbana. 
 
Acesso ao atrativo. Rodoviário, 
parcialmente pavimentado, sinalizado em 
regular estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: pela 
Rodovia Santa Teresa x Colatina, seguir até 
a Vila de Santo Antônio de Canaã, 
percorrendo mais 2km de estrada não 
pavimentada. 
 
Transporte ao atrativo: regular, ônibus 
intermunicipal de boa qualidade, não 
adaptado.. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia, não adaptada.. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 

Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação da paisagem e banho. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: com 
aproximadamente 200m de extensão sobre 
um trecho do rio bastante pedregoso. No 
rio há dois pequenos lagos entre as rochas 
e uma lagoa com pequena extensão de 
areia clara, formando uma praia fluvial. A 
parte encachoeirada do rio é ladeada por 
um rochedo de 250m de altura. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 

 
 
 
 
4.1.4 � UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. 
 
4.1.4.1. � Estadual. 
 
Nome do atrativo:  
Reserva Biológica Augusto Ruschi. 
 
Localização: Alto Santo Antônio. 7km da 
Sede do município. Área não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, sinalizado em 
bom estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: distante 
7km do centro da Cidade, por estrada não 
pavimentada, com relevo muito variado e 
altitudes que variam de 780 a 1050m 
acima do nível do mar. A estrada inicia-se 
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na subida da Cooperativa Avícola de Santa 
Maria de Jetibá � COOPEAVI. 
 
Transporte ao atrativo: regular, ônibus 
intermunicipal de boa qualidade, não 
adaptado.. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: Lei 
Estadual nº 87.589 de 20/09/1982. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: durante todo o ano, com visitas 
guiadas, ingresso gratuito, com autorização 
prévia, não adaptada.. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços: auditório para 
cem pessoas, retro-projetor, 
televisão/vídeo, flip-charter, banheiros, 
telefone público e biblioteca. 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
pesquisas, caminhada interpretativa e 
contemplativa e observação de pássaros e 
orquídeas. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 

 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional de outros estados e de 
outros países. 
 
Descrição do atrativo: localizada no Alto 
do Santo Antônio, a 7km da sede urbana, a 
Reserva Biológica Augusto Ruschi é 
administrada pelo Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis � IBAMA. Dispondo de quatro 
mil hectares foi criada com o objetivo de 
preservar a diversidade biológica do 
ecossistema da floresta ombrófila densa, 
montanha e baixa montanha características 
da cobertura vegetal da região serrana do 
Estado, preserva também parte das bacias 
dos rios Doce, Piraqueaçu e Reis Magos. 
 
Criada no Governo de Carlos Fernando 
Lindemberg pelo Decreto Nº 55 de 20 de 
setembro de 1948, sob o nome de Nova 
Lombardia, foi transformada oficialmente 
em reserva biológica através do Decreto Nº 
87.589 de 20 de setembro de 1982. Em 5 
de junho de 1986 seu nome foi alterado 
para Reserva Biológica Augusto Ruschi em 
homenagem ao naturalista. 
 
O relevo é bastante acidentado, irregular, 
apresentando topografia e geologia 
variados, com altitudes oscilando entre 780 
a 1050m acima do nível do mar. Seu ponto 
mais alto fica na divisa com o Município de 

Ibiraçu, com 1.143m de altura, acima do 
nível do mar. A temperatura média anual é 
de 17ºC podendo atingir a mínima de 6ºC e 
a máxima de 30ºC. 
 
Abriga rica flora epífita, um número 
expressivo de aves raras, vasto endemismo 
com características de Mata Atlântica do 
tipo encostas. 
 
Por não se constituir em Parque, só são 
permitidas visitas de cunho científico e de 
pesquisa. 
 
Entretanto, a estrada que corta a Reserva 
ligando as localidades de seu entorno é 
percorrida livremente. 
 
Observações complementares:  
IBAMA: (27) 3225-8510 e (27) 3324-1811. 
Telefone da reserva: 0021881871124430 
(por satélite). 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. in loco; 
2. Prefeitura Municipal de 
Santa Teresa. Santa Teresa, Beija-
Flor do Espírito Santo. Folhetaria 
de Divulgação; 
3. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do 
Espírito Santo, Prefeitura Municipal 
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de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998. p. 43. 
4. Rota do Mar e das 
Montanhas. Disponível em: 
<http://www.rotadomaredasmontan
has.com.br/san/?pg=biodiversidade, 
acesso em junho de 2004. 

 
 

 
 
 
 
 

4.1.4.2. � Municipal. 
 
Nome do atrativo:  
Estação Biológica de Santa Lúcia. 
 
Localização: Santa Lúcia. 8km da Sede do 
município. Área não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, sinalizado em 
bom estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
Josil Espíndula Agostini, a 08km no sentido 
Santa Teresa x Fundão. Trecho asfaltado. 
Há placa indicativa para acesso à Estação 
Biológica. A partir deste trecho são 
aproximadamente 6km de estrada de chão.  
 
Transporte ao atrativo: regular, ônibus 
intermunicipal de qualidade regular, não 
adaptado.. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito, com autorização 
prévia, não adaptada.. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 

Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços: é dotada de 
infra-estrutura de apoio para pesquisas 
com laboratórios, alojamentos e sede 
adminstrativa. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
pesquisa. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: administrada pelo 
Museu Mello Leitão em conjunto com a 
Prefeitura Municipal de Santa Teresa, a 
Estação Biológica de Santa Lúcia está 
localizada a 8km da sede urbana. Abriga o 
túmulo de Augusto Ruschi que comprou 
parte da área para o Museu Mello Leitão e 
conseguiu apoio do Museu Nacional, 
localizado no Rio de Janeiro, e da 
Sociedade dos Amigos do Museu Nacional 
que compraram as terras limítrofes, 
totalizando 400ha de Mata Atlântica 
preservada. 
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Observações complementares: em 1996 
foi feito um levantamento na Estação 
Biológica de Santa Lúcia e foi constatado 
que, em apenas um hectare de Mata 
Atlântica, foram encontradas 476 espécies 
arbóreas, pertencentes a 178 gêneros e 66 
famílias. É a maior diversidade de árvores 
do mundo, superando todos os valores 
conhecidos da Amazônia e demais florestas 
tropicais do planeta. 
 

 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. in loco; 
2. Prefeitura Municipal de 
Santa Teresa. Santa Teresa, Beija-
Flor do Espírito Santo. Folhetaria 
de Divulgação; 
3. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do 

Espírito Santo, Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998.p. 43. 
4. Rota do Mar e das 
Montanhas. Disponível em: 
<http://www.rotadomaredasmontan
has.com.br/san/?pg=biodiversidade.
> Acesso em: junho de 2004. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Estação Biológica de São Lourenço. 
 
Localização: São Lourenço. Área urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, sinalizado em 
bom estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: localizada 
na região de São Lourenço, nas adjacências 
da Sede do município. Está em fase de 
criação do Parque Natural Municipal de São 
Lourenço. Seu acesso é pela Rodovia 
Galerano Afonso Venturini no sentido Santa 
Teresa x Itarana em estrada pavimentada, 
com acesso no Sítio Canaã por via não 
pavimentada. 
 
Transporte ao atrativo: regular, ônibus 
intermunicipal de qualidade regular, não 
adaptado.. 
 

Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
Visitação: durante todo o ano, visitas 
guiadas, ingresso gratuito, com autorização 
prévia e não adaptada.. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
pesquisa. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
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Descrição do atrativo: a Estação 
Biológica de São Lourenço, antiga Caixa 
D�água e Cariri, é uma unidade de 
conservação localizada nas adjacências da 
sede do município em São Lourenço com 
área aproximada de 265ha de Mata 
Atlântica de encosta. 
 
Abriga espécies ameaçadas de extinção como 
os sagüis, o ouriço preto, o macaco prego, o 
barbado, além de orquídeas e bromélias. 
Observações complementares: 
agendamento prévio junto a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Turismo (27) 
3259-2268. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. in loco; 
2. Prefeitura Municipal de 
Santa Teresa. Santa Teresa, Beija-

Flor do Espírito Santo. Folhetaria 
de Divulgação; 
3. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do 
Espírito Santo, Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998.p.43. 
4. Rota do Mar e das 
Montanhas. Disponível em: 
<http://www.rotadomaredasmontan
has.com.br/san/?pg=biodiversidade.
> Acesso em: jan. 2005. 

 
 
 
4.1.5 � FLORA 
 
Nome do atrativo:  
Flora. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação e pesquisa. 
 
Integra roteiro turístico 
comercializado? Sim. Através da Rota do 
Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 

Descrição do atrativo: em Santa 
Teresa acham-se os últimos 
remanescentes de Mata Atlântica de 
encostas do Estado. Em seu 
território se abrigam espécies da 
época do descobrimento do Brasil. 
 
A mata é considerada primária e 
tem uma incalculável riqueza de 
flora epífita: bromélias e orquídeas. 
Muitas plantas são encontradas 
somente na região. Outras também 
são vistas na Amazônia. 
 
Numa região montanhosa, toda a 
área é coberta por florestas do tipo 
pluvial tropical de encostas.  
 
Os últimos levantamentos sobre a 
flora local são antigos. Em 1950, 
Augusto Ruschi destacou a 
variedade da flora epífita, para a 
qual não existe paralelos em 
qualquer outra parte do país. 
Somente ele enumerou mais de 150 
espécies de bromeliáceas e mais de 
350 espécies de orquidáceas. Esta 
diversidade foi atribuída aos 
variados microclimas do município. 
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Entre as orquídeas pesquisadas, 
duas são endêmicas (só existem na 
região): Ornithocephalus Vosburghi 
e Phymatidium Lopes. Também 
consideradas notáveis a Cattleya 
Labiata Warberi e a Laelia Xanthina. 
  
As árvores não atingem grandes 
alturas e diâmetros. Os solos rasos 
não favorecem o desenvolvimento 
destas espécies e as matas reúnem 
árvores de jacarandá, bicuíba, 
macanaíba, angelim-pedra, cedro, 
canjerana, copaíba, araribú, 
palmitos e outros. 
  
Referências/Documentos consultados:  

1. Reservas Ecológicas. A 
Gazeta, Vitória, p.5,7 jun.1994. 
suplemento especial.  
 

 
 
 
4.1.6 � FAUNA. 
 
Nome do atrativo:  
Fauna. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação e pesquisa. 
 
Integra roteiro turístico 
comercializado? Sim. Através da Rota do 
Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: em Nova 
Lombardia* também é o mais rico 
refúgio de primatas do Estado. Pelo 
menos, três espécies estão 
ameaçadas de extinção: o barbado, 
o mono e o sagüi da serra. O mono 

é o maior primata da região 
neotropical, que se estende do 
México até a Argentina. Também se 
destacam o guigó, o macaco prego 
e o muriqui, o maior primata 
americano. 
 
O pesquisador Augusto Ruschi, na 
década de 50, calculou a existência 
de cerca de 100 mil insetos somente 
na área da Reserva Augusto Ruschi. 
Entre os vertebrados, relacionou 
500 espécies de aves, 100 de 
mamíferos e 70 de anfíbios e 
répteis. 
 
Os beija-flores, segundo o IBAMA, 
são outra característica marcante da 
região. Existem várias espécies. O 
balança-rabo-do bico-preto só é 
encontrado no município, que ainda 
serve de refúgio para o raríssimo 
macuco e o tucano-de-bico-preto, 
(também só visto na região). 
 
Entre as aves ameaçadas de 
extinção, nos documentos do 
IBAMA, são citados os bicudos, os 
beija-flores de rabo redondo e de 
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orelha azul, o periquito-rei e a 
jacutinga. No município também há 
cobras perigosas como a jararacuçu 
e a surucucu pico de jaca. 
 
Onça suçuarana, jaguatirica, 
inhambuaçu, ouriço-preto, preguiça-
de-coleira, paca, tamanduá, mão-
pelada, irara, porco-do-mato, 
veado-mateiro, gavião, tiribas, 
periquitos, papagaios, sabiás, 
saíras, tiês, tucanos e lagartos são 
animais que enriquecem a fauna 
local.  
 
Lombardia: com 4.000 ha de Mata 
Atlântica há diversidades de fauna e 
flora. Seu nome, anteriormente 
"Nova Lombardia", foi alterado para 
Reserva Ecológica Augusto Ruschi, 
em homenagem ao naturalista, 
neste mesmo ano. A reserva tem 
casa de apoio para pesquisadores e 
centro de vivência para Educação 
Ambiental e está aberta somente 
para visitas agendadas. 
 
Referências/Documentos 
consultados: 

1. Reservas Ecológicas. A 
Gazeta, suplemento especial. Vitória, 
ES, p. 05, 07 jun de 1994.  

 
 
 
 
 

 
 
4.2 � Atrativos Culturais 
 

4.2.1 � SÍTIOS. 
 
4.2.1.1 � Centro Histórico. 
 
Nome do atrativo:  
Centro Histórico de Santa Teresa.  
 
Localização: Rua Cel. Bonfim Júnior, Cel. 
Avancini e Jerônimo Vervloet. Área urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, em bom estado 
de conservação, não sinalizado e não 
adaptado.. A pé, com bom acesso ao local.  
 
Descrição do acesso utilizado: ruas 
principais do centro da cidade. 
 
Transporte ao atrativo: a pé, em bom 
estado e não adaptado.. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia, não adaptada.. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas.  
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Equipamentos e serviços: locais para 
hospedagem, alimentação e lazer, serviços 
de limpeza e de segurança, comércio e 
casas de câmbio. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
visitação externa. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
inteRmunicipal, entorno regional e 
de outros estados.  
 
Descrição do atrativo: a ocupação 
da cidade de Santa Teresa teve 
início entre o final do século XIX e o 
início do século XX. A topografia 
acidentada induziu a uma ocupação 
ao longo dos vales, em lotes com 
dimensões reduzidas. As 
construções com gabarito de dois 
pavimentos caracterizam-se por 
serem geminadas e edificadas no 
alinhamento das vias. 
 
A formação urbana da sede a partir do 
fundo de vale configurou uma estrutura 

urbana composta por ruas estreitas que se 
acomodam à topografia do terreno, 
apresentando lotes estreitos e o casario 
mais antigo geminado e implantado nas 
testadas de lotes que se estendem para 
cima dos cumes dos morros ou para as 
margens dos rios. 
 
 

 
 
 
A ocupação dos lotes a partir de suas 
testadas produziu uma arquitetura 
semelhante, em volume e gabaritos, aos 

edifícios do período colonial brasileiro. Os 
edifícios assobradados, de dois pavimentos, 
em sua maioria, possuem coberturas com 
beirais e cimalha ou com fechamento de 
cobertura em platibanda, formando um 
conjunto diversificado em elementos 
arquitetônicos. As fachadas apresentam 
vãos com vergas retas ou em arco abatido, 
reforçando a diversidade do conjunto. 
A maioria dos estabelecimentos comerciais 
está localizada nas ruas Getúlio Vargas, 
Coronel Bonfim Davancini e Jerônimo 
Vervloet. Esta última é a rua de acesso à 
região central da cidade, prolongamento da 
Rua Antonio Roatti, chegada da cidade por 
Vitória, via Fundão. 
 
Na Rua Coronel Avancini encontra-se o 
maior número de imóveis que ainda 
mantêm as características da arquitetura 
neoclássica, substituta da arquitetura do 
início da formação do sítio. Ao todo são 
sete imóveis. 
 
�A Rua Coronel Bonfim Júnior há quatro 
imóveis de interesse de preservação e a 
Avenida Jerônimo Vervloet há três imóveis. 
Nas três principais ruas citadas encontram-
se, ao todo, quatorze imóveis de interesse 
histórico, número próximo das vinte casas 
de colonos existentes em 1877, conforme 
descrição de César Augusto Marques, autor 
do Dicionário Histórico Geográfico e 
Estatístico da Província do Espírito Santo, 
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descrito por Frederico Muller e citado por 
POSENATO (1997 ps. 140-141)�. 
 
Os sobrados mantêm o mesmo sistema de 
uso do período colonial, onde o pavimento 
térreo é sempre ocupado pelo comércio e o 
pavimento superior pela residência. De um 
modo geral, o uso residencial predomina no 
centro urbano, seguido do comércio, 
serviços e das instituições. Estas últimas se 
espalham pela cidade e predominam 
volumetricamente na paisagem urbana, a 
exemplo da Escola Peçanha Póvoa e da 
Escola Santa Catarina, ambas localizadas 
na Praça Domingos Martins, única existente 
na sede. 
 
Casa Amorim: construída em 1929 por 
Alfredo Amorim, trata-se de uma 
construção assobradada na qual o primeiro 
pavimento é utilizado para comércio e o 
segundo para residência. Há três portas no 
primeiro pavimento com verga reta e uma 
quarta porta recuada em relação às portas 
do comércio, seus contornos são 
trabalhados em alto relevo com cunhais e 
cornijas. No segundo pavimento há quatro 
janelas com verga reta simetricamente 
disposta sobre portas do andar inferior. 
Todas as portas e janelas são em duas 
folhas com vidros e venezianas. 
 
Bar e Ristorante Venturini: construído 
em 1924, consta de dois pavimentos. O 

primeiro é utilizado para comércio e o 
segundo como residência e pensão. No 
andar inferior há duas portas, sendo a do 
lado direito mais larga e mais baixa, com 
verga em arco, vidros coloridos e que dá 
acesso ao interior do bar. Na do lado 
esquerdo, também com verga em arco, há 
duas folhas com vidros coloridos, ornados 
com arcos em alto relevo em estuque, 
dando a mesma acesso ao andar superior. 
Acima desta existe uma segunda porta com 
pequeno balcão em alvenaria sustentado 
por cantoneiras. 
Bar Elite: construído na década de 20, 
pertencia à família Pasolini. Há dois 
pavimentos, sendo o primeiro utilizado 
como comércio. Na fachada frontal existem 
três portas que se abrem em duas folhas 
com verga reta encimadas por grade ferro. 
No segundo pavimento há uma porta com 
balcão em alvenaria, ladeada por janelas 
com verga reta simetricamente disposta 
sobre as portas do andar inferior. O 
estabelecimento sempre foi utilizado como 
bar, tendo sido conservados os armários 
em madeira para as bebidas e o balcão 
também em madeira com pia torneada em 
mármore onde está grafado o nome do bar. 
Na fachada lateral existe uma quarta porta 
que dá acesso ao interior do 
estabelecimento. 
 
Casa da Srª. Maria Priscila Gasparini: 
construção assobradada que ocupa meio 

quarteirão, podendo ser apreciadas suas 
três fachadas. Guarda características das 
casas de imigrantes italianos, sendo o 
primeiro pavimento utilizado como 
comércio e o segundo como residência. A 
fachada frontal tem quatro portas com 
verga reta no andar inferior. No andar 
superior existem duas portas com sacadas 
no centro e balcões protegidos por guarda-
corpos em madeira. As sacadas são 
ladeadas por janelas também com verga 
reta e quatro folhas, vidros e venezianas. O 
telhado, em duas águas, com 
prolongamento sobre os balcões é forrado 
com ripas de madeira. O entelhamento foi 
alterado, tendo sido substituído por telhas 
de amianto. A fachada lateral direita tem, 
no andar superior, duas janelas nos 
mesmos moldes da fachada frontal. A 
fachada da esquerda tem duas portas no 
primeiro pavimento e duas janelas no 
segundo. 
 
Casa do Sr. André Ruschi: não se tem 
registro do ano de sua construção. Há dois 
pavimentos, havendo no primeiro quatro 
portas com verga reta, sendo que as duas 
centrais são maiores e as duas laterais 
estão posicionadas um pouco à frente da 
estrutura da edificação. No segundo 
pavimento há duas portas no centro que 
dão acesso a um balcão com guarda-corpo 
em ferro fundido. Nas laterais existem duas 
janelas com verga de arco abatido, com 
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ornatos nos beirais em estuque e pequenos 
frontões também trabalhados em estuque. 
O telhado em duas águas projeta-se sobre 
o balcão e há vigas à mostra. É coberto por 
telhas de cerâmica. As portas do pavimento 
inferior foram substituídas por portas de 
aço.  
O acesso ao segundo pavimento é feito por 
escadaria com corrimão em balaústres. 
 
Casa Pretti: composta por dois 
pavimentos. Na fachada frontal existem 
cinco portas, sendo que a última do lado 
direito dá acesso ao segundo pavimento. As 
portas são em duas folhas de madeira 
entalhada encimada por aberturas 
protegidas com grades de ferro fundido. O 
andar superior tem três portas que dão 
acesso a três pequenos balcões com 
guarda-corpo em ferro e duas janelas ao 
lado das portas. 
 
Bar do Nono: primeiro hotel de Santa 
Teresa, constando de dois pavimentos, 
sendo o primeiro utilizado como comércio e 
o segundo como residência. O primeiro 
pavimento tem três portas de madeira com 
duas folhas, contornados por trabalhos de 
estuque em alto relevo. O segundo 
pavimento tem três janelas com venezianas 
e vidros, também contornadas por 
trabalhos em estuque em alto relevo. A 
platibanda é retangular, tendo grafadas no 
centro as iniciais do proprietário, em 

estuque, e ao lado há motivos florais em 
alto relevo. O acesso ao segundo 
pavimento é feito por uma escada na 
fachada lateral que foi completamente 
descaracterizada. 
 
Casa do Sr. Pedro Broseghini: edificação 
assobradada cujo primeiro pavimento é 
utilizado como comércio. Originalmente era 
um estábulo. O segundo pavimento é 
utilizado como residência. O primeiro 
pavimento possuía três portas, tendo sido 
fechada a porta central. As portas possuem 
verga em arco abatido e duas folhas. O 
pavimento superior tem uma porta central 
com balcão em madeira, sendo ladeado por 
janelas com verga, vidros e venezianas. O 
telhado estende-se em um prolongamento 
para fora, sendo forrado com ripas de 
madeira. 
Casarão do Sr. Leopoldo Biasutti: 
construído no início do século XX, 
atualmente está dividido em quatro 
estabelecimentos no andar térreo. Há oito 
portas no andar inferior com verga em arco 
abatido, com detalhe em alto relevo no 
centro do arco e grades de ferro. O andar 
superior é dotado de janelas com pequeno 
gradil em madeira e estas são em vidraças 
e arco abatido com detalhes em ferro. 
Sobre as janelas existem lambrequins de 
madeira. 
 

Casa do Sr. Lenício Loureiro: a fachada 
frontal tem duas portas centrais com verga 
reta, com vidros e veneziana. Há 
platibanda retangular com janela central 
com verga em arco abatido e ornada por 
detalhes que emolduram a platibanda, as 
portas e as janelas. O telhado em duas 
águas prolonga-se para fora e é ornado por 
lambrequins e coberto com ripinhas de 
madeira. 
 
Casa da Srª. Maria do Rosário Pretti: a 
fachada frontal contém uma janela central 
em verga reta com vidraças e venezianas, 
ladeada por duas menores. Há um frontão 
triangular com detalhes em estuque em 
alto relevo e nicho em formato de estrelas 
de cinco pontas. O telhado em duas águas 
prolonga-se para fora e é forrado com ripas 
de madeira e lambrequins. 
 
Antigo Hospital de Santa Teresa: 
construído entre 1910 e 1920 é atualmente 
propriedade da Srª Lúcia Gama. Há duas 
portas na fachada frontal, sendo uma no 
centro e outra à esquerda e uma janela à 
direita com verga reta, com vidraças e 
veneziana. A platibanda é retangular com 
beirais trabalhados em cunhais. O 
entalhamento é feito com telhas de 
cerâmica. 
 
Sobrado onde nasceu Augusto Ruschi: 
construído na primeira década do século 



Inventário da Oferta Turística do Município de Santa Tereza/2005. 34

XX, o sobrado onde nasceu o naturalista 
Augusto Ruschi, consta de dois pavimentos 
com três portas no térreo, sendo que a 
última do lado direito dá acesso ao segundo 
pavimento. A fachada do andar superior 
tem uma porta no centro que dá acesso a 
um balcão com guarda-corpo em ferro 
retorcido, ladeado por janelas em verga em 
arco abatido com duas folhas e venezianas. 
 
Casa nº 127 da Avenida Jerônimo 
Vervloet: há dois pavimentos, sendo que o 
primeiro foi completamente alterado pelo 
atual proprietário. O segundo pavimento 
tem duas janelas anexas no centro, com 
uma porta em cada lado, com vidraças. Há 
pequena varanda com guarda-corpo em 
balaústre de alvenaria. 
 
Casa do Sr. Max Loureiro: construída em 
1924, consta de dois pavimentos. No 
primeiro destacam-se três portas com 
verga reta de madeira em duas folhas 
encimadas por vidraças. O segundo tem 
uma porta central que dá acesso a um 
balcão com guarda-corpo em alvenaria, 
sustentado por cantoneiras. Ao lado da 
porta existem duas janelas com verga reta 
de duas folhas com venezianas e vidraças. 
A platibanda é retangular com inscrição da 
data de construção no centro. O acesso ao 
segundo pavimento é feito por uma 
escadaria lateral com corrimão em 
balaústres. 

 
Referências/Documentos consultados: 

1. in loco.  
2. HAUTEQUESTT, Genildo 
Coelho Filho et al.; Diagnóstico do 
Patrimônio Cultural dos 
Municípios de Mimoso do Sul, 
Muqui, Santa Leopoldina, Santa 
Maria de Jetibá e Santa Teresa. 
Sebrae, 2004. 

 
 
 
 
4.2.2 � EDIFICAÇÕES. 
 
4.2.2.1 � Arquitetura Civil. 
 
Nome do atrativo:  
Imóvel onde nasceu Augusto Ruschi. 
 
Localização: Rua Cel. Bonfim Júnior, área 
urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado em bom estado de 
conservação, não sinalizado e não 
adaptado.. A pé com bom acesso ao local.  
 
Descrição do acesso utilizado: rua 
principal do Centro da cidade. 
 
Transporte ao atrativo: a pé, em bom 
estado e não adaptado.. 

 

 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: Lei Estadual, resolução 09/90, 
processo nº 42/85. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia e não adaptada.. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
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Equipamentos e serviços: banheiro, 
serviço de limpeza e informações. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
visitação interna. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: construído na 
primeira década do século XX, o sobrado 
tem dois pavimentos com três portas no 
térreo e da porta à direita tem-se acesso ao 
segundo pavimento. A fachada do andar 
superior tem uma porta no meio que dá 
acesso a um balcão com guarda-corpo em 
ferro retorcido, ladeado por janelas em 
verga em arco abatido com duas folhas e 
venezianas. 
 
O segundo pavimento não está em uso, 
encontrando-se em estado precário, 
possivelmente, pela falta de manutenção. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  

Casarão do Sr. Carlini. 
 
Localização: Baixo Caldeirão. 28km da 
sede, área não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente 
pavimentado, bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: pela 
Rodovia Santa Teresa x Santa Maria de 
Jetibá entra-se à direita no Km 5 da 
Rodovia, em trecho não pavimentado, no 
sentido Tabocas x Baixo Caldeirão. 
 
Transporte ao atrativo: regular, ônibus 
intermunicipal de qualidade regular, não 
adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia e não adaptada.. 
 
Acessibilidade ao atrativo: o acesso é 
permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 

Equipamentos e serviços: não há. Estão 
disponíveis os serviços e equipamentos do 
entorno, como se seguem: informações, 
sinalização, serviços de limpeza e 
segurança, instalações sanitárias, locais 
para alimentação, hospedagem e lazer. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
visitação externa. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, entorno 
regional e de outros estados. 
 

 
 
 
Descrição do atrativo: construída por 
imigrantes italianos, no final do século 
XVIII, a edificação mostra grande 



Inventário da Oferta Turística do Município de Santa Tereza/2005. 36

imponência. A fachada é composta por uma 
porta central, ladeada por duas janelas. 
Uma escada dá acesso à varanda com 
guarda-corpo em madeira entrelaçada. O 
telhado em quatro águas é coberto com 
telhas de amianto que substituíram as 
telhas de �tabuinhas�, originais. O primeiro 
pavimento é utilizado para depósito e o 
segundo para residência. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. in loco. 
2. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do 
Espírito Santo, Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998. 

 
 
Nome do atrativo:  
Residência de Virgílio Lambert. 
 
Localização: Rua São Lourenço, 578. 
Centro. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: na saída 
do município em direção ao município de 
Santa Maria de Jetibá. 
 

Transporte ao atrativo: a pé, em bom 
estado e não adaptado.. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: Lei Estadual. tombada em 
02/12/85, processo 09/80, livro de tombo 
de belas artes nº 57, folha 10 e livro de 
tombo histórico nº 85, folha 15. 
 
Estado de conservação: encontra-se em 
estado precário de conservação. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia, não adaptada.. 
 
Acessibilidade ao atrativo: o acesso é 
permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
visitação externa. 
 
Equipamentos e serviços: não há. Estão 
disponíveis os serviços e equipamentos do 
entorno, como se seguem: informações, 
sinalização, serviços de limpeza e 
segurança, instalações sanitárias, locais 
para alimentação, hospedagem e lazer. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 

do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, entorno 
regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: tombada pelo 
Conselho Estadual de Cultura em 1985, a 
residência de Virgílio Lambert foi uma das 
primeiras erigidas naquele sítio, no 
município de Santa Teresa, por volta de 
1875. O imóvel abrigou a família Lambert, 
imigrantes que se destacaram e trouxeram 
grande contribuição para a região. Virgílio 
Lambert era irmão de Antônio Lambert, 
formado pela academia de Veneza, cuja 
contribuição serviu para apresentar �clareza 
estrutural à edificação�. Hoje, a família 
Lambert ainda guarda três crucifixos 
esculpidos em madeira e farta 
documentação iconográfica da colonização 
da região. 
 
Residência de dois pavimentos, projetada e 
construída pelo construtor Antônio 
Lambert, apresenta estrutura independente 
de madeira com paredes de pau-a-pique e 
cobertura de duas águas em telhas de 
zinco, que há muitos anos substituíram a 
cobertura original em �tabuinhas�. A 
armação de taipa é feita com varas 
colocadas no sentido diagonal, método 
típico da região da Itália. Dois acréscimos 
se incorporaram à construção original: à 
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esquerda foi construída uma �puxadinha� 
em tijolo aparente, coberta com telha de 
amianto e que é utilizada como cozinha, 
nos fundos, outra puxada em tijolo 
aparente, coberta com telha francesa, 
utilizada como banheiro. A edificação foi 
construída em nível mais elevado em 
relação ao terreno e há base em pedra. As 
janelas são vedadas por folhas de madeira 
que se abrem para o interior. Em algumas 
janelas foram acrescentadas folhas com 
veneziana abrindo para o exterior. O sótão 
da residência tem, também, uma pequena 
janela. No primeiro pavimento existem dois 
quartos e, no térreo, além do hall da 
escada, dois outros quartos e sala. O piso 
original de chão batido foi substituído por 
piso de madeira. O pavimento inferior não 
tem forro. As aberturas do térreo possuem 
vergas retas e ombreiras em madeira. A 
divisão em madeira conduz ao pavimento 
superior que tem piso em madeira e forro 
em madeira do tipo saia e camisa. 
 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. in loco 
2. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa.  Instituto 
desenvolvimento Industrial do 
Espírito Santo - IDEIES, Prefeitura 
Municipal de Santa Teresa. Santa 
Teresa, jul. 1998. 

3. Secretaria de Estado da 
Educação e Cultura, Conselho 
Estadual de Cultura. Catálogo de 
Bens culturais tombados no 
Espírito Santo. Vitória: Nassao Alino 
Editor 78 p. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Escola Santa Catarina. 
 

Localização: Praça Domingos Martins. 
Centro. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, em bom estado 
de conservação e a pé, com bom acesso ao 
local. 
 
Descrição do acesso utilizado: praça 
principal da cidade. 
 
Transporte ao atrativo: a pé, em bom 
estado e não adaptado.. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
 
 

 
 
Estado de conservação: bom. 
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Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia, não adaptada.. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
visitação externa. 
 
Equipamentos e serviços: não há. Estão 
disponíveis os serviços e equipamentos do 
entorno, como se seguem: informações, 
sinalização, serviços de limpeza e 
segurança, instalações sanitárias, locais 
para alimentação, hospedagem e lazer. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal,  
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: edificação de 
grande imponência na Cidade, construída à 
moda do Movimento Eclético, com 
características neoclássicas. Há um jardim 
frontal com desenho semelhante aos 

jardins franceses, onde se destaca uma 
gruta com a imagem de Santa Catarina. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. in loco. 
2. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do 
Espírito Santo, Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998. 

 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Casa do Sr. Idaury Casotti  
e Sra. Marta Wolrarter 
 
Localização: distrito de 25 de Julho. Área 
não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: na 
Rodovia Santa Teresa x Colatina, descendo 
o Vale do Canaã, vire à direita, percorrendo 
um trecho não pavimentado de 
aproximadamente 18km até a Vila 25 de 
Julho. 
 

Transporte ao atrativo: regular, ônibus 
intermunicipal de boa qualidade, não 
adaptado.. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia, não adaptada.. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
visitação externa. 
 
Equipamentos e serviços: não há. Estão 
disponíveis os serviços e  equipamentos   
do entorno, como se seguem: informações, 
sinalização, serviços de limpeza e 
segurança, instalações sanitárias, locais 
para alimentação, hospedagem e lazer. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, e 
entorno regional, e outros estados. 
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Descrição do atrativo: construída por 
imigrantes pomeranos, a casa, embora 
tenha sido reformada, guarda as principais 
características da arquitetura produzida 
pelos pomeranos no Espírito Santo: 
edificações térreas de pequenas dimensões, 
descolada do solo e com varanda ao centro 
da construção. As cores predominantes são 
o branco e o azul, cores da Bandeira da 
Pomerânia, país que não mais existe. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. in loco. 
2. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do 
Espírito Santo, Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998. 

 
 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Sobrado da Família Rasseli. 
 
Localização: Vale do Tabocas � Alto 
Tabocas a 16km da sede do município. 
Àrea não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: entra-se 
à direita no Km 5 da Rodovia Santa Teresa 
x Itarana, percorrendo-se mais 11km até o 
atrativo. 
 
Transporte ao atrativo: regular, ônibus 
intermunicipal de qualidade regular, não 
adaptado.. 
 

Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia, não adaptada.. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
 

 
 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
visitação externa. 
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Equipamentos e serviços: não há. Estão 
disponíveis os serviços e equipamentos do 
entorno, como se seguem: informações, 
sinalização, serviços de limpeza e 
segurança, instalações sanitárias, locais 
para alimentação, hospedagem e lazer. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, e 
entorno regional, e outros estados. 
 
Descrição do atrativo: construída em 
1929 pela família Fenani, foi adquirida 
posteriormente pela família Rasseli, 
edificada em dois pavimentos, o primeiro 
utilizado como comércio e o segundo como 
residência, tendo grande semelhança com 
as construções da região do Vêneto na 
Itália. As fachadas possuem poucos 
elementos decorativos demonstrando, a 
austeridade da arquitetura produzida na 
região durante o final do século XIX e início 
do século XX. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco e 
2. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do 

Espírito Santo, Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Sobrado da Família Bortolini. 
 
Localização: Vale do Canaã. Área não 
urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, sinalizado em 
bom estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: a 2km do 
centro da cidade em via pavimentada, 
Rodovia ES 080 � Rodovia Armando 
Martineli no sentido a São Roque do Canaã. 
 
Transporte ao atrativo: regular, ônibus 
intermunicipal de qualidade regular, não 
adaptado.. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia e não adaptada.. 
 

Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação externa. 
 

 
 
Equipamentos e serviços: não há. Estão 
disponíveis os serviços e equipamentos do 
entorno, como se seguem: informações, 
sinalização, serviços de limpeza e 
segurança, instalações sanitárias, locais 
para alimentação, hospedagem e lazer. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
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Origem dos visitantes: intermunicipal, e 
entorno regional, e outros estados. 
 
Descrição do atrativo: edificada em dois 
pavimentos, o primeiro utilizado como 
comércio e o segundo como residência, tem 
grande semelhança com as construções da 
região do Vêneto, na Itália. As fachadas 
possuem poucos elementos decorativos, 
demonstrando a austeridade da arquitetura 
produzida na região durante o final do 
século XIX e início do século XX. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. In loco e 
2. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do 
Espírito Santo, Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Casa da Família Bertolini. 
 
Localização: Vale de São Lourenço, a 3km 
da sede do município, área não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, bom. 
 

Descrição do acesso utilizado: seguir 
3km pela Rodovia Santa Teresa x Santa 
Maria de Jetibá. 
 
Transporte ao atrativo: regular, ônibus 
intermunicipal de qualidade regular, não 
adaptado.. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
 

 
 
Estado de conservação: precário. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia, não adaptada.. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 

Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
visitação externa. 
 
Equipamentos e serviços: não há. Estão 
disponíveis os serviços e equipamentos do 
entorno, como se seguem: informações, 
sinalização, serviços de limpeza e 
segurança, instalações sanitárias, locais 
para alimentação, hospedagem e lazer. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: casa com 
arquitetura típica dos imigrantes italianos, 
edificada no final do século XIX com as 
técnicas construtivas utilizadas na época 
como estrutura em madeira, normalmente 
braúna, fechamento em alvenaria de tijolo 
queimado e telhado em �tabuinha�. As 
telhas originais foram posteriormente 
substituídas por telhas de amianto. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. In loco 
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2. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do 
Espírito Santo, Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Casarão Venno Vaccari. 
 
Localização: Rua Pedro Gasparini s/nº. 
Área urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, em bom estado 
de conservação e não sinalizado e a pé, 
com bom acesso ao local. 
 
Descrição do acesso utilizado: esta é 
uma das principais e mais conhecidas ruas 
do centro histórico. 
 
Transporte ao atrativo: a pé, com bom 
acesso ao local, não adaptado.. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 

Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia, não adaptada.. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
visitação externa. 
 
Equipamentos e serviços: não há. Estão 
disponíveis os serviços e equipamentos do 
entorno, como se seguem: informações, 
sinalização, serviços de limpeza e 
segurança, instalações sanitárias, locais 
para alimentação, hospedagem e lazer. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: construída no final 
do século XIX por Venno Vaccari, a 
edificação guarda características da 
arquitetura dos primeiros imigrantes 
italianos. Localizada em posição de 
destaque em uma ladeira ao lado da Matriz 
de Santa Teresa, faz parte do conjunto 

arquitetônico da Sede do município. Foi 
reformada recentemente, tendo sido 
mantidas à vista as vigas e pilares de 
madeira da estrutura. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco e 
2. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do 
Espírito Santo, Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998. 
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Nome do atrativo: 
 EPG Peçanha Póvoa. 
 
Localização: Praça Domingos Martins. 
Área urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado em bom estado de 
conservação e a pé, com bom acesso ao 
local. 
 
Descrição do acesso utilizado: principal 
praça da cidade. 
 
Transporte ao atrativo: a pé, em bom 
estado e não adaptado.. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia, não adaptada.. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços: não há, 
estando disponíveis apenas os serviços e 
equipamentos do entorno. 

 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
visitação externa. 
 

 
 
Equipamentos e serviços: não há. Estão 
disponíveis os serviços e equipamentos do 
entorno, como se seguem: informações, 
sinalização, serviços de limpeza e 
segurança, instalações sanitárias, locais 
para alimentação, hospedagem e lazer. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, e 
entorno regional. 
 

Descrição do atrativo: construída em 
1929, há portal central em arco pleno, 
encimado por platibanda sinuosa ladeada 
por pináculos. Há cinco janelas de cada 
lado, com venezianas e básculas ovaladas. 
Há telhado do corpo principal em duas 
águas, e dos módulos em anexos em 
quatro águas cobertos com telhas de barro. 
 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. in loco e 
2. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do 
Espírito Santo, Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Casarão da Superintendência  
Estadual de Educação. 
 
Localização: Avenida Getúlio Vargas, 163. 
Área urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, em bom estado 
de conservação e a pé, com bom acesso ao 
local. 
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Descrição do acesso utilizado: esta é 
uma das principais e mais conhecidas ruas 
do centro histórico. 
 
Transporte ao atrativo: a pé, em bom 
estado e não adaptado.. 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia, não adaptada.. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
visitação externa.  
 
Equipamentos e serviços: não há. Estão 
disponíveis os serviços e equipamentos do 
entorno, como se seguem: informações, 
sinalização, serviços de limpeza e 
segurança, instalações sanitárias, locais 
para alimentação, hospedagem e lazer. 
 

 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: antiga delegacia 
do município, foi construída na década de 
40. Há na fachada frontal uma porta no 
centro e o acesso é feito por quatro 
degraus ladeados por duas pilastras com 
luminárias. A porta central é ladeada por 
janelas em verga de arco abatido e 

antecedida por duas pilastras. Há, na 
platibanda detalhes florais em alto relevo. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. In loco e 
2. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do 
Espírito Santo, Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998. 
 

 
 
Nome do atrativo:  
Casa da Escritora e Poetisa  
Virgínia Tamanini. 
 
Localização: Vale do Canaã, a 7km da 
sede do município, área não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, sinalizado em 
bom estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: a 2km do 
centro da cidade em via pavimentada, 
Rodovia ES 080 � Rodovia Armando 
Martineli, no sentido São Roque do Canaã. 
 
Transporte ao atrativo: regular, ônibus 
intermunicipal de regular qualidade, não 
adaptado.. 
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Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia, não adaptada.. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
visitação externa. 
Equipamentos e serviços: não há. Estão 
disponíveis os serviços e equipamentos do 
entorno, como se seguem: informações, 
sinalização, serviços de limpeza e 

segurança, instalações sanitárias, locais 
para alimentação, hospedagem e lazer. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: a 7km de 
Santa Teresa, no final do Vale do 
Canaã, encontra-se a casa da 
escritora e poetisa Virgínia 
Tamanini, autora do romance 
�Karina�. Hoje, o imóvel pertence à 
família Zanoni. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco e 
2. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do 
Espírito Santo, Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Escola Agrotécnica Federal. 

 
Localização: São João de Petrópolis, a 
22km da sede do município, área não 
urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: o acesso 
se dá pela Rodovia Santa Teresa x Colatina.  
 
Transporte ao atrativo: regular, ônibus 
intermunicipal de boa qualidade, não 
adaptado.. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: durante todo o ano, com visitas 
guiadas, ingresso gratuito, com autorização 
prévia, não adaptada.. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços: não há. Estão 
disponíveis os serviços e equipamentos do 
entorno, como se seguem: informações, 
sinalização, serviços de limpeza e 
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segurança, instalações sanitárias, locais 
para alimentação, hospedagem e lazer. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
atividades educacionais. 
 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intemunicipal, 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: em São 
João de Petrópolis, 22km da sede, 
foi criada em setembro de 1940 a 
Escola Agrotécnica Federal que tem 
por finalidade a formação de 
técnicos em agropecuária em nível 
de segundo grau. A escola tem 
capacidade para 300 alunos internos 
e 50 em regime de semi-internato, 
referência nacional onde ingressam 
alunos de diversos estados do país. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco e 
2. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 

desenvolvimento Industrial do 
Espírito Santo, Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4.2.2.2 � Arquitetura Religiosa. 
 
Nome do atrativo:  
Igreja Nossa Sª Auxiliadora. 
 

Localização: Vale de Tabocas � Alto 
Tabocas, a 20km da sede do município, 
área não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: entra-se 
à direita no Km 5 da Rodovia Santa Teresa 
x Santa Maria de Jetibá, percorrendo-se 
mais 15km até o atrativo. 
 
Transporte ao atrativo: regular, ônibus 
intermunicipal de qualidade regular, não 
adaptado.. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia, não adaptada.. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Mês/Dia: possíveis de visitação, aos 
domingos. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
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Atividades ocorrentes no atrativo: 
atividades religiosas. 
 
Equipamentos e serviços: banheiros, 
água para beber e serviço de limpeza. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 

 
 

Origem dos visitantes: intermunicipal. 
 
Descrição do atrativo: foi 
construída por imigrantes italianos 
no final do século XIX. Na fachada 
frontal sobressaem as portas 
centrais em arco plenas com 
esquadrias de ferro decorada com 
vidros coloridos. O módulo onde 
ficam a porta e a janela antecede o 
restante da edificação e há de cada 
lado uma janela em arco com 
balaústre. A torre, sobressaindo ao 
centro do frontão, tem dois nichos 
em arco pleno onde está instalado o 
sino. É ladeado por pináculos em 
forma de compoteiras. As laterais 
são compostas por quatro janelas 
em arco pleno com esquadrias com 
vidros coloridos. Do lado direito 
existe um prolongamento da 
edificação utilizado como sacristia. 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco e 
SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Santa 
Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do 
Espírito Santo, Prefeitura Municipal 

de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Capela São José. 
 
Localização: Caldeirão de São José, a 
23km da sede do município, área não 
urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
Santa Teresa x Santa Maria de Jetibá. 
Entrada à direita no Km 5, no sentido 
Várzea Alegre, em trecho não pavimentado. 
 
Transporte ao atrativo: regular, ônibus 
intermunicipal de qualidade regular, não 
adaptado.. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia, não adaptada.. 
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Acessibilidade ao atrativo: temporário 
aos domingos e em maio durante a festa de 
São José. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
atividades religiosas. 
 
Equipamentos e serviços: banheiros, 
água para beber e serviço de limpeza. 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal. 
 

 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
atividades religiosas. 
 
Descrição do atrativo: erguida em 
1902 por imigrantes italianos, sua 
nave possui detalhes em alto relevo, 
cornijas e pintura de anjos no teto 
hexagonal. As paredes laterais são 
ornamentadas por quatorze quadros 
com gravuras da Via Crucis, altar 
principal antecedido por coluna em 

alvenaria, trabalhado em alto relevo 
com florais e três nichos com 
imagens de São José ao centro, em 
nível mais alto, à esquerda, Santo 
Antônio, e, à direita, a Virgem Maria 
com o Menino Jesus. Há ainda 
pináculos e pequenos frontões 
triangulares. Na nave, antes do 
altar-mor, existem dois pequenos 
oratórios com imagens sacras. A 
fachada frontal é trabalhada com 
detalhes em alto relevo, 
sobressaindo a porta central com 
verga reta e sobre ela um tímpano 
ogival com as inscrições S.J.F. 1902 
� R. 1927, sendo a primeira data a 
da fundação e a segunda  data a 
última reforma. Imediatamente 
acima da porta existe um óculo com 
vitrais coloridos em formato de 
pétalas. Ao lado da porta existiam 
duas janelas em formato ogival que 
foram fechadas tendo sido mantido 
seu formato em alto relevo. A torre 
localizada ao centro do frontão tem 
um nicho vazado onde está 
instalado o sino e uma janela com 
vidros coloridos. De cada lado da 
torre existem dois nichos com 
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formato de oratório e com abertura 
nos quatro lados, finalizados com 
pináculos retangulares. Os nichos 
estão colocados em níveis 
diferentes, sendo os mais próximos 
da torre mais altos e os da lateral 
mais baixos. As fachadas laterais 
são compostas por duas janelas 
ogivais de cada lado. Existe uma 
área com cerca de 120m² na frente 
da igreja e um pequeno coreto à 
direita. A igreja está localizada em 
uma elevação de frente para o 
pequeno povoado, podendo ser 
avistada da estrada de acesso. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco e 
2. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do 
Espírito Santo, Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Capela de Nossa Sª do Caravaggio. 
 

Localização: Vargem Alta, a 10km da sede 
do município, área não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: para 
chegar ao local, percorre-se 3km da sede à 
entrada de Vargem Alta. Deste ponto 
segue-se à direita por mais 7km em 
estrada não pavimentada. 
 
Transporte ao atrativo: regular, ônibus 
intermunicipal de boa qualidade, não 
adaptado.. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia, não adaptada.. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
 

 
 
Equipamentos e serviços: banheiros, 
água para beber e serviço de limpeza. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: construída 
em 1912, por imigrantes italianos, 
sua arquitetura é singela. Na 
fachada frontal há uma porta de 
madeira em verga em arco pleno. 
Nas fachadas laterais existem duas 
janelas em formato ogival. Não há 
torre sobre o frontão, existindo 
apenas um pequeno cruzeiro. Os 
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telhados eram originalmente em 
tabuinhas, tendo sido substituído 
por telhas de amianto pintadas de 
vermelho. À direita foi instalado um 
sino, desde a época da construção. 
Da Igreja avista-se o Vale do 
Caravaghio com suas cordilheiras. 
No interior da Igreja há apenas um 
altar de madeira com a imagem de 
Nossa Sª do Caravaghio. O piso 
original foi substituído por cerâmica. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco e 
2. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do 
Espírito Santo, Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Matriz de Santa Teresa. 
 
Localização: Rua Cel. Bonfim Junior, s/nº. 
Centro. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, bom. 

 
Descrição do acesso utilizado: rua 
principal do centro da cidade. 
 
Transporte ao atrativo: a pé, em bom 
estado e não adaptado.. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia, não adaptada.. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
atividades religiosas e visitação interna. 
 
Equipamentos e serviços: banheiros, 
água para beber e serviço de limpeza. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, 
entorno regional e de outros estados. 

 
Descrição do atrativo: foi erigida 
no local aonde, no início da 
colonização por imigrantes italianos, 
os moradores realizavam orações 
em torno do quadro com a imagem 
de Santa Teresa D�Ávila trazida da 
Itália por uma imigrante. Este 
quadro foi colocado em uma árvore 
de pau-peba e atualmente está no 
Museu Seraphicum São Francisco de 
Assis. Essa é uma das versões para 
a origem do nome da cidade. Neste 
local, foi construída uma capela, na 
qual foi realizada a primeira missa 
em 1880. Em 1902 foi lançada a 
pedra fundamental para a 
construção da igreja atual, tendo 
sido concluída em 1925.  
 
Entre 1986 e 1990 foi realizada uma 
grande reforma na igreja e retirados 
o altar principal, os afrescos da 
pintora Celina Rodrigues que 
haviam na cúpula e as escadarias de 
acesso à porta principal.  
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É formada por três naves. Na 
principal há quatro arcos em cada 
lado que a separam das naves 
laterais. Estas possuem quatro 
nichos em forma de oratórios. Nas 
naves acima dos nichos a parede é 
vazada com pequenas colunas, 

permitindo a entrada de luz natural. 
As paredes da nave principal são 
ornadas com quadros da Via-Crucis 
esculpidos em alto relevo. Na parte 
superior das paredes laterais 
existem quatro óculos com vitrais 
em forma de pétalas. O teto é 
ornado por dois lustres trabalhados 
com anjos em alto relevo. 
 
A capela-mor é antecedida por um 
arco com colunas laterais, com 
capitéis florais torneados em 
dourado, formado por quatro arcos 
que sustentam a abóbada octagonal 
em cujo cume existe uma entrada 
de luz com vitrais. É finalizado antes 
do altar-mor por um segundo arco 
nos mesmos moldes do primeiro. 
 
A capela-mor é precedida por dois 
degraus em mármore e há uma 
mesa de consagração em madeira, 
disposta no centro e esculpida em 
alto relevo. Ao fundo, em um nicho 
em arco, onde originalmente ficava 
o altar, que foi retirado, há a 
pintura de Cristo sendo arrebatado. 
Não há registro do nome do autor 

desta obra. As paredes do altar 
possuem borda com 
aproximadamente 50 cm em 
mármore; do lado esquerdo há uma 
porta em madeira e do lado direito 
um acesso para a sacristia. 
 
O módulo arquitetônico onde se 
acha o altar também é encimado 
por um óculo com vitrais brancos 
em forma de pétalas. No 
tabernáculo que abriga o sacrário 
em madeira trabalhada, há 
pequenas janelas ogivais (uma em 
cada lado), com vitrais coloridos. 
 
A torre sineira parte do centro do 
frontão. Há um relógio cuja data de 
instalação é desconhecida e 
aberturas em arco onde está 
localizado o sino doado por D. Pedro 
II à época da construção. Nas 
laterais ao lado do relógio existem 
dois nichos em formato de oratório, 
para colocação de imagens sacras, 
que são encimados por pináculos 
triangulares. Ao lado do óculo, 
acima das portas laterais existem 
dois alpendres com guarda-corpo 
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com colunatas em arco, que 
possuem nas extremidades dois 
nichos em formato de oratório 
encimados por pináculos 
triangulares, nos mesmos moldes 
da torre sineira. Na fachada lateral 
esquerda foi instalado o Monumento 
ao Cinqüentenário da Imigração 
Italiana onde estão grafados os 
nomes das primeiras famílias a 
chegarem no município. Existe um 
pequeno adro lateral com luminária 
disposta em pedestal de alvenaria, 
sustentada por uma coluna. 
 
Este adro é antecedido por um 
guarda-corpo em balaústre. A 
escadaria frontal que dá acesso à 
entrada foi completamente alterada, 
tendo sido retirados os balaústres 
que foram substituídos por corrimão 
de metal. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco e 
2. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do 
Espírito Santo, Prefeitura Municipal 

de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998. 
 

 
 
Nome do atrativo:  
Capela Nossa Sª da Conceição. 
 
Localização: Rua São Lourenço s/nº, área 
urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: saída do 
município em direção a Santa Maria de 
Jetibá. 
 
Transporte ao atrativo: regular, ônibus 
intermunicipal de qualidade regular, não 
adaptado.. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: tombada pelo Conselho 
Estadual de Cultura em 21/12/85 � 
processo nº 09/80. Inscrição no livro de 
tombo de Belas Artes nº 60, folha 15 e no 
livro Histórico nº 86, folha 10. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia, não adaptada.. 

 
Acessibilidade ao atrativo: temporário 
de segunda a domingo das 8h às 18h. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
atividades religiosas e visitação interna. 
 
Equipamentos e serviços: banheiros, 
água para beber e serviço de limpeza. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: foi 
construída por Antônio Lambert e 
está localizada defronte à residência 
da Família Lambert. Com telhado 
em duas águas, é coberta com 
telhas de zinco que substituíram a 
cobertura original em tabuinhas. As 
paredes foram erguidas em 
alvenaria de pedra e barro, com 
espessura de 50cm e teto 
abobadado, pintado com motivos 
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religiosos. Sobre o altar de madeira 
encontra-se a imagem de Nossa Sª 
da Conceição, esculpida em 1896 
por Antônio Lambert, tendo sido 
terminada por seu irmão Virgílio 10 
anos mais tarde. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. in loco 
2. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do 
Espírito Santo, Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998. 
3. Secretaria de Estado da 
Educação e Cultura, Conselho 
Estadual de Cultura, UFES. Catálogo 
de Bens culturais tombados no 
Espírito Santo. Vitória: Nassao Alino 
Editor,1991, p. 78. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Santuário Nossa Sª da Penha.  
 
Localização: Rodovia Josil Agostinikm, Km 
06, Bairro da Penha, a 6km da sede do 
município, área urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, bom. 
 

Descrição do acesso utilizado: entra-se 
à direita na Rodovia Santa Teresa x Santa 
Maria de Jetibá. 
 
Transporte ao atrativo: regular, ônibus 
intermunicipal de qualidade regular, não 
adaptado.. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia, não adaptada.. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Mês/dias: possível de visitação aos 
domingos. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
Equipamentos e serviços: banheiros, 
água para beber e serviço de limpeza. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, 
entorno regional e de outros estados. 
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Descrição do atrativo: construído 
em 1918 por imigrantes italianos, 
teve seu interior bastante alterado. 
O antigo altar-mor foi substituído 
por um nicho elevado por pequenas 
colunas com a imagem de Nossa 
Senhora da Penha ao centro. À 
esquerda há uma porta que dá 
acesso à sacristia aonde existem 
três oratórios de madeira entalhada 
e ricamente trabalhada. Na fachada 
principal há um único portal em 
madeira trabalhada em alto relevo, 
com verga em arco ogival que é 
preenchido por trabalho em ferro. O 
portal é encimado por inscrição em 
relevo, homenageando a padroeira 
e a data da construção. 
 
A torre está localizada na lateral esquerda 
posterior, constituindo-se em um anexo ao 
corpo da Igreja encimada por uma cúpula 
nos fundos e há uma cúpula sinuosa que 
comporta um cruzeiro. A torre é retangular 
com abertura em arco para o sino. As 
fachadas laterais possuem duas janelas, 
cada uma em formato ogival, com vidraças 
e grades trabalhadas. À direita, em uma 
parte afastada do terreno, há uma área 
coberta para celebração de missas nas 
festas da padroeira. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco e 
2. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do 
Espírito Santo, Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Igreja de Santa Luzia. 
 

Localização: Alto Toma Vento, Alto 
Caldeirão, a 30km da sede do município, 
área não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
Santa Teresa x Itarana, passando pelo 
trevo de Alto Caldeirão, percorre-se um 
trecho de aproximadamente 27km, 
descendo o Vale do Limoeiro. 
 
Transporte ao atrativo: regular, ônibus 
intermunicipal de boa qualidade, não 
adaptado.. 
 
 
 
 

 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
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Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia, não adaptada.. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
atividades religiosas, visitação externa e 
contemplação da paisagem no entorno. 
 
Equipamentos e serviços: banheiros, 
água para beber e serviço de limpeza. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: construída 
no início do século XX por Argeu 
Zanotti tem estrutura e 
fechamentos totalmente de pedra. O 
frontão triangular é encimado por 
um cruzeiro com pináculos nas 
laterais. Há apenas a abertura da 

porta na fachada frontal com verga 
em arco pleno. Do lado esquerdo 
existe uma prolongação do edifício 
onde está localizada a sacristia. Na 
lateral esquerda existem duas 
janelas com vidros coloridos e 
vergas em arco pleno e à direita 
apenas uma janela. No interior um 
altar também em pedra. 
 
Está implantada em uma colina de onde se 
avistam os Vales de Tabocas de um lado e 
de Itarana com suas cordilheiras do outro. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco e 
2. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do 
Espírito Santo, Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998. 

 
 
Nome do atrativo:  
Igreja de São João de Petrópolis.  
 
Localização: São João de Petrópolis, a 
23km da sede do município, área não 
urbana. 

Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: o acesso 
se dá pela Rodovia Santa Teresa x Colatina. 
A Igreja está situada na Praça central da 
localidade São João de Petrópolis. 
 
Transporte ao atrativo: regular, ônibus 
intermunicipal de boa qualidade, não 
adaptado.. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia, não adaptada.. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
atividades religiosas e visitação interna. 
Equipamentos e serviços: banheiros, 
água para beber e serviço de limpeza. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
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do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: construída 
em 1918 por imigrantes italianos, 
há na fachada frontal uma porta em 
formato ogival trabalhada com 
motivos florais. 
 
A torre sineira no centro da fachada 
frontal é coberta com telhado de 
quatro águas encimado por um 
cruzeiro ao centro. Ao lado da torre 
em três níveis, existem pináculos 
triangulares. Está localizada em 
frente à Praça da localidade em uma 
elevação do terreno.  
 
O interior da Igreja é constituído 
pelo coro, por uma única nave e 
pelo altar-mor. O altar é formado 
por quatro níveis. No primeiro fica o 
sacrário em madeira e o último há 
três nichos, o do centro com a 
imagem de São João, no da direita 
de São José e o da esquerda, a 
imagem da Virgem Maria. De cada 

lado do altar, nas paredes laterais, 
erguem-se quatro pequenos 
suportes para imagens sacras. 
Existem dois altares laterais ambos 
com três nichos. As paredes da 
nave são ornadas com quatorze 
quadros da Via Sacra. 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco e 
2. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do 
Espírito Santo, Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998. 

 
 
 
 
 

 
 
 
4.2.2.3 � Arquitetura Vernacular 
 
Nome do atrativo:  
Arquitetura Rural.  
 
Localização: toda zona rural do município, 
área não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, bom. 
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Transporte ao atrativo: regular, ônibus 
intermunicipal de boa qualidade e regular 
não adaptado.. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há 
 
Estado de conservação: precário. As 
edificações estão sendo substituídas por 
construções contemporâneas, de baixa 
qualidade arquitetônica e construtiva.  
 
Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia, não adaptada.. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
visitação externa ou interna em algumas 
propriedades. 
 
Equipamentos e serviços: não há. Estão 
disponíveis os serviços e equipamentos do 
entorno, como se seguem: informações, 
sinalização, serviços de limpeza e 
segurança, instalações sanitárias, locais 
para alimentação, hospedagem e lazer. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 

do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: a arquitetura 
produzida no meio rural de Santa Teresa 
caracteriza-se predominantemente por 
construções de porte singelo, com 
características estruturais da arquitetura 
produzida pelos portugueses no Brasil e 
adaptada ao repertório italiano e aos 
materiais disponíveis na região. Utiliza a 
estrutura de madeira aparente, com 
preenchimento dos vãos de alvenaria em 
pau-a-pique ou adobe. Nos telhados são 
utilizadas escândulas que foram, 
posteriormente, substituídas por telhas de 
barro canal em capa e bica em algumas 
regiões, onde o barro era mais fácil de ser 
adquirido. 
 
Além das unidades residenciais, os 
lotes aos poucos eram ocupados 
pela construção de outras unidades 
próprias para fazer funcionar o 
sistema laboral de subsistência que 
consistia em tulha (ou paiol), 
moinho, cisternas, latrinas, 
chiqueiro, galinheiro, curral, aviário, 

fecularia, destilaria e casa de 
açúcar. 
A arquitetura religiosa se mantém presente 
em toda a área rural. O grande número de 
igrejas católicas e templos religiosos 
luteranos reafirma a cultura dos imigrantes 
italianos, alemães, suíços e poloneses. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco e 
2. HAUTEQUESTT, Genildo 
Coelho Filho. et al. Diagnóstico do 
Patrimônio Cultural dos 
Municípios de Mimoso do Sul, 
Muqui, Santa Leopoldina, Santa 
Maria de Jetibá e Santa Teresa. 
Sebrae. 2004. 
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4.2.3 � OBRAS DE ARTE. 
 
4.2.3.1 � Escultura, Estatuária,  

Monumental, Obeliscos. 
 
 
Nome do atrativo:  
Monumento em homenagem  
do Povo Teresense a seus  
Expedicionários 1944 � 1945. 
 
Localização: Praça Domingos Martins, 
área urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado em bom estado de 
conservação e a pé, com bom acesso ao 
local. 
 
Descrição do acesso utilizado: principal 
praça da cidade. 
 
Transporte ao atrativo: a pé, em bom 
estado e não adaptado.. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia, não adaptada.. 
 

Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
visitação externa. 
 
Equipamentos e serviços: informações, 
sinalização, serviços de limpeza e 
segurança, instalações sanitárias, locais 
para alimentação, hospedagem e lazer. 
 

 
 

Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: É um 
obelisco de alvenaria que comporta 
uma placa onde estão gravados os 
nomes dos pracinhas do município 
que participaram de combates 
durante a 2ª Guerra Mundial 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Monumento em homenagem  
ao Imigrante. 
 
Localização: Rua Darly Nerty Vervloet, 
s/nº, área urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, em bom estado 
de conservação e a pé, com bom acesso ao 
local. 
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Descrição do acesso utilizado: localizado 
em frente à Câmara Municipal de Santa 
Teresa. 
 
Transporte ao atrativo: a pé, em bom 
estado e não adaptado.. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia, não adaptada.. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
visitação externa. 
 
Equipamentos e serviços: informações, 
sinalização, serviços de limpeza e 
segurança, instalações sanitárias, locais 
para alimentação, hospedagem e lazer. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 

do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal. 
 
Descrição do atrativo: foi 
inaugurado em 8 dezembro de 
1984. É formados por quatro 
colunas e ao centro há uma 
escultura de um casal de 
imigrantes, ele com uma foice para 
abrir clareiras na mata e ela 
trazendo uma trouxa com seus 
pertences. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco e 
2. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do 
Espírito Santo, Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998. 
 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Monumento ao Cinqüentenário  
da imigração Italiana. 
 
Localização: Rua Cel. Bonfim Júnior, s/nº. 
Centro. 
  
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado em bom estado de 
conservação e a pé, com bom acesso ao 
local. 
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Descrição do acesso utilizado: rua 
principal do centro da cidade. 
 
Transporte ao atrativo: a pé, em bom 
estado e não adaptado.. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia, não adaptada.. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
visitação externa. 
 
Equipamentos e serviços: informações, 
sinalização, serviços de limpeza e 
segurança, instalações sanitárias, locais 
para alimentação, hospedagem e lazer. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: intermunicipal, 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: foi fixado 
na parede da fachada lateral 
esquerda da Matriz em homenagem 
aos primeiros imigrantes italianos 
vindos para a cidade. É constituído 
por quatro colunas paralelas 
brancas, com moldura cinza, 
contendo inscrições que datam a 
vinda das primeiras famílias 
italianas a se estabelecerem no 
município. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco e 
2. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do 
Espírito Santo, Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Capitel de Santo Antônio. 
 
Localização: Rua Cel. Avancini s/nº, área 
urbana. 

 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, em bom estado 
de conservação, não sinalizado e não 
adaptado.. 
 
Descrição do acesso utilizado: rua 
principal do Centro da cidade. 
 
Transporte ao atrativo: a pé, em bom 
estado e não adaptado.. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia, não adaptada.. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
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Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
atividades religiosas. 
 
Equipamentos e serviços: informações e 
sinalização, 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 

do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: 
monumento erguido em 
homenagem a Santo Antônio. Tem, 
aproximadamente, 2 metros de 
altura, construído em alvenaria, 
apresentando formato retangular, 
culminando em um oratório com a 
imagem do santo, na altura do 
capitel. É protegido nas laterais por 
guarda-corpo com balaustrada que 
comporta vasos nas extremidades. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco e 
2. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do 
Espírito Santo, Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998. 

 
 
 
 
4.2.4 � INSTITUIÇÕES CULTURAIS 

 
4.2.4.1 � Museus / Memoriais 
 
 
Nome do atrativo:  
Museu de Biologia Mello Leitão. 
 
Localização: Avenida José Ruschi, 04. 
Área urbana. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, sinalizado em 
bom estado de conservação. 
  
Transporte ao atrativo: a pé, com bom 
acesso ao local, não adaptado.. 
 

 
 
Legislação de proteção ao atrativo: 
propriedade do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional � IPHAN. 
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Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: durante todo o ano, com visitas 
guiadas, ingresso gratuito, com autorização 
prévia, não adaptada.. Horário de visitação 
de terça-feira a sexta-feira, das 7h às 11h 
e das 12h às 16h, e  sábados e domingos, 
das 12h às 17h. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário, 
aberto de terça a domingo das 8h às 16h. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços: informações, 
sinalização, serviços de limpeza e 
segurança, instalações sanitárias, lazer e 
entretenimento e biblioteca. Sede 
administrativa, viveiros, orquidário, 
pavilhão de animais presentes na Mata 
Atlâtica embalsamados, lanchonete e 
biblioteca. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: intermunicipal, 
entorno regional de outros estados e outros 
países. 
 
Descrição do atrativo: MBML - 
Museu de Biologia Mello Leitão, 
fundado em 26 de junho de 1949 
pelo naturalista Augusto Ruschi 
(1915-1986), é uma das principais 
instituições ligadas ao patrimônio 
natural do país.  
 
Em 1984 o Museu, um dos marcos 
da luta de Ruschi pela preservação 
da natureza, passa a integrar o  
Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional - IPHAN, hoje, 
está vinculado ao Ministério da 
Cultura. 
 
A denominação do museu foi dada 
em homenagem ao Professor Dr. 
Cândido Firmino de Mello Leitão, 
que incentivou e estimulou os 
estudos e pesquisas de Augusto 
Ruschi no Museu Nacional da UFRJ, 
em 1937. Ao visitar Santa Teresa, o 
Dr. Mello Leitão, ficou 
impressionado com as coleções e 

insetário, aonde Ruschi, realizava 
estudos das principais pragas das 
plantas agrícolas da região. Além 
das 500 caixas com insetos, 
principalmente Lepidópteros, que 
vinham sendo observados e 
reproduzidos pelo autor desde 1934, 
existiam ainda, a criação e 
reprodução de beija-flores em 
cativeiro e uma coleção de 
orquídeas com mais de 500 espécies 
espiritossantense.  
 
A biodiversidade e a história do 
professor Augusto Ruschi reforçam 
a importância do Museu Mello Leitão 
nas esferas nacional e internacional.  
 
A história do museu se confunde 
com a do professor Ruschi, que se 
tornou um dos maiores defensores 
da natureza do país. Conhecido 
pelos estudos de orquídeas e beija-
flores, teve papel fundamental na 
criação de áreas ambientais no 
Estado do Espírito Santo. Faleceu 
em 3 de junho de 1986 recebendo, 
in memorian, o título de �Patrono da 
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Ecologia do Brasil� pela Câmara dos 
Deputados. 
 
O MBML é o único dos vinte e nove 
jardins botânicos brasileiros em 
território capixaba. Os jardins 
botânicos são associados a uma 
rede nacional e internacional e 
representam instrumentos de 
educação e conscientização para a 
conservação da biodiversidade 
brasileira.  
 
O MBML tem como principais 
objetivos, colecionar espécies da 
fauna e flora, elaborar pesquisas 
biológicas, promover a educação 
ambiental e toda a gama de estudos 
ambientais de preservação e 
estudos científicos da 
biodiversidade. 
 
No âmbito da educação ambiental, o 
MBML, além de prestar serviços à 
comunidade científica, atende 
aproximadamente 35 mil visitantes 
por ano, desenvolvendo atividades e 
ações educativas voltadas para a 
conscientização de turistas e 

estudantes das escolas municipais e 
estaduais. Oferece, ainda, visitas 
orientadas e exposições educativas. 
 
As pesquisas de campo do MBML 
são desenvolvidas nas estações 
biológicas de Santa Lúcia e de São 
Lourenço (antiga estação biológica 
Caixa d�Água).  
 
Na Estação Biológica de Santa Lúcia 
existe infra-estrutura de laboratório 
de campo e casa de hóspedes para 
pesquisadores e cientistas. A 
estação também é aberta para 
visitas de pequenos grupos, 
mediante agendamento prévio. 
Telefone para contato do Museu 
(27) 3259-1182 e (27) 3259-1696. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco e 
2. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do 
Espírito Santo, Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998. 
3. IPHAN. Disponível em: 
<http://www.iphan.gov.br/bens/Mus

eus/melloleit.htm>.Acesso em: jan. 
2005. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Museu Seraphicum  
São Francisco de Assis. 
 
Localização: Rua Bernardino Monteiro, 
700. Bairro Dois Pinheiros, área urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: Praça 
Domingos Martins, principal praça da 
cidade. 
 
Transporte ao atrativo: a pé, com bom 
acesso ao local, não adaptado.. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há.  
 
Visitação: durante todo o ano, com visitas 
guiadas, ingresso gratuito, com autorização 
prévia, não adaptada.. 
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Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas.  
 
Equipamentos e serviços: há 
informações, serviços de limpeza, 
segurança, instalações sanitárias e locais 
para alimentação. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal. 
 
Descrição do atrativo: no Museu 
Seraphicum existem peças que 
remontam a história da colonização 
do município e a história do 
educandário. Na entrada do Museu 
existe exposição permanente das 
várias fotos de famílias imigrantes. 
 
Observações complementares: a 
visitação depende autorização 
concedida pela diretoria da Escola 
pelo telefone (27) 3259-1322. 
 

Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 

 
 
 
4.2.4.2 � Bibliotecas 
 
Nome do atrativo:  
Biblioteca Pública Municipal  
Orlando Nascimento. 
 
Localização: Rua Darly Nerty Vervloet, 
700, área urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: centro da 
cidade. 
 
Transporte ao atrativo: a pé, com bom 
acesso ao local, não adaptado.. 

 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: durante todo o ano, com visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia, não adaptada.. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário, 
de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h . 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
pesquisa e empréstimos de livros. 
 
Equipamentos e serviços: serviços de 
limpeza, segurança, lazer e 
entretenimento, sinalização e instalações 
sanitárias. 
 
Não integra roteiros turísticos 
comercializados. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, 
sendo o período letivo a época de maior 
visitação. 
 
Descrição do atrativo: o acervo é 
composto por cerca de 7.800 livros, 
sendo 3.200 da literatura brasileira 



Inventário da Oferta Turística do Município de Santa Tereza/2005. 65

e infantil e o restante de livros 
didáticos. Há assinatura de revistas 
e periódicos. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco. 
2. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do 
Espírito Santo, Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Biblioteca do Educandário Seraphicum 
São Francisco de Assis. 
 
Localização: Rua Bernardino Monteiro, 
700, Dois Pinheiros, área urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: rua 
principal do Bairro Dois Pinheiros. 
 
Transporte ao atrativo: a pé, com bom 
acesso ao local, não adaptado.. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 

 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: durante todo o ano, com visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia, não adaptada.. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário, 
de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
empréstimos e consultas a livros, mapas e 
fitas de vídeo. 
Equipamentos e serviços: serviços de 
limpeza, segurança, lazer e 
entretenimento, sinalização e instalações 
sanitárias. 
 
Não integra roteiros turísticos 
comercializados. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, 
sendo o período letivo a época de maior 
fluxo de visitação. 
 
Descrição do atrativo: há 
aproximadamente 5.000 livros que 
versam sobre literatura, filosofia, 
ciências sociais, ciências puras e 
aplicadas, artes e outros e alguns 

exemplares técnicos em 
contabilidade, magistério e 
computação. Há também 
assinaturas de revistas periódicas. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco. 
2. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do 
Espírito Santo, Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Biblioteca da Escola Santa Catarina. 
 
Localização: Praça Domingos Martins 
s/nº, área urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente 
pavimentado, bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: praça 
principal da cidade. 
 
Transporte ao atrativo: a pé, com bom 
acesso ao local, não adaptado.. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há 
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Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: durante todo o ano, com visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia, não adaptada.. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário, 
de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
pesquisa e empréstimos de livros. 
 
Equipamentos e serviços: serviços de 
limpeza e segurança, lazer e 
entretenimento, sinalização e instalações 
sanitárias. 
 
Não integra roteiros turísticos 
comercializados. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, 
sendo o período letivo a época de maior 
fluxo de visitação. 
 
Descrição do atrativo: há um 
acervo de 6.000 livros que versam 
sobre generalidades, filosofia, 
religião-teologia, ciências sociais, 
línguas, ciências puras e aplicadas, 

artes e esportes, literatura, 
geografia e história. Na biblioteca há 
estante antiga de madeira e alguns 
armários com experimentos de física 
e química. O uso da biblioteca é 
aberto à comunidade. Há também 
assinaturas de revistas periódicas. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. in loco e 
2. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do 
Espírito Santo, Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Biblioteca Dr. Fernando Eduardo Lee. 
 
Localização: Avenida José Ruschi, 04. 
Centro. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, em bom estado 
de conservação e sinalizado, e a pé, com 
bom acesso ao local. 
 
Descrição do acesso utilizado: Biblioteca 
do Museu Mello Leitão. 

 
Transporte ao atrativo: a pé, com bom 
acesso ao local, não adaptado.. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: durante todo o ano, com visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia, não adaptada.. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário, 
de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços: serviço de 
limpeza e segurança, lazer e 
entretenimento, sinalização e instalações 
sanitárias. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
empréstimos e consultas a livros e 
periódicos. 
 
Não integra roteiros turísticos 
comercializados. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, 
entorno regional e de outros estados, 
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sendo o período letivo a época de maior 
fluxo de visitação. 
 
Descrição do atrativo: composta 
por livros colecionados pelo 
naturalista Augusto Ruschi desde 
1949 e por outros volumes 
adquiridos. Há cerca de 2.000 livros 
que tratam predominantemente de 
ciências biológicas. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco e 
2. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do 
Espírito Santo, Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998. 

 
 
 
 
4.2.4.3 � Institutos Históricos  

e Geográficos 
 
Nome do atrativo: 
Instituto Histórico e Geográfico  
de Santa Teresa - IHGEST 
 
Localização: centro. Área urbana. 
 

Descrição do acesso utilizado: 
residência do Sr. Antonio Ângelo Zurlo. 
Centro histórico da cidade. 
 
Transporte ao atrativo: a pé, com bom 
acesso ao local e não adaptado.. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: durante todo o ano, com visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia, não adaptada.. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário, 
de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços: informações, 
serviços de limpeza, segurança, lazer e 
entretenimento, sinalização e instalações 
sanitárias. 
 
Não integra roteiros turísticos 
comercializados. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, 
entorno regional e de outros estados, 
sendo o período letivo a época de maior 
fluxo de visitação. 

 
Descrição do atrativo: filiado ao 
Instituto Histórico e Geográfico do 
Espírito Santo tem um papel 
importante no município, cuidando 
do resgate histórico e geográfico de 
Santa Teresa. Tem, como 
presidente, o Sr. Antonio Ângelo 
Zurlo.  
 
O IHGEST também contribui para a 
preservação da cultura do imigrante 
italiano, com a publicação de obras 
históricas como o livro Fundação e 
Fatos Históricos de Santa Teresa, de 
Frederico Muller, reeditado 
recentemente. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. in loco e 
2. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do 
Espírito Santo, Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998. 
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4.2.5 � GASTRONOMIA TÍPICA. 
 
4.2.5.1 � Pratos Típicos. 
 
Nome do atrativo:  
Tortéi. 
 
Origem cultural: italiana. 
 
Composição básica (produto): trigo, 
ovos, abóbora e queijo. 
 
Modo típico de apresentação: massa 
dobrada como um pequeno pastel com 
recheio de abóbora e queijo. 
 
Observações complementares: a massa 
é cozida na água e sal e depois se põe o 
molho. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco e 
2. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do 
Espírito Santo, Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Escodeguim. 

 
Origem cultural: italiana. 
 
Composição básica (produto): couro e 
carne de porco. 
 
Modo típico de apresentação: come-se 
cozido no feijão. 
 
Observações complementares:  
Vendas: Adiles. 
Localização: Rua Antônio Roatti, 16. 
Centro. 
 
Referências/Documentos consultados:  
1. In loco e 
2. SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Santa Teresa. 
IDEIES - Instituto desenvolvimento 
Industrial do Espírito Santo, Prefeitura 
Municipal de Santa Teresa. Santa Teresa, 
jul. 1998. 
 
 
Nome do atrativo:  
Canêdole. 
 
Origem cultural: italiana, adaptada aos 
costumes locais. 
 
Composição básica (produto):pão 
francês, lingüiça, ovos, queijo, trigo, 
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:  
1. In loco e 
2. SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Santa Teresa. 
IDEIES - Instituto desenvolvimento 
Industrial do Espírito Santo, Prefeitura 
Municipal de Santa Teresa. Santa Teresa, 
jul. 1998. 
 
 
Nome do atrativo:  
Cebolinha. 
 
Origem: italiana. 
 
Composição básica (produto): trigo, 
leite, manteiga e queijo. 
 
Modo típico de apresentação: pacote de 
200 e 400 g. 
 
Observações complementares: são 
biscoitos com aspectos de cebolas cortadas. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco e 
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2. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do 
Espírito Santo, Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998. 

 
 
 
4.2.5.2 � Iguarias Regional,  

Doces e Salgados. 
 
Nome do atrativo:  
Torta Todesca. 
 
Origem cultural: italiana, trazida pelos 
imigrantes. 
 
Composição básica (produto): goiabada, 
trigo, margarina, ovos e fermento. 
 
Modo típico de apresentação: em 
pedaços. 
 

 
 
Observações complementares: é 
encontrada no Cantinho Doce Caseiro. 
Praça Duque de Caxias, s/nº. Centro. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco e 
2. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do 
Espírito Santo, Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998. 
3.  

 
 
 
5.5.3 � Bebidas 
 
Nome do atrativo:  

Vinhos  
 
Origem cultural: italiana. 
 
Composição básica (produto): frutas 
uvas, jabuticaba, carambola e/ou laranja e 
açucar. 
 
Modo típico de apresentação: garrafas 
de 500ml, litros e garrafões. 
 
Observações complementares: vendas e 
produção, a seguir:  
 
Contato: Alwany Gomes Siqueira.  
Localização: Rua São Lourenço, 1725. São 
Lourenço.  
Telefone: (27) 3259-1680. 
 
Vinícula: Cantina Rassele. 
Produção dos fermentados de uva (niágara 
rosada), laranja, jabuticaba, mexerica, 
tangerina e de carambola. Conta com mais 
de 30 opções de licores. 
Localização: R: Cel. Bonfim Júnior, 448. 
Centro. 
Telefone: (27) 3259-1486. 
Funcionamento: todos os dias das 8h às 
17h. 
 
Vínicula:  Cantina Labiata 
Produção dos fermentados de vinho da uva 
(niágara rosada), jabuticaba e laranja. 
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Localização: Rua São Lorenço, 635, Bairro 
São Lorenço. 
Telefone: (27) 9974-4710. 
Funcionamento: todos os dias das 8h às 
17h. 
 
Vínicula: Adega do Duca 
Produz artesanalmente vinho de jabuticaba. 
Localização: Alto Santo Antônio, km 3 da 
estrada da Lombardia. 
Telefone: (27) 9916-5045 e (27) 9984-
9096. 
Funcionamento: todos os dias das 8h às 
17h. 
 
Vínicula: San Danielli 
Contato: Vinícius Coberllini, presidente da 
Associação dos Vinicultores de santa Teresa 
� AVIST. 
Produção artesanal de vinho, uvas 
(chardonnay e moscato), vinho branco e 
suave de jabuticaba. 
Localização: Estrade de Aparecidinha, 
Santa Teresa 
Telefone: (27) 3259-2473. 
Funcionamento: todos os dias das 8h às 
17h. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. In loco e 
2. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do 

Espírito Santo, Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998. 
3. Rota do Mar e das 
Montanhas. Diponível em: 
http://san?pg=alambiques_e_vinuculas
.  
Acesso em: Jan.2005. 

 
 
.Nome do atrativo:  
Licores e Destilados (Cachaça) 
 
Origem cultural: italiana. 
 
Composição básica (produto): cachaça e 
licores. 
Modo típico de apresentação: garrafas 
de 500ml, litros e garrafões. 
 
Observações complementares: Vendas e 
produção, a seguir:  
 
Cantina Romanha 
Produz artesanalmente vinho de uva e 
jabuticaba, licores de sabores diversos e 
cachaça. 
Localização: Rua São Lorenço, início da 
estrada para o Vale dos Caravaggio. 
Telefone: (27) 3259-1909. 
Funcionamento: todos os dias das 8h às 
17h. 
 
Contato: Atílio Mattiello � Cantina Mattiello 

Produz artesanalmente vinho de uva 
(niágara rosada), jabuticaba e licores de 
variados sabores. 
Localização: Rua São lorenço, 1725. 
Telefone: (27) 3259-2062. 
Funcionamento: todos os dias das 8h às 
17h. 
 
Contato: Melício Montibeller.( Cantina 
Montibeller ) 
Fabricação de grapa, vinhos secos e doces, 
além do fermentado de jabuticaba. 
Localização: Rua Cel. Bonfim Júnior, 416. 
Centro.  
Telefone: (27) 3259-1547. 
Funcionamento: todos os dias das 8h às 
17h. 
Alambique: Cachaça da Mata. 
A cachaça é envelhecida por mais de 20 
meses, deixando uma cor levemente 
dourada a bebida. 
Contato: Luiz Fernando Derenzi Vivácqua. 
Localização: Rodovia Santa Teresa x 
Itarana, km 5, Sítio Rincão do Serafim, fica 
na casa que pertenceu a Luiz serafin 
Derenzi, historiador capixaba. 
Telefone: (27) 9984-9221, (27) 3225-1739 
e (27) 3315-1985. 
Funcionamento: todos os dias das 8h às 
17h. 
 
Alambique: Cachaça Três Quedas. 
Fabricação com parceria com a vinícula San 
Danielli. 

http://san?pg=alambiques_e_vinuculas
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Cachaça feita com caldo de cana 
descansada e envelhecida em barril de 
madeira de lei neutra à temperatura 
ambiente. 
Localização: Rodovia Josil Espíndola 
Agostini na localidade chamada Alto Rio 
Saltinho, Sítio Montanha. 
Telefone: (27)  3259-1136. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. In loco e 
2. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do 
Espírito Santo, Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998. 
3. Rota do Mar e das 
Montanhas. 
Disponível em: 
www.rotadomaredasmontanhas.com.b
r 

 
 
4.2.6 � ARTESANATO. 
 
Nome do atrativo:  
APROAST - Associação dos Produtores 
de Artesanato de Santa Teresa. 
 
Localização: Rua Ricardo Pazzolini, s/nº. 
Centro. Área urbana e não urbana.  
 

Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, regular, 
sinalizado, não adaptado.. 
 
Descrição do acesso utilizado: rua do 
centro da cidade. 
 
Transporte ao atrativo: a pé, com bom 
acesso ao local, não adaptado.. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: durante todo o ano, visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem autorização 
prévia.  
 
Acessibilidade ao Atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 

 
 
 
Equipamentos e serviços: todos os 
disponíveis nas localidades de cada artesão 
com referência a limpeza, segurança, lazer 
e entretenimento, sinalização e instalações 
sanitárias. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
comercialização de artesanato. 
 
Integra roteiro turístico 
comercializado? Sim. Através da Rota do 
Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados.  
 
Descrição do atrativo: o artesanato em 
Santa Teresa é produzido com materiais 
diversos, utilizando, a maior parte deles, 
matéria-prima disponível na natureza, 

http://www.rotadomar
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tendo maior destaque o artesanato à base 
de: 
Madeira � mais utilizada pelos artesãos. 
São feitos móveis artesanais, esculturas e 
objetos decorativos. 
Trabalhos manuais � Como bordados, 
marca, crochê e tricô. 
 
Observações complementares: no 
SEBRAE/ES há banco de dados com nome 
endereço e tipo de trabalho de grande 
parte dos artesãos do município.  
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de 
Santa Teresa. 

 
 
 
 
4.2.7 � MÚSICA E DANÇA. 
 
4.2.7.1 � Folguedos. 
 
Nome do atrativo:  
Banda de Congo da Comunidade  
São Pedro. 
 
Localização: comunidade São Pedro. Área 
não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, não sinalizado, não 
adaptado. 

 
Descrição do acesso utilizado: na zona 
rural da cidade. 
 
Transporte ao atrativo: a pé, com bom 
acesso ao local, não adaptado.. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: temporária, sem visitas 
guiadas, sem ingresso e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
Nas festividades de São Brás, de São 
Benedito, de São Cosme e São Damião, de 
Santa Izabel, de São Pedro, nas festas 
juninas e eventos programados. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços: serviço de 
limpeza, lazer e entretenimento. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: é uma roda de 
tambores, somados a casacas em algumas 
bandas, caixa, cuíca e apitos, de origem 
africana. O congo reúne pessoas que 
tocam, cantam e dançam, sempre devotos 
de algum santo, sendo os mais comuns, 
São Benedito e Santa Izabel.  
 
O congo** reúne crianças, adultos, idosos, 
homens e mulheres que ao som dos 
tambores, louvam aos santos protetores. 
 
Observações complementares: contatos 
com José Vicente. 
* Casaca é um instrumento de percussão 
muito conhecido no Espírito Santo. É o 
famoso reco-reco, acrescido de cabeça e 
pescoço, simulando o corpo de uma 
pessoa. Diz a lenda que os escravos, para 
as sessões musicais nas raras horas de 
descanso, faziam casacas com os rostos 
dos senhores de engenho. Uma espécie de 
vingança com seus patrões, já que a casaca 
é tocada com firmeza e uma certa dose de 
agressividade, segurada pelo pescoço, 
"esfolando" a suposta barriga. Antigamente 
o tal "reco-reco com cabeça" era coberto 
por um casaco. Foi então que o 
instrumento passou a se chamar casaca. 
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** O congo foi trazido para o Brasil pelos 
africanos. Como o maracatu, o samba, o 
baião e o frevo, o congo se tornou um 
ritmo regional sim, mas é extremamente 
brasileiro. E faz dançar com tambores, 
caixa e a casaca. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco e 
2. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do 
Espírito Santo, Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998. 
3. Casaca e reco-reco. 
Disponível em: 
<www.casaca.net.>.Acesso em: jan. 
2005. 

 
 
Nome do atrativo:  
Folia de Reis de São João de 
Petrópolis. 
 
Localização: Rua do Comércio, Distrito de 
São João de Petrópolis. Área não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: o acesso 
se dá pela Rodovia Santa Teresa x Colatina. 

A Igreja está situada na Praça central da 
localidade São João de Petrópolis. 
 
Transporte ao atrativo: regular, ônibus 
intermunicipal de boa qualidade, não 
adaptado.. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: temporária, sem visitas 
guiadas, sem ingresso e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária, 
de 24 dezembro a 20 de janeiro e eventos 
programados. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços: serviço de 
limpeza, instalações sanitárias, lazer e 
entretenimento, locais para alimentação. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 

 
Descrição do atrativo: na folia de Reis, 
com características próprias, não há as 
tradicionais figuras dos palhaços e dos 
foliões. Assemelha-se a um coral que canta 
músicas natalinas pelas ruas da Cidade no 
período de 24 dezembro a 6 de janeiro 
(Ciclo Natalino), anunciando o nascimento 
de Jesus. Seus componentes são de origem 
italiana. 
 
Observações complementares: contatos 
com Zilda Tononi. Rua do Comércio, ou 
Carlos Sperandio no distrito de São João de 
Petrópolis. 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco e 
2. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do 
Espírito Santo, Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998. 

 
 
Nome do atrativo:  
Folia de Reis de Santa Teresa. 
 
Localização: sede do Município. Área 
urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, bom. 
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Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: temporária, sem visitas 
guiadas, sem ingresso e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária, 
de 24 dezembro a 6 de janeiro e eventos 
programados. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços: serviço de 
limpeza, instalações sanitárias, lazer e 
entretenimento, locais para alimentação. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: na folia de Reis, 
com características próprias, não há as 
tradicionais figuras dos palhaços e dos 
toucadores. Assemelha-se a um coral que 
canta músicas natalinas pelas ruas da 

Cidade no período de 24 dezembro a 6 de 
janeiro (Ciclo Natalino), anunciando o 
nascimento de Jesus. Seus componentes 
são de origem italiana. 
 
Observações complementares:  
Contatos: Zenir Nascimento Biazotti. 
Telefone: (27) 3259-1215. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco e 
2. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do 
Espírito Santo, Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998. 

 
 
 
4.2.7.2 -Centro de Tradição 
 
Nome do atrativo:  
Círcolo Trentino de Santa Teresa. 
 
Localização: Rua Darly Nerty Vervloet, 
446. Centro. 
  
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: rua do 
centro da cidade. 

 
Transporte ao atrativo: a pé, com bom 
acesso ao local, não adaptado.. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: temporária, sem visitas 
guiadas, sem ingresso e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas.  
 
Equipamentos e serviços: serviço de 
limpeza, entretenimento e lazer. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal. 
 
Descrição do atrativo: entidade que 
busca resgatar a cultura e a tradição dos 
imigrantes italianos. Tais como: danças, 
comidas e shows típicos, além de vinhos da 
região, que colonizaram a região. Conta 
com 100 integrantes. 
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Observações complementares: fica 
declarado de utilidade Pública, o Círculo 
Trentino de Santa Teresa, pela Lei Estadual 
nº 5.489, 31 de outubro de 1997. 
Presidente: Antônio Ângelo Zurlo 
Sede: Coronel Bonfim Júnior, 37. Segundo 
andar. Centro. 
CEP: 29650-000. 
Telefone: (27) 3259-1844. 
Contatos: Secretária do Círculo Deosinedes 
Magnato. 
Telefone: (27) 3259-1744 (parte da tarde). 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco e 
2. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do 
Espírito Santo, Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998. 
3. Disponível em: 
www.economia.unitn.it/faculty/index.
htm 
<http://www.economia.unitn.it/etour
ism/trentini/tnt/brasile.asp>. Acesso 
em: jan. 2005. 
4. Disponível em: 
www.seplan.es.gov.br 
<www.seplan.es.gov.br/v2/legislação
/leis/lei5489.asp>.Acesso em jan. 
2005. 

 
 
 
4.2.7.3 -Outros 
 
Nome do atrativo:  
Grupo de dança 
Folclórica Alemã � Higuel � Land 
 
Localização: Serra dos Pregos. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
sentido Santa Teresa à Caldeirão, km 23. 
Igreja Luterana. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
Viação Lírios dos Vales, em dias alternados, 
das 8h e às 14h. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: CNPJ. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: visitas não guiadas, ingresso 
gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 

 
Equipamentos e serviços no atrativo: o 
grupo possui 15 trajes masculinos e 
femininos. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, regional e 
do entorno. 
 

 
 
Descrição do atrativo: a Dança Alemã 
tem como objetivo preservar as tradições 
da cultura alemã, um dos principais grupos 
étnicos a colonizar o município. O grupo 
apresenta danças típicas de sua região de 
origem, utilizando a indumentária inspirada 
nas vestimentas dos primeiros 
colonizadores. Preserva também as 

http://www.economia.unitn.it/faculty/index.
http://www.seplan.es.gov.br


Inventário da Oferta Turística do Município de Santa Tereza/2005. 76

músicas e costumes tradicionais como a 
gastronomia e o artesanato. 
 
Observações complementares: o grupo 
é composto por 30 componentes. 
 
Contato: Sra. Zenilda Hilgert. 
Telefone: (27) 3259-1687. 
 
Referências/Documentos consultados:  

HILGERT, Zenilda. Relatos 
Culturais. Jun 2004 

 
 
4.3 � Atividades Econômicas 
 
4.3.1 � AGROPECUÁRIA 
 
4.3.1.1 � Agricultura 
 
Nome do atrativo:  
Sítio José Corti. 
 
Localização: Valão de São Pedro, a 14 km 
da sede do município, área não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
pavimentado, 10 km, e não pavimentado, 
04km, bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: pela 
estrada que leva a Valão de São Pedro no 
Km-10 entrada à direita por estrada não 

pavimentada, percorrendo-se mais quatro 
quilômetros. 
 
Transporte ao atrativo: regular, ônibus 
intermunicipal de qualidade bom. Não-
adaptado 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
produção de goiaba e derivados (goiabada 
cascão, geléia). 
 
Descrição do atrativo: a propriedade tem 
cerca de 2.000 pés de goiaba cultivados 
com irrigação por microasperssor o que 
propicia uma alta produtividade. Cada 
goiaba chega a pesar 800g. Por terem 
desenvolvido internamente as técnicas de 
cultivo de goiaba, a propriedade recebe 
diversas visitas de outros produtores e 
especialistas.  
 
As visitas para turistas devem ser 
agendadas com antecedência. As frutas são 
vendidas para os horti frutis do município, 
para supermercados de todo o Estado e 
indústrias de doces como a Goiabada Vera. 
O excedente é utilizado para produção de 
goiabadas, que são comercializadas no 
próprio sítio. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 

 
4.3.2 � Outras Culturas 
 
Nome do atrativo:  
Floricultura Sítio Vitória Régia. 
 
Localização: Cabeceira do Rio Saltinho. 
Santa Lúcia, área não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: na 
chegada da localidade Santa Lúcia. 
 
Transporte ao atrativo: regular, ônibus 
intermunicipal de qualidade regular, não-
adaptado. 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
plantio e comercialização de flores 
ornamentais.  
 
 
Descrição do atrativo: produção e 
comercialização de flores, crisântemos e 
margaridas. A produção mensal varia entre 
150 e 320 dúzias por mês. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
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4.3.2 � INDÚSTRIA 
 
4.3.2.1 � Bebidas 
 
Nome do atrativo:  
Cachaça Três Quedas. 
 
Localização: Sítio da Montanha, Alto Rio 
Saltinho, área não urbana. 
 
Telefone: (27) 3289-1126. 
 
E-mail:tresquedas@escelsa.com.br. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: na 
chegada da localidade Santa Lúcia. 
 
Transporte ao atrativo: regular, ônibus 
intermunicipal de qualidade regular, não-
adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
produção e comercialização de cachaça. 
 
Descrição do atrativo: a fábrica de 
Cachaças Três Quedas está localizada a 
2km de estrada de chão da Rodovia Josil A. 
Espíndula, próximo da localidade Santa 
Lúcia. 
 

Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
Nome do atrativo:  
Vinícola Rassele. 
 
Localização: Rua Cel. Bonfim Júnior, 448. 
Centro. 
 
Telefone: (27) 3259-1486.  
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
rodoviário, totalmente pavimentado, 
sinalizado em bom estado e não-adaptado. 
 
Transporte ao atrativo: a pé, com bom 
acesso ao local e não-adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
produção e comercialização de vinhos.  
 
Descrição do atrativo: embora a 
produção seja caseira, a vinícola é geradora 
de emprego e renda para o município. 
Produz vinho de uva e de jabuticaba e a 
sua fama leva o nome do município para 
outros estados. A vinícola é uma das 
realizadoras da Festa do Vinho.  
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 

4.4 � Eventos Programados. 
 
4.4.1 � REALIZAÇÕES DIVERSAS. 
 
4.4.1.1 � Artísticas/Culturais. 
 
Nome do atrativo:  
Cantoria Italiana � Bar Elite. 
 
Data do evento: semanalmente. 
 
Localização: ao Lado da Matriz 
Santa Tereza. Rua Cel. Bonfim 
Junior s/nº. Centro, área urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: rua 
principal do Centro da cidade. 
 
Transporte ao atrativo: a pé, em bom 
estado e não-adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: música, dança e 
comercialização de comidas e 
bebidas típicas. 
 

mailto:E-mail:tresquedas@escelsa.com.br.


Inventário da Oferta Turística do Município de Santa Tereza/2005. 78

Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Visitação: temporária, sem visitas 
guiadas, sem ingresso e sem 
autorização prévia. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços de 
apoio: serviços de bar, limpeza e 
segurança, música e lazer. 
 
Descrição do atrativo: tradicional 
ponto de encontro localizado na 
região central de Santa Teresa, o 
Bar Elite ainda preserva todos os 
seus mobiliários de época. A 
Cantoria Italiana que acontecia no 
passado foi recentemente resgatada 
com o apoio da comunidade 
municipal. Durante os eventos que 
acontecem semanalmente, são 
cantadas tradicionais cantigas 

italianas acompanhadas pelo 
acordeon e concertina, regadas por 
muito vinho e quitutes tradicionais 
da cozinha italiana. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Festa do Imigrante Italiano. 
 
Data do evento: dia 26 de junho. 
 
Localização: nas principais ruas da 
sede do Município. Área urbana. 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: nas 
principais ruas do Centro da cidade. 
 
Transporte ao atrativo: a pé, em bom 
estado e não-adaptado. 
 
Visitação: temporária, sem visitas 
guiadas, sem ingresso e sem 
autorização prévia. 
 

Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços de apoio: 
serviços de limpeza, segurança, lazer e 
entretenimento, sinalização e instalações 
sanitárias. 
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: música e dança. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: festa 
realizada pelo Círcolo Trentino Di 
Santa Teresa, a festa conta com 
banda, coral folclórico e grupos de 
danças italianas. 
 
Informações complementares: a 
Festa em homenagem aos 
imigrantes italianos que colonizaram 
Santa Teresa, começa na Praça 
Domingos Martins. Os moradores da 
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cidade se unem aos visitantes pelas 
ruas da cidade, com apresentação 
de grupos de danças típicas, 
tocadores de concertinas, grupos de 
músicos, tendo como ponto alto a 
�Caretela del vini�, que corresponde 
a um desfile de carros antigos, 
enfeitados com salames, polentas, 
barris de vinhos que vão sendo 
distribuídos para o público durante o 
desfile, que acontece pelas 
principais ruas da cidade.  
 
Algumas pessoas da cidade desfilam 
vestidos de italianos, tendo também 
a presença de �nonnos e nonnas� 
nos carros antigos. 
 
Circolo Trentino di Santa Teresa 
Organizador da Festa do Imigrante 
Italiano 
Telefax: (28) 3259-1844. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. HAUTEQUESTT, Genildo 
Coelho Filho et al. Diagnóstico do 
Patrimônio Cultural dos 
Municípios de Mimoso do Sul, 
Muqui, Santa Leopoldina, Santa 

Maria de Jetibá e Santa Teresa. 
Sebrae, 2004. 
2. in loco. 
3. Rota do Mar e da Montanha. 
Disponível em.: 
<http://www.rotadomaredasmontan
has.com.br/san/?pg=eventos>. 
Acesso em: jan. 2005. 

 
 
Nome do atrativo:  
Festa da Padroeira Santa 
Teresa. 
 
Data do evento: final de semana 
mais próximo ao dia 18 de outubro. 
 
Localização: Rua Cel. Bonfim Junior, 
s/nº.Centro. Matriz Santa Teresa. Área 
urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: rua 
principal do Centro da cidade. 
 
Transporte ao atrativo: a pé, em bom 
estado e não-adaptado. 
 

Visitação: temporária, sem visitas 
guiadas, sem ingresso e sem 
autorização prévia. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: três dias. 
 
Equipamentos e serviços de 
apoio: banheiros, locais para 
alimentação e lazer, serviços de 
limpeza e de segurança.  
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: festa religiosa, missa e 
procissão e, na festa profana, 
shows, barracas e  parque de 
diversão. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: festa 
religiosa e profana em louvor à 
Padroeira do Município de Santa 
Teresa, que acontece sempre no 
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final de semana mais próximo ao 
dia 18 de outubro. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. HAUTEQUESTT, Genildo 
Coelho Filho. et al. Diagnóstico do 
Patrimônio Cultural dos 
Municípios de Mimoso do Sul, 
Muqui, Santa Leopoldina, Santa 
Maria de Jetibá e Santa Teresa. 
Sebrae, 2004. 

 
 
 
 
Nome do atrativo: 
Festa da Primavera.  
 
Data do evento: final de semana 
mais próximo ao dia 19 de 
setembro. 
 
Localização: Praça Domingos Martins, 
s/nº. Centro. 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado em bom estado de 
conservação e, a pé, com bom acesso ao 
local. 
 
Descrição do acesso utilizado: praça 
principal da cidade. 
 

Transporte ao atrativo: a pé, em bom 
estado e não-adaptado. 
 
Visitação: temporária, sem visitas 
guiadas, sem ingresso e sem 
autorização prévia. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços de 
apoio: stands, instalações 
sanitárias, locais para alimentação e 
hospedagem, serviços de limpeza e 
de segurança. 
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: comercialização de 
plantas ornamentais, destacando-se 
a orquídea, palestras e oficinas 
voltadas para a floricultura, arranjos 
e temáticas afins. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da 
Rota do Mar e das Montanhas, 
coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: festa em 
comemoração à Primavera, data de 
grande relevância para os 
imigrantes que colonizaram a 
região, principalmente os italianos.  
 
Referências/Documentos consultados: 

1. HAUTEQUESTT, Genildo 
Coelho Filho et al. Diagnóstico do 
Patrimônio Cultural dos 
Municípios de Mimoso do Sul, 
Muqui, Santa Leopoldina, Santa 
Maria de Jetibá e Santa Teresa. 
Sebrae, 2004. 

 
 
Nome do atrativo:  
Festa de São Benedito.  
 
Data do evento: dia 5 de janeiro. 
 
Localização: Distrito de 25 de Julho. Área 
não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, bom.  
 
Descrição do acesso utilizado: na 
Rodovia Santa Teresa x Colatina, descendo 
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o Vale do Canaã, vire à direita percorrendo 
um trecho não pavimentado de 
aproximadamente 18km até a Vila 25 de 
julho. 
 
Transporte ao atrativo: regular, ônibus 
intermunicipal de boa qualidade, não-
adaptado. 
Visitação: temporária, sem visitas 
guiadas, sem ingresso e sem 
autorização prévia. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços de apoio: 
serviços de limpeza, segurança, lazer e 
entretenimento, sinalização e instalações 
sanitárias. 
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: festa religiosa, com 
manifestação folclórica e 
apresentação de Banda de Congo. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 

 
Descrição do atrativo: festa 
religiosa em louvor a São Sebastião 
que acontece nas ruas do Distrito de 
25 de julho. 
 
Observações complementares:  
Responsável: Jorge Sanco. 
Localização: Rua Miguel Goring 
s/nº. Distrito de 25 de julho. 
 
Referências/Documentos 
consultados:  

1. HAUTEQUESTT, Genildo 
Coelho Filho et al. Diagnóstico do 
Patrimônio Cultural dos 
Municípios de Mimoso do Sul, 
Muqui, Santa Leopoldina, Santa 
Maria de Jetibá e Santa Teresa. 
Sebrae, 2004. 
 

 
Nome do atrativo:  
Ciclo Natalino.  
 
Data do evento: de 24 dezembro a 
6 de janeiro. 
 
Localização: ruas da Cidade e dos 
Distritos. 

 
Transporte ao atrativo: a pé, em 
bom estado e não-adaptado. 
 
Visitação: temporária, sem visitas 
guiadas, sem ingresso e sem 
autorização prévia. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços de apoio: 
todos os disponíveis nas localidades onde 
acontece o evento: serviço de limpeza e 
segurança, lazer e entretenimento, 
sinalização e instalações sanitárias. 
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: caminhada e cânticos 
natalinos e de cunho religioso. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: na folia de Reis, 
com características próprias, não há as 
tradicionais figuras dos palhaços e dos 
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toucadores. Assemelha-se a um coral que 
canta músicas natalinas pelas ruas da 
Cidade no período de 24 dezembro a 6 de 
janeiro (Ciclo Natalino), anunciando o 
nascimento de Jesus. Seus componentes 
são de origem italiana. 
 
Observações complementares:  
Responsáveis: Renir Nascimento 
Biazutti e Zilda Tononi 
Telefone: (27) 3259-1215. 
Localização: Rua do Comércio. São 
João de Petrópolis. 
 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do 
Espírito Santo, Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa. Santa Teresa, jul. 
1998. 

 
 
 
4.4.1.2 -Gastronômicas/de 
Produtos 
 
Nome do atrativo:  
Festa da Cerveja.  

 
Data do evento: primeira quinzena 
de abril. 
 
Localização: Parque de Exposições Frei 
Estévão Eugênio Corlleti. Avenida das 
Acácias, s/nº.Dois Pinheiros. Área urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom 
estado de conservação, sinalizado e 
não-adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
rua conhecida no bairro, na qual o 
parque se destaca por suas grandes 
dimensões. 
 
Transporte ao atrativo: a pé, com 
bom acesso ao local, não-adaptado. 
 
Visitação: temporária, sem visitas 
guiadas, sem ingresso e com 
autorização prévia. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 

Equipamentos e serviços: 
estacionamento para 500 carros, 
local para alimentação, instalações 
sanitárias, serviços de limpeza e de 
segurança. 
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: shows de bandas locais e 
regionais. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: este 
evento tem como público alvo a 
comunidade jovem. Caracteriza-se 
pelo grande número de barracas 
que comercializam bebidas e 
petiscos. 
 
Nesta festa, o preço da cerveja é 
bastante acessível em relação ao 
seu custo normal. O ponto alto do 
evento é a apresentação de várias 
bandas musicais. 
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Referências/Documentos consultados:  

1. HAUTEQUESTT, Genildo Coelho 
Filho et al. Diagnóstico do 
Patrimônio Cultural dos 
Municípios de Mimoso do Sul, 
Muqui, Santa Leopoldina, Santa 
Maria de Jetibá e Santa Teresa. 
Sebrae, 2004. 

 
 
 
Nome do atrativo: 
Festa do Vinho. 
 
Data do evento: final de julho e 
início de agosto. 
 
Localização: Parque de Exposições Frei 
Estévão Eugênio Corlleti. Avenida das 
Acácias s/nº. Dois Pinheiros. Área urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom 
estado de conservação, sinalizado e 
não-adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
rua conhecida no bairro na qual o 

parque se destaca por suas grandes 
dimensões.  
 
Transporte ao atrativo: a pé, com 
bom acesso ao local, não-adaptado. 
 
Visitação: temporária, sem visitas 
guiadas, sem ingresso e sem 
autorização prévia. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços: 
estacionamento para 500 carros, 
local para alimentação, instalações 
sanitárias, serviços de limpeza e de 
segurança. 
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: shows de bandas locais e 
regionais, comercialização de vinho 
e comida italiana. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da Rota 
do Mar e das Montanhas, coordenada pela 
SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: 
apresentações típicas da cultura 
italiana, comercialização dos vinhos 
produzidos na comunidade, com 
destaque para o vinho de jabuticaba 
e de comida italiana como agnoline 
e outros. 
 
Referências/Documentos 
consultados:  
1. HAUTEQUESTT, Genildo 
Coelho Filho et al. Diagnóstico do 
Patrimônio Cultural dos 
Municípios de Mimoso do Sul, 
Muqui, Santa Leopoldina, Santa 
Maria de Jetibá e Santa Teresa. 
Sebrae, 2004. 
 
 
 
 
 
 
5- EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
TURÍSTICOS 
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5 � Hospedagem. 
 
5.1.1 � MEIOS DE HOSPEDAGEM  

OFICIALMENTE CADASTRADOS 
 
5.1.1.1 � Hotel 
 
Nome da empresa: 
Hotel Canaã.  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Maria Angélica 
Vervloet Santos, s/nº. Canaã. 
 
Cep: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1168. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 2 
permanentes. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
10 quartos com banheiro privativo.  
 

Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisor, 
ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã. 
 
Equipamentos e serviços: 
restaurante e estacionamento. 
 
Formas de pagamento: cheque 
(somente da praça) e/ou dinheiro. 
 
Descrição e observações 
complementares: oferece 
apartamentos com banheiro coletivo 
e inclui o café da manhã. Estrutura 
simples. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Hotel Solar dos Colibris. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 

Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida dos Manacás, 
400. Jardim da Montanha. 
 
Cep: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-2200 e (27) 
3259-2202. 
 
Web site: 
http://www.hotelsolardoscolibris.co
m.br. 
 
E-mail: 
solardoscolibris@hotelsolardoscolibri
s.com.br. 
 
Gerências: geral.  
Número de funcionários: 10 
permanentes.  
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
40 suítes.  
 

http://www.hotelsolardoscolibris.co
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Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisor, telefone, 
frigobar, televisão a cabo, ar-
condicionado, ventilador/circulador, 
central telefônica, estacionamento, 
lavanderia, serviço de copa e antena 
parabólica, adaptado para 
portadores de necessidades 
especiais. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã e pensão completa. 
 
Área social: restaurante para 100 
pessoas adaptado, bar e lanchonete.  
 
Recreação e lazer: quadra de 
esportes, sauna a vapor, 
playground, sala de jogos e piscina 
aquecida. 
 
Instalação para eventos: 
auditório para 120 pessoas sentadas 
com retroprojetor, internet e 
televisão/vídeo, sendo adaptada 
para portadores de necessidades 
especiais. 
 

Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
Nome da empresa:  
Pierazzo Hotel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Getúlio 
Vargas, 115. Centro. 
 
Cep: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1233. 
 
Web site: 
http://www.pierazzo.com.br. 
 
E-mail: pierazzohotel@uol.com.br. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 7 
permanentes.  

 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
21 suítes.  
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisor, telefone, 
música ambiente, frigobar, ar-
condicionado, ventilador/circulador, 
adaptador de voltagem, internet, 
garagem e central telefônica. 
 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã. 
Área social: restaurante para 100 
pessoas, adaptado, bar e 
lanchonete.  
 
Recreação e lazer: sala de leitura, 
música ambiente, piscina, sauna 
seca, sauna a vapor, playground, 
sala de jogos. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 

http://www.pierazzo.com.br.
mailto:pierazzohotel@uol.com.br.
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Descrição e observações 
complementares: o salão de jogos 
pode ser convertido em auditório. O 
café da manhã é servido também 
para pessoas que não estão 
hospedadas no hotel, sendo cobrada 
a taxa de R$ 9,00 por pessoa. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
5.1.1.2� Pousada. 
 
Nome da empresa:  
Sítio Beija-Flor. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rodovia Josil 
Espíndula Agostini, Km 6. 
 
Cep: 29650-000. 
Telefone: (27) 3259-1193. 
 
Gerências: geral.  
 

Número de funcionários: 3 
permanentes.  
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
para 60 a 80 pessoas.  
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisor, ar-
condicionado, telefone, música, 
ambiente, frigobar, 
ventilador/circulador, adaptador de 
voltagem, internet, garagem e 
central telefônica. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã. 
 
Área social: área coberta com 
churrasqueira, mesas, bancos, pias, 
tanques e salão de jogos.  
 
Recreação e lazer: oferece passeio 
em trilhas na mata nativa. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 

 
Descrição e observações 
complementares: o salão de jogos 
pode ser convertido em auditório. O 
café da manhã é servido também 
para pessoas que não estão 
hospedadas no hotel, sendo cobrada 
ataxa por pessoa. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada e Camping Rural  
Fazenda Passárgada. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: estrada do Radar, Km 
7. Cabeceira do Rio Bonito Bairro 
Aparecidinha. 
 
Cep: 29650-000. 
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Telefone: (27) 3314-1820 e (27) 
9984-9145. 
 
Fax: (27) 3324-1688. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 5 
permanentes.  
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 4 
suítes, 4 chalés e 10 apartamentos 
simples.  
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão e 
ventilador. 
  
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã. 
 
Área social: oferece churrasqueira, 
lanchonete e comida preparada em 
fogão à lenha. 
 

Recreação e lazer: oferece passeio 
ecológico, trilhas, pesque-pague, 
playground, passeio a cavalo e salão 
de jogos.  
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Di La Fontella. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Santa Lúcia, área não 
urbana. 
 
Cep: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3325-3577 e (27) 
3337-6754. 
 
Gerências: geral.  

Número de funcionários: 7 
permanentes.  
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
alojamento para até 500 pessoas.  
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisor, garagem 
e ventilador. 
  
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã. 
 
Recreação e lazer: piscina, sauna, 
campo de futebol e descida de cabo 
aéreo. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Milli Piaceri. 
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Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Luiz Duarte 
Machado, s/nº. Bairro Canaã. 
Próximo da Rodoviária. 
 
Cep: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-2123. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 
funcionários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 9 
suítes com 27 leitos, 4 quartos com 
um total de 9 leitos. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: banheiro privativo. 
 

Tipo de diária: inclui o café da 
manhã. 
 
Área social: sala de 
televisão/vídeo. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Descrição e observações 
complementares: a pousada tem 
trilhas na mata, plantio de uva 
rosada e Santa Izabel, com 
produção artesanal de vinhos. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Santa Lúcia. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 

 
Localização: Rodovia Josil 
Espíndula Agostini, Km 6. Santa 
Lúcia. 
 
Cep: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 9987-5694 e (27) 
9946-6269. 
 
Web site: 
http://www.pousadastalucia.com.br. 
 
E-
mail:pousadastalucia@hotmail.com. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 
permanentes e 6 temporários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
16 apartamentos e 1 suíte. 
 

http://www.pousadastalucia.com.br.
mailto:mail:pousadastalucia@hotmail.com.


Inventário da Oferta Turística do Município de Santa Tereza/2005. 89

Facilidades nas unidades 
habitacionais: 
ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: pensão completa. 
Recreação e lazer: churrasqueira, 
sauna, piscina, campo society, 
quadra de vôlei, peteca, lagoa e 
academia. 
 
Instalação para eventos: centro 
de convenções com capacidade para 
200 pessoas sentadas, espaço para 
exposições e feiras, coberto com 
160 m². 
 
Formas de pagamento: cheque e 
dinheiro. 
 
Descrição e observações 
complementares: recebe grupos 
entre 30 e 106 pessoas. Oferece 
café da manhã e alimentação. Há 
animais como vaca, bezerro, jegue, 
pavão, galinhas e outros, para 
passeio. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 

 
 
Nome da empresa:  
Pousada Sítio Canaã.  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: estrada do Caravaggio, Km 
04, a 7km do centro. 
 
Cep: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1701 e (27) 
3259-3136. 
 
Web site: 
http://www.sitiocanaa.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 7 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 

Unidades habitacionais (UH�s): 4 
apartamentos triplos, alojamento 
para 50 pessoas e 1 chalé. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: banheiros 
privativos, televisão, 
ventilador/circulador e 
estacionamento. 
 
Camping, albergue e colônia de 
férias: área de camping para 100 
barracas com pontos de luz, 2 
banheiros feminino e 2 masculino, 
com chuveiro quente e lava pratos. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã 
 
Área social: restaurante italiano 
 
Recreação e lazer: lago para 
pesca e passeio de barco, 
parquinho, piscina, trilhas, praça de 
esportes com quadra coberta e 
campinho de areia, área para 
piquenique e produção de licores 
artesanais. 

http://www.sitiocanaa.com.br.
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Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Descrições e observações 
complementares: a pousada Sítio 
Canaã, dividida em dois pequenos 
Vales, com altitude 900m, conta 
ainda com uma sala de estudos com 
televisão/vídeo, salão para reuniões 
de pequenos grupos, lazer vídeo 
karoakê, orquidário, biblioteca, casa 
Di Liquori Ferrari e recepção. Na 
casa Di Liquori Ferrari é produzido 
20 liquores artesanais com a 
qualidade exigida pela Prefeitura 
Municipal de Santa Teresa. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Paradiso. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 

Localização: estrada da 
Lombardia, Km 1. Alto Santo 
Antônio. 
 
Cep: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-3191 e (27) 
9984-9284. 
 
Web-site:http://www.santateresa-
es.com.br/pousadaparadiso.htm. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 
permanentes e 1 temporário. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 8 
apartamentos com um total de 16 
leitos. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: banheiro privativo e 
televisão. 
 

Tipo de diária: inclui o café da 
manhã. 
 
Área social: televisor, lareira, bar e 
restaurante para café, sopa ou 
caldos. 
 
Recreação e lazer: mesa de jogos 
e sauna. 
 
Instalação para eventos: um 
paiol rústico com capacidade para 
15 a 20 pessoas sentadas, com 
televisão e vídeo. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
5.1.2� MEIOS DE HOSPEDAGEM  

EXTRA HOTELEIROS 
 
5.1.2.1  � Hospedaria 
 
Nome da empresa:  
Dormitório Popular. 
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Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Ricardo 
Pasolini, s/nº. Centro. 
 
Cep: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-2083. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
10 quartos com um total de 26 
leitos sem banheiro privativo. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisor, 
ventilador/circulador. 
 

Tipo de diária: inclui o café da 
manhã. 
 
Área social: existem 2 banheiros 
coletivos para os hóspedes. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Descrição e observações 
complementares: o dormitório 
popular está próximo à Rodoviária 
de Santa Teresa. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco.  
 
 
 
 
 
 
 
5.2 � Alimentação 
 
5.2.1 � RESTAURANTES 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Antônio´s. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 

 
Localização: Avenida Getúlio Vargas, 4. 
Centro. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1397. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 6 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
aberto des 8h às 15h e de 18h às 23h, 
servindo almoço e jantar.  
 
Capacidade do empreendimento: 12 
mesas e 60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: o atendimento 
é a la carte e self service. 
 
Tipo de cozinha: internacional e 
brasileira. 
 
Descrição e observações 
complementares: há monitor de vídeo, 
comercialização de bebidas e carnes 
diversas.  
Filial à Rua Antônio Roatti, 357. Telefone: 
(27) 3259-1631. 
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Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Café Haus Restaurante Ltda. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida José Ruschi, 287. 
Centro. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1329 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 5 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
aberto de quarta a domingo das 10h às 
24h, servindo almoço e jantar.  
 
Capacidade do empreendimento: 22 
mesas e 88 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente. O atendimento é a la carte. 
 

Tipo de cozinha: internacional (alemã e 
italiana) e brasileira. 
 
Descrição e observações 
complementares: comida caseira 
preparada no fogão à lenha. O 
empreendimento está instalado nas 
dependências de uma residência adaptada 
para o atendimento aos clientes. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Canaã. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Getúlio Vargas, s/nº. 
Centro. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1125. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 7 permanentes. 
Período de funcionamento: permanente, 
aberto das 8h às 15h e das 18h às 23h, 
servindo almoço e jantar.  
 

Capacidade do empreendimento: 12 
mesas e 60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: serve-se 
comida caseira self service. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Ristorante Del Monte 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: estrada do Caravaggio (Sítio 
Canaã). 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1701. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 4 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
aberto des 8h às 15h e de 18h às 23h, 
servindo almoço e jantar. 
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Capacidade do empreendimento: 12 
mesas e 60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: o atendimento 
é a la carte e self service. 
 
Tipo de cozinha: internacional e 
brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Fazenda Passárgada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: estrada do Radar, Km 7, 
Cabeceira do Rio Bonito. Vila Aparecidinha. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3384-3433 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 5 permanentes. 
Período de funcionamento: permanente, 
aberto des 8h às 22h, servindo almoço e 
jantar.  

 
Capacidade do empreendimento: 12 
mesas e 60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: serve-se 
comida caseira self service. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante e Pizzaria La Tavernetta. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Pedro Gasparini, 158. 
Centro. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1708. 
 
Web site: 
http://www.geocities.com/tavernetta_ristor
ante/01.html. 
 
E-mail: restaurantedesign@bol.com.br. 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 6 permanentes. 

 
Período de funcionamento: permanente, 
aberto das 19h às 01:00h (até o último 
cliente), servindo o jantar. 
 
Capacidade do empreendimento: 41 
mesas e 164 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente. O atendimento é self service. 
 
Tipo de cozinha: internacional (italiana). 
 
Descrição e observações 
complementares: comercialização de 
massas caseiras, pizza no forno à lenha, 
vinhos, drinks, sucos, vitaminas, 
refrigerantes e cerveja. Há dois ambientes, 
sanitários e bar. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco 
 
 
 
 
 
 
 
Nome da empresa:  
Lauros Restaurante. 

http://www.geocities.com/tavernetta_ristor
mailto:restaurantedesign@bol.com.br
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Localização: Rua Padre Marcelino, s/nº. 
Centro. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1858. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 5 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
aberto das 10h30 às 14h, servindo almoço. 
 
Capacidade do empreendimento: 12 
mesas e 50 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente. O atendimento é self service. 
 
Tipo de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações 
complementares: comida caseira, 
servindo ainda doces e bebidas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Mazzolini Di Fiori. 

 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praça Domingos Martins, 
s/nº. Centro. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1101 e (27) 3259-
1365. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 10 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
aberto das 11h às 14h e 18h30 às 22h, 
servindo almoço e jantar.  
 
Capacidade do empreendimento: 20 
mesas e 70 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque, dinheiro 
e/ou tícket�s. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente, local para eventos para 60 
pessoas. O atendimento é a la carte e self 
service. 
 
Tipo de cozinha: internacional (italiana). 
 

Descrição e observações 
complementares: o empreendimento 
dispõe de exposição e comercialização de 
quadros e tem como cozinha a italiana, 
com pratos como agnoline, lasanha, galinha 
ao molho pardo, pizzas e também carta de 
vinhos. O atendimento é de segunda a 
sexta por self service e aos sábados e 
domingos a la carte. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Recanto da Montanha Restaurante  
e Lanchonete. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia Josil Espíndula 
Agostini, Km 0. Rio Saltinho. 
 
CEP: 29160-000. 
 
Telefone: (27) 9974-1460. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 4 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
aberto des quarta a segunda de 08h30 às 
17h, servindo almoço.  



Inventário da Oferta Turística do Município de Santa Tereza/2005. 95

 
Capacidade do empreendimento: 32 
mesas e 140 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente, estacionamento para 80 
automóveis, área de lazer para crianças 
com balanço e casa. O atendimento é a la 
carte. 
 
Tipo de cozinha: regional. 
 
Descrição e observações 
complementares: comércio de massas, 
galinha ao molho pardo e moquecas, 
picanha na chapa, pastel e caldo de cana, 
pão com lingüiça, salgados, refrigerantes, 
sucos, cerveja, vinhos da região. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Sabor da Roça. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Bernardino Monteiro, 48. 
Centro. 
 

CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-2378. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 3 permanentes 
e 1 temporário. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
aberto das 10h às 16h, servindo almoço.  
 
Capacidade do empreendimento: 18 
mesas e 76 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: o atendimento 
é self service com pratos da cozinha 
regional. 
 
Descrição e observações 
complementares: o atendimento 
caracteriza-se por self service, no fogão à 
lenha. Dispõe de sanitários, monitor de 
televisão, além de espaço de 
comercialização de produtos locais tais 
como: licores, vinhos e doces. Há dois 
ambientes, ambos com fogão à lenha e 
churrasqueira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 

Nome da empresa: 
Zitus Restaurante. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Travessa Fortunato Brailo 
s/nº. Centro. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1125 e (27) 3259-1397. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 4 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
aberto das 10h30 às 14h, servindo almoço.  
 
Capacidade do empreendimento: 10 
mesas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: televisão e 
música ambiente. O atendimento é self 
service. 
 
Tipo de cozinha: regional. 
 
Descrição e observações 
complementares: há filial na Avenida 
Getúlio Vargas, 76. Centro. 
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Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
5.2.2 � BARES/CAFÉS/LANCHONETES. 
 
Nome da empresa:  
Bar e Restaurante Caranguejo e Cia. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Cel. Bonfim Júnior, 38. 
Centro. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-2382 e (27) 9946-
5491. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 6 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
aberto de segunda a sexta-feira, das 17:30 
às 23:30h e sábado e domingo de 10h às 
23:30h, servindo almoço e jantar.  
 
Capacidade do empreendimento: 18 
mesas e 76 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 

Equipamentos e serviços: música 
ambiente. O atendimento é a la carte com 
pratos da cozinha regional. 
 
Descrição e observações 
complementares: a culinária é regional 
com ênfase na culinária italiana e capixaba 
e com destaque para a moqueca e o 
caranguejo. Há, no espaço, monitor de 
televisão, som ambiente, sanitários 
masculinos e femininos, galeria de fotos e 
painéis assim como outros atrativos. Dispõe 
de serviço de disque-entrega. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Bar Elite. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Cel. Avancini, 104. 
Centro. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-2944. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 2 permanentes. 
 

Período de funcionamento: permanente, 
aberto de segunda a sábado, das 7h às 22h 
e  domingo, das 8h às 14h.  
 
Capacidade do empreendimento: 4 
mesas e 24 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente. 
  
Descrição e observações 
complementares: o bar mais antigo da  
cidade, em frente à Igreja Matriz. Comércio 
de petiscos, boas cachaças e sinuca, tendo 
também televisor. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Guedes Bar. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Cel. Bonfim Júnior, 04. 
Centro. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-2688. 
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Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 2 permanentes 
e 1 temporário. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
aberto das 7h às 22h.  
 
Capacidade do empreendimento: 7 
mesas e 28 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Descrição e observações 
complementares: dispõe de monitor de 
televisão e comercializa enlatados, 
cervejas, refrigerantes, salgados, cigarros, 
balas e outros produtos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Ponto do Sabor & Cia. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia Josil Espíndula 
Agostini Km 06. Santa Lúcia. Área não 
urbana. 
 

CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 9919-6159. 
 
Gerências: geral.  
Número de funcionários: 3 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
aberto de quinta a domingo e feriados das 
8h às 20h.  
 
Capacidade do empreendimento: 10 
mesas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente. 
 
Descrição e observações 
complementares: empreendimento 
localizado nos arredores do mirante de 
Santa Lúcia, na Rodovia Santa Teresa x 
Fundão, dando atendimento ao público de 
quinta a domingo e feriados. A lanchonete 
ainda se acha em processo de conclusão, 
mas já está em funcionamento. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Lanchonete Nova Skina . 

 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Jerônimo Vervloet, 190. 
Centro. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-2263 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 6 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
aberto de segunda a sábado, das 6h às 22h 
e domingo, das 12h às 22h.  
 
Capacidade do empreendimento: 11 
mesas e 44 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente. O atendimento é feito em 
balcão. 
 
Descrição e observações 
complementares: comercialização de 
lanches, sorvetes, balas, refrigerantes, 
sucos, cigarros, vitaminas. Dispõe de 
serviço disque-lanches com entrega em 
domicílio. 
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Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
5.2.3 � CASAS DE CHÁ/CONFEITARIAS. 
 
Nome da empresa:  
Bologna Produtos Caseiros. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua das Begônias, 30. Jardim 
das Montanhas. Área urbana. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1750. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 6 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
aberto de segunda a sábado, das 5h às 20h 
e  domingo, das 5h às 13h.  
 
Capacidade do empreendimento: balcão 
para 10 pessoas 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: o atendimento 
é feito em balcão. 

 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Padaria Laélia Ltda. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Antônio Roatti, 10. 
Centro. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-2969. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 20 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
aberto de segunda a sábado, das 6h às 20h 
e  domingo, das 6h às 12h.  
 
Capacidade do empreendimento: balcão 
para 10 pessoas 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou 
ticket´s. 
 
Equipamentos e serviços: o atendimento 
é feito em balcão. 

 
Descrição e observações 
complementares: Comercializa pães, 
laticínios, biscoitos, roscas, bolos e tortas e 
outros produtos. 
Filial à Rua Lauro Pasolini, 11, Bairro Dois 
Pinheiros. 
Telefone: (27) 3259-1998.  
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Padaria Canaã. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Ricardo Pasolini, 185. 
Centro. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-3474. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 4 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
aberto das 6h às 20h.  
 
Capacidade do empreendimento: 2 
mesas e 8 cadeiras. 
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Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: o atendimento 
é feito em balcão. 
Descrição e observações 
complementares: comercializa pães, 
doces, sucos, leite, achocolatados, cafés, 
produtos lácteos e afins. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
5.2.4 � OUTROS 
 
Nome da empresa:  
Cantina Matiello. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua São Lourenço, 1725. São 
Lourenço. Área urbana. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-2062. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 2 permanentes. 
 

Período de funcionamento: permanente, 
aberto de segunda a domingo, das 8h às 
17h. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente. O atendimento é feito no balcão. 
 
Descrição e observações 
complementares: a cantina localiza-se no 
térreo da residência, às margens da Rua 
São Lourenço. Servem-se vinhos e licores e 
exposição de quadros antigos, além de 
fotos de época. Além disto, comercializa 
compotas, doces e outros produtos 
regionais. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Cantina Romagna. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: estrada do Caravaggio. São 
Lourenço. Área não urbana. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1909. 
 

Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 2 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
aberto de segunda a domingo, das 8h às 
17h. 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
estacionamento. O atendimento é feito no 
balcão. 
 
Descrição e observações 
complementares: Cantina Romagna tem 
nas suas dependências: pia, prateleiras 
para mostra de produtos, armário e 
produtos para degustação. Há venda de 
vinhos, licores e artesanatos de madeira 
reaproveitadas pelo Sr. João Romagna.  
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
 
 
 
5.3 � Transporte. 
 
 
5.3.1 � TRANSPORTADORAS  
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TURÍSTICAS. 
 
Nome da empresa:  
Viação Lírio dos Vales. 
 
Integra rede transportes: regional. 
 
Localização: Rua Paulo Bonino, 273. Eco. 
Área urbana 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1172 e (27) 3259-
1300. 
 
Registro Oficial: DERTES-1317.  
EMBRATUR- ES 3002615012/0001-56. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 4 permanentes. 
 
Período de atendimento: segunda a 
domingo, no horário das 7h às 17h, fazendo 
transporte rodoviário, de abrangência 
regional. 
  
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Características do veículo/frota: frota 
própria com 6 veículos. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: banheiro. 

 Descrição e observações 
complementares: a empresa tem ponto de 
venda na rodoviária de Santa Teresa. A sede 
administrativa localiza-se no município de 
Cariacica � ES, onde se encontra a maior 
parte da frota da empresa. Seus ônibus fazem 
linhas entre municípios de Cariacica, Vitória, 
Santa Leopoldina, Santa Teresa, Itarana, São 
Roque do Canaã, Colatina e outras 
localidades. Também atende a fretamentos, 
além das linhas regulares. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco.  
 
 
 
5.3.2 � TÁXIS 
 
Nome da empresa:  
Ponto de Táxi/PMST. 
 
Integra rede transportes: não. 
 
Localização: Rua Cel. Avanini, 20. Centro. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-2209 e (27) 3259-2720. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 4 permanentes. 

 
Período de atendimento: segunda a 
domingo, no horário de 5h30 às 22h, 
fazendo transporte rodoviário. 
  
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Características do veículo/frota: frota 
própria com 3 veículos. 
 
Equipamentos e serviços: não há. 
  
Descrição e observações 
complementares: o ponto de táxi 
é licenciado e autorizado pela 
Prefeitura, com três veículos 
atuando na cidade. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Ponto de Táxi Padini. 
 
Integra rede transportes: não. 
 
Localização: Rua Ricardo Pasolini, s/nº 
(anexo à rodoviária). Centro. 
 
CEP: 29650-000. 
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Telefone: (27) 3259-2209 e (27) 3259-
2720. 
 
Gerências: não há gerência geral, pois, os 
veículos são particulares. 
 
Período de atendimento: segunda a 
domingo, no horário de 5h30 às 23h, 
fazendo transporte rodoviário, de 
abrangência regional. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Características do veículo/frota: frota 
própria com 6 veículos. 
 
Equipamentos e serviços: não há. 
  
Descrição e observações 
complementares: veículos 
particulares com alvará de 
funcionamento. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco.  
 
 
 
5.3.3 � OUTROS. 
 
Nome da empresa:  
COOPE Transportes. 

 
Integra rede transportes: não. 
 
Localização: Rua Cel. Avancini, 32. 
Centro. 
 
CEP: 29650-000. 
Telefone: (27) 3259-2985. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 permanentes. 
 
Período de atendimento: segunda a 
sexta, no horário de 7h às 16h, fazendo 
transporte rodoviário, de abrangência local. 
  
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Características do veículo/frota: frota 
própria com 36 veículos 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior dos veículos: oferece ar-
condicionado. 
  
Descrição e observações 
complementares: a Cooperativa 
tem vários associados, dispondo de 
kombis, vans e microônibus. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 

 
 
 
 
 
11 � Eventos. 
 
11.1 � PARQUE E PAVILHÕES  

DE EXPOSIÇÕES. 
 
Nome da empresa:  
Parque de Exposições 
Frei Estévão Eugênio Corlleti.  
 
Localização: Avenida das Acácias, s/nº. 
Dois Pinheiros. Área urbana. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-2268. 
 
Gerências: administrado pela Secretaria 
Municipal de Turismo. 
 
Número de funcionários: 2 permanentes. 
 
Formas de pagamento: através de 
cessão. 
 
Características gerais: distância do 
Aeroporto de Vitória 78km, do Porto 78km, 
da Rodoviária 4km e do centro da cidade 
3km.  
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Período de atendimento: de acordo com 
a necessidade, o horário administrativo é 
de 7h às 23h. 
 
Espaço físico: 30.555m². 
 
Área para feiras e exposições: área 
coberta de 4.035 m². 
  
Equipamentos e serviços: restaurante e 
estacionamento para 600 vagas. 
 
Descrição e observações 
complementares: o 
empreendimento tem capacidade 
para 20.000 pessoas, 7 
restaurantes, 4 bares, 1 palanque, 1 
área coberta, área específica para 
exposições coberta, 4 banheiros 
com 20 sanitários. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
11.2 � AUDITÓRIOS/SALÕES  

DE CONVENÇÕES / SALAS 
 
 
Nome da empresa:  

Auditório do Hotel Solar dos Colibris. 
 
Localização: Avenida Jardim dos Manacás, 
400. Jardim das Montanhas. Área urbana. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-2200 e (27) 3259-
2201 e (27) 3259-2202. 
 
Web site: 
http://www.hotelsolardoscolibris.com.br. 
 
E-mail: 
solardoscolibris@hotelsolardoscolibris.com.
br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 
permanentes. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Características gerais: a distância do 
Aeroporto de Vitória e do Porto é de 78km, 
da Rodoviária é de 4km. O período de 
atendimento é de segunda a domingo das 
7h às 23h. 
 
Espaço físico: auditório com capacidade 
para 120 pessoas. 
 

Equipamentos e serviços: 
televisão/vídeo, retroprojetor, instalações 
sanitárias, restaurante e serviço de 
coffee/buffet. 
 
Descrição e observações 
complementares: as instalações 
localizam-se nas dependências do 
Hotel Solar dos Colibris. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
Nome da empresa:  
Associação de Moradores.  
 
Localização: Rua José Eugênio Vervloet, 
s/nº. Canaã. Área urbana. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1662. 
 
Gerências: representante da Associação 
de Moradores. 
 
Características gerais: a distância do 
Aeroporto de Vitória e do Porto, é de 78km 
e da Rodoviária é de 5km. O período de 
atendimento é das 7h às 20h de acordo 
com a necessidade. 
 
Espaço físico: auditório com capacidade 
para 110 pessoas. 

http://www.hotelsolardoscolibris.com.br.
mailto:solardoscolibris@hotelsolardoscolibris.com.
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Equipamentos e serviços: 
televisão/vídeo. 
 
Outras instalações: 6 salas com 
capacidade variando entre 20 e 40 lugares 
e salão de festas para locação. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
 
Nome da empresa:  
Auditório do Museu de Biologia  
Professor Mello Leitão.  
 
Localização: Avenida José Ruschi, 4. 
Centro. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1182. 
 
E-mail: colibri@tropical.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 25 
permanentes. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 

 
Características gerais: a distância do 
Aeroporto de Vitória e do Porto é de 78km, 
da Rodoviária é de 6km e do centro 
hoteleiro é  de 2km. O período de 
atendimento é de terça a domingo das 8h 
às 17h. 
  
Espaço físico: auditório com capacidade 
para 200 pessoas. 
  
Equipamentos e serviços: 
televisão/vídeo e retroprojetor. 
 
Descrição e observações 
complementares: o auditório está 
localizado nas dependências do 
Museu de Biologia Mello Leitão. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Auditório da Casa da Cultura. 
 
Localização: Avenida Getúlio Vargas,121. 
Centro. Área urbana. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-2268 
 

Gerências: Secretária Municipal de Cultura 
de Santa Teresa. 
 
Número de funcionários: 3 permanentes. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Características gerais: a distância do 
Aeroporto de Vitória e do Porto é de 83km,  
da Rodoviária e do centro hoteleiro é de 07 
km. O período de atendimento é  de 
segunda a sextas, das 9h às 22h. 
 
Espaço físico: auditório com capacidade 
para 146 pessoas. 
 Equipamentos e serviços: 
televisão/vídeo. 
 
Descrição e observações 
complementares: para utilização 
do espaço é necessário o 
agendamento prévio. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
5.5 � Lazer e Entretenimento 
 
 
5.5.1 � PARQUES, JARDINS E PRAÇAS. 
 

mailto:colibri@tropical.com.br.
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Nome da empresa:  
Praça Domingos Martins. 
 
Localização: centro da cidade. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-2122 
 
Gerências: administrado pela Secretaria 
de Meio Ambiente de Santa Teresa. 
 
Forma de ingresso: gratuita. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Equipamentos e serviços: locais para 
alimentação, serviço de limpeza, telefone 
público  e estacionamento com 40 vagas. 
 
Principais atividades ocorrentes 
no atrativo: caminhada 
contemplativa. 
 
Descrição e observações 
complementares: são cultivadas 
várias espécies de flores (rosas, 
petúnias, beijos, flocos). Na praça 
existem 27 bancos, coreto central 
sem cobertura com luminárias nos 
balaústres e poste de iluminação no 
centro. Há fonte luminosa 

atualmente desativada. Foi erigido 
ali um monumento em homenagem 
aos ex-combatentes teresenses da 
2ª Guerra Mundial. Localiza-se nos 
arredores da Igreja Matriz de Santa 
Teresa. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Praça João Eloy Detoni. 
 
Localização: centro da cidade. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Gerências: administrada pela Secretaria 
Municipal de Obras. 
 
Forma de ingresso: gratuita. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Equipamentos e serviços: locais para 
alimentação, serviço de limpeza e de 
informação, telefone público e 
estacionamento com 8 vagas. 
 
Principais atividades ocorrentes 
no atrativo: caminhada 

contemplativa, prática esportiva e 
comercialização de produtos típicos. 
 
Descrição e observações 
complementares: prática de 
desporto e lazer, quadra 
poliesportiva, campo de futebol de 
areia e playground. A loja do 
agroturismo e posto de informações 
turísticas está instalada nesta praça. 
Essa localiza-se nos arredores da 
Rodoviária de Santa Teresa. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
5.5.2 � CLUBES 
 
Nome da empresa:   
Associação Atlética Banco  
do Brasil - AABB 
 
Localização: Rodovia ES-261, Galerano 
Afonso Venturini, São Lourenço. Área não 
urbana. 
 
CEP: 29650-000. 
 



Inventário da Oferta Turística do Município de Santa Tereza/2005. 105

Telefone: (27) 3259-1166 e (27) 3259-
1478. 
 
Gerências: administrado pelo Banco do 
Brasil de Santa Teresa. 
 
Número de funcionários: 3 permanentes. 
 
Forma de ingresso: aberto aos 
funcionários e familiares do Banco do Brasil 
e associados. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
sábado, domingo e feriados das 8h às 18h. 
 
Equipamentos e serviços: instalações 
sanitárias, locais para alimentação, serviço 
de limpeza, serviço de segurança, telefone 
público, estacionamento com 50 vagas, 
piscina, sauna, quadras e churrasqueira. 
 
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: atividades desportivas e de lazer. 
 
Descrição e observações 
complementares: capacidade para 
500 pessoas sentadas. Nas 
dependências há vestiários com 
chuveiros, banheiro e quadras 
poliesportivas. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 

 
 
Nome da empresa:  
Clube Social Recreativo Tangarás. 
 
Localização: Rua Bernardino Monteiro, 
582. Área urbana. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1941. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 2 permanentes. 
 Equipamentos e serviços: locais para 
alimentação e estacionamento. 
 
Principais atividades ocorrentes 
no atrativo: caminhada 
contemplativa, prática esportiva e 
serviço de informação. 
 
Descrição e observações 
complementares: capacidade para 
300 pessoas sentadas. Nas 
dependências há vestiários com 
chuveiros e banheiro.  
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 

 
Nome da empresa:  
Fazenda Clube Santa Teresa. 
 
Localização: Santa Teresa. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 3 permanentes 
e 10 temporários. 
 
Forma de ingresso: pago. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
sábados domingo e feriados das 8h às 18h. 
 
Equipamentos e serviços: instalações 
sanitárias, locais para alimentação, serviço 
de limpeza, serviço de segurança, telefone 
público, estacionamento com 100 vagas, 
piscina natural, área verde e churrasqueira. 
 
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: atividades desportivas e de lazer. 
 
Descrição e observações 
complementares: capacidade para 
1.000 pessoas sentadas. Nas 
dependências há área de lazer com 
piscina natural, cachoeira e área 
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verde, além do serviço de bar, com 
instalações sanitárias. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
5.5.3 � ESTÁDIOS, GINÁSIOS  

E QUADRAS. 
 
 
Nome da empresa:  
Ginásio Poliesportivo  
José Nilzo de Vargas Lima. 
 
Localização: Rua Barão Orlando Bonfim, 
s/nº. Vila Nova. Área urbana. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1344. 
E-mail: culturaesporte@limainfo.com.br. 
 
Gerências: administrado pela Secretaria 
de Esporte, Cultura e Lazer.  
 
Número de funcionários: 1 permanente. 
 
Forma de ingresso: gratuita. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h. 
 

Equipamentos e serviços: instalações 
sanitárias, locais para alimentação, serviço 
de limpeza, telefone público e segurança 
quando há jogos. 
 
Principais atividades ocorrentes 
no atrativo: prática esportiva. 
 
Descrição e observações 
complementares: capacidade para 
1.500 pessoas sentadas. Nas 
dependências há vestiários com 
chuveiros e banheiro. Ao lado do 
ginásio existe um campo de futebol. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. in loco.  
2. Prefeitura Municipal de 
Santa Teresa.  

 
 
 
 
Nome da empresa:  
Ginásio Poliesportivo da ESFA. 
 
Localização: Avenida Bernardino Monteiro, 
700. Dois Pinheiros. Área urbana. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1123. 

 
Web site: http://www.esfa.edu.br 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 32 
permanentes. 
 
Forma de ingresso: gratuita e a combinar 
de acordo com a atividade esportiva-
cultural. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h. 
 
Equipamentos e serviços: instalações 
sanitárias, locais para alimentação, serviço 
de limpeza, telefone público e segurança 
quando há jogos. 
 
Principais atividades ocorrentes 
no atrativo: prática esportiva. 
 
Descrição e observações 
complementares: capacidade para 
700 pessoas sentadas. Para shows a 
capacidade é de cerca de 5.000 
pessoas. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 

mailto:culturaesporte@limainfo.com.br.
http://www.esfa.edu.br
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Nome da empresa:  
Estádio Municipal Ângelo Franchiani. 
 
Localização: Rua Barão Orlando Bonfim, 
s/nº.Vila Nova. Área urbana. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1344. 
 
E-mail: culturaesporte@lima.com.br. 
 
Gerências: administrado pela Secretaria 
de Esporte, Cultura e Lazer. 
 
Forma de ingresso: gratuita. 
 
Período de funcionamento: permanente 
das 8h às 18h. 
 
Equipamentos e serviços: instalações 
sanitárias, locais para alimentação, telefone 
público, serviço de limpeza, segurança 
quando há jogos. 
 
Principais atividades ocorrentes 
no atrativo: prática esportiva. 
Descrição e observações 
complementares: quadra 
poliesportiva, alambrados e 
arquibancadas. 
 

Referências/Documentos consultados:  
1. in loco. 
2. Prefeitura Municipal de 
Santa Teresa. 

 
 
 
5.5.4 � OUTROS SERVIÇOS  

E EQUIPAMENTOS 
 
 
Nome da empresa: 
Pesque e pague da Pousada e Camping 
Rural Fazenda Passárgada. 
 
Localização: Aparecidinha. Área não 
urbana. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 9984-9145. 
 
Fax: (27) 3259-3433 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 8 permanentes. 
 
Forma de ingresso: pago. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
sábado, domingo e feriados das 8h às 20h. 
 

Equipamentos e serviços: 
estacionamento. 
 
Principais atividades ocorrentes 
no atrativo: pesque e pague. 
 
Descrição e observações 
complementares: dotado de 
açudes com tilápias e bagres, o 
atrativo fornece equipamentos de 
pesca, haverão ainda pomares, 
trilhas pela mata e montaria e 
aluguel de barracas para camping. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pesque e pague do Sítio Pedrine. 
 
Localização: Valão de São Pedro. Área não 
urbana. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 8 permanentes 
 
Forma de ingresso: pago. 
 

mailto:culturaesporte@lima.com.br.
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Período de funcionamento: permanente. 
 
Equipamentos e serviços: 
estacionamento. 
 
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: pesque e pague. 
 
Descrição e observações 
complementares: 21 açudes com 
tilápias, carpas, pacus, bagres e 
outros. Área de recreação de 500 
m² com bar. O pescado pode ser 
consumido no local. Fornece 
equipamentos para pescaria (vara e 
isca). A propriedade produz vinhos, 
frutas e mel comercializados no 
local. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 � Outros Serviços  

e Equipamentos Turísticos. 
 
 
5.6.1� ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 
 
Nome da empresa:  
Sindicato dos Trabalhadores  
Rurais de Santa Teresa. 
 
Localização: Rua Luiz Machado da Silva, 
09. Centro. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1088. 
 
E-mail: sindicatost@ig.com.br. 
 
Número de funcionários: 8 permanentes.  
 
Forma de ingresso: gratuita. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
de segunda a sexta, das 7:30h às 16h. 
 
Equipamentos e serviços: instalações 
sanitárias, telefone público  e serviço de 
limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes 
no atrativo: acompanhamento das 
propriedades rurais, fortalecendo o 
Agroturismo e o Ecoturismo. 

 
Descrição e observações 
complementares: assistência 
técnica agropecuária, jurídica, 
atendimento médico, assistência 
educacional (equipe volante), plano 
de saúde para associados (cartão 
saúde), tem farmácia própria 
(Farmácia Colibri) conveniada para 
associados com medicamentos a 
preço de custo e  assistência 
previdenciária. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:   
Associação dos Produtores de  
Artesanato de Santa Teresa � 
APROAST. 
 
Localização: Rua Ricardo Pasolini, 
s/nº.Galeria do Artesanato. Centro. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-3032. 
 
Gerências: próprios associados gerenciam 
as atividades. 
 

mailto:sindicatost@ig.com.br.
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Número de funcionários: 2 permanentes. 
 
Forma de ingresso: pago. 
 
Período de funcionamento: permanente 
das 08h30 às 17h . 
 
Equipamentos e serviços: instalações 
sanitárias, locais para alimentação, serviço 
de limpeza, telefone público, 
estacionamento com 8 vagas e adaptação 
para portadores de necessidades especiais. 
 
Principais atividades ocorrentes 
no atrativo: produção e 
comercialização de artesanato. 
 
Descrição e observações 
complementares: comercialização 

de produtos diversos feitos por 
associados da APROAST e 
administração da Galeria de 
Artesanato Local. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Associação dos Vinicultores  
de Santa Teresa � AVIST. 
 
Localização: Rua São Lorenço, 1725. São 
Lorenço. Área urbana. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-2062. 

 
Contato: Vinícius Cordellini. 
 
Período de funcionamento: permanente 
das 08h às 17h . 
 
Principais atividades ocorrentes 
no atrativo: está desenvolvendo 
vários projetos para o 
desenvolvimento e aprimoramento 
da atividade vínicola, parcerias com 
a EMBRAPA e com o SICOOB. Apoio 
e suporte técnico para os 
associados. 
 
Referências/Documentos consultados: 
Presidente: Vinícius Cobe
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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:  
Santa Teresa. 
 
Endereço da prefeitura: Rua Darly 
Nerty Vervloet, 446. Centro. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1611, (27) 3259-
1653 e (27) 3259-1220. 
 
Fax: (27) 3259-1370. 
 
Web site: http://www.santateresa-
es.com.br. 
 
E-mail: gabinete@limainfo.com.br. 
 
Funcionamento: 8h ás 15h30. 
 
Registro estadual: CNPJ 
27.167.444/0001-72. 
 

Referências/Documentos 
consultados:  

1. Prefeitura Municipal de 
Santa Teresa. 
2. Disponível em: 
www.camara.gov.brww 
<http://camara.gov.br/eleicoes2
004/aplic/>.Acesso em: jan. 
2005. 

6.1.1.2 - Geográficas 
 
Localização: 
 
Latitude (S): 19º 56� 10�. 
Longitude (W. Gr.): 40º 36� 06��. 
 
Área total do município: 671,94km². 
 
Municípios limítrofes: ao Norte, os 
municípios de São Roque do Canaã, 
João Neiva e Itaguaçu, ao Sul, os 
municípios de Santa Maria de Jetibá e 
Santa Leopoldina, a Leste, os 
municípios de Ibiraçu, Fundão e Santa 
Leopoldina e, a Oeste, os municípios de 
Itarana e Itaguaçu. 
 
Distritos: Sede, Alto Santa Maria, Vinte 
e Cinco de Julho, São João de 
Petrópolis, Santo Antônio do Canaã e 
Alto Caldeirão. 
 
Povoados: Caldeirão e Santo Antônio. 
 
Temperatura: 

Mínima: 5º C. 

Média: 14º C. 
Máxima: 20º C. 

 
Clima: tropical de altitude. 
Região alta: frio úmido. 
Região baixa: quente e seco. 
 
 
 
Altitude  
 
Região alta: de 500 a 1.005 m. 
Região baixa: de 140 a 500 m. 
Média: 675 m acima do nível do mar 
(na sede). 
 
Referências/Documentos 
consultados:  
1. Prefeitura Municipal de Santa 
Teresa.  
2. INCAPER. Disponível em: 
<http://www.incaper.es.gov.br/Escritori
os_locais.htm> Acesso em: jan. 2005. 
3. IPES. 
.<http://www.ipes.es.gov.br, acesso 
em: jan. 2005. 
 
 
6.1.1.3 Econômicas 
 
Principais atividades econômicas: a 
base da economia está na agricultura, 
com o cultivo de café, principal fonte de 
renda do município, seguida pela 
cultura do eucalipto. No setor industrial 
destaca-se a indústria da madeira e o 

http://www.santateresa-
mailto:gabinete@limainfo.com.br.
http://www.camara.gov.brww
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Parque Industrial de Telhas coloniais, 
cerâmicas e esquadrias. Na 
agropecuária (1.500 propriedades rurais 
sendo 80% com áreas inferiores a 
50,0ha). Pecuária, com rebanho total 
de 10.566cab. Na agroindústria 
destaca-se a fábrica de doces Vera e a 
de Aguardente Da Mata. Potencialidade 
para o Turismo.  
Referências/Documentos 
consultados: 

1. INCAPER. Disponível 
em: 
<http://www.incaper.es.gov.br/E
scritorios_locais.htm> Acesso 
em: jan. 2005. 
2. IPES. Perfil Municipal. 
<http://www.ipes.es.gov.br, 
acesso em: jan.2005. 

 
 
 
6.1.2 - ASPECTOS HISTÓRICOS 
 
O município foi fundado em 25 de 
novembro de 1891 e se formou a partir 
do núcleo de colonização de imigrantes 
de origem italiana. Eram 388 oriundos 
do Vêneto e de Trento. Originalmente, 
teriam vindo para a formação do Núcleo 
Nova Trento que, sem sucesso, 
contribuiu para a transferência do grupo 
para outras regiões entre elas Santa 
Leopoldina. Os imigrantes 
estabeleceram-se, finalmente, no 
Núcleo de Timbuí em 1875, quando 

foram distribuídos lotes pela colônia, 
situados às margens dos rios São 
Lourenço e São Pedro, formadores do 
Rio Timbuí. Posteriormente, alguns 
colonos se instalaram em terras mais 
férteis e devolutas, localizadas no Vale 
do Rio Santa Maria do Rio Doce e do Rio 
Santa Joana, povoando o Vale do 
Canaã, Tabocas, Valsugana e São 
Sebastião do Rio Perdido, locais onde 
hoje �se encontram os principais 
exemplares da arquitetura rural dos 
imigrantes italianos�. 
 
Em 1876 chegaram novos imigrantes 
italianos e em 1877, uma nova corrente 
migratória oriunda da Suíça e da 
Alemanha se estabeleceu no Vale do Rio 
25 de Julho. Consta, ainda, a chegada 
de poloneses que se estabeleceram no 
Vale do Rio 5 de Novembro. Entretanto, 
a data comemorativa da colonização de 
Santa Teresa, 26 de junho de 1875, 
remete ao sorteio e entrega dos lotes 
de terra aos primeiros imigrantes 
italianos que se instalaram na região. 
 
Em Vinte e Cinco de Julho 
instalaram-se alemães e suíços, 
que chegaram a Santa Teresa 
nos primeiros dias de maio de 
1877. Em 1892 fundaram uma 
escola particular e em 1892, 
fundaram a igreja. 

Dos grupos étnicos, a maioria é 
significativamente branca (76,77% do 
total da população) em função da 
contribuição dos imigrantes italianos 
que para lá seguiram no século XIX. 
20,05% da população constituem-se de 
miscigenados (pardos). Apenas 3,14% 
são representantes negros. A 
contribuição cultural do imigrante 
italiano se mantém na gastronomia 
típica do município entre salgados, 
doces e bebidas, principalmente os 
vinhos, além da produção da 
arquitetura urbana e da rural espalhada 
pelo município. Uma pequena 
contribuição indígena parece ainda 
existir entre os 0,04% da população. 
 
O principal acesso à sede se dá através 
da Rodovia BR-101, na altura do 
Município de Fundão. Outros acessos 
secundários, como as Rodovias 
estaduais ES-261, ES-080 e ES-355, 
interligam a sede urbana aos municípios 
de Fundão, Colatina, Santa Maria de 
Jetibá, Itarana e Santa Leopoldina. 
 
A economia é basicamente 
agroindustrial, onde se destaca a 
produção cafeeira. O comércio de 
madeira é o segundo mais 
representativo, o que se explica 
pela fama da habilidade dos 
italianos em lidar de forma 
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artesanal com o uso da pedra, 
madeira, solo, ferro e couro, 
trazendo para o Brasil o 
conhecimento técnico adquirido 
por herança cultural de seus 
mais antigos antepassados 
etruscos e romanos.  
 
Todos os adultos eram bons obreiros, 
sabiam distribuir tarefas para todos os 
membros da família: marceneiros, 
pedreiros, machadeiros; construíam 
moinhos engenhos de açucar e 
monjolos; lavravam a madeira e faziam 
tabuinhas (não havia telhas de barro) 
para as coberturas; construíam as 
paredes de estuque; manejavam a 
serra para confeccionar peças de 
madeira para as casas; faziam fornos 
caseiros para a fabricação do pão, a 
méscola para a dona de casa mexer a 
polenta e o caprichado rolo de madeira 
para a feitura do macarrão (POSENATO, 
1997, ps. 54-55). 
 
Predominantemente agrícola, a 
base econômica do município é o 
cultivo de café, que foi 
introduzido juntamente com a 
plantação de milho desde a 
ocupação do território. A zona 
rural é marcada pela 

predominância das pequenas 
propriedades. 
 
A atividade turística começa a 
despontar como uma atividade 
rentável e economicamente ativa 
através da infra-estrutura de 
hospedagem e oferta de serviços 
voltados para esta a atividade do 
agroturismo. 
 
Referências/Documentos 
consultados: 
1. SEBRAE-ES. Inventário da 
Oferta Turística do Município de 
Santa Teresa. IDEIES - Instituto 
desenvolvimento Industrial do Espírito 
Santo, Prefeitura Municipal de Santa 
Teresa. Santa Teresa, jul. 1998. 
2. IPES disponível em: 
www.ipes.es.gov.br. Acesso em: jan. 
2005.  
 
 
 
6.1.3 - ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL. 
 
6.1.3.1 - Estrutura Administrativa. 
 
Nome do Prefeito: Gilson  Antônio de 
Sales Amaro (2005-2009). 
Orly Miguel dos Santos. (2000-2004). 
 

Endereço: Avenida Darly Nerty 
Vervloet, 446. 
Telefone: (27) 3259-1580 e (27) 
3259-2269. 
 
Web site: não há. 
 
E-mail: 
stturismocultura@limainfo.com.br 
 
Número dessecretarias, 
departamentos e outros:  
 Procuradoria Jurídica; 
 Chefia de Gabinete; 
 Secretaria Municipal de 
Planejamento e Gestão; 
 Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças; 
 Secretaria Municipal de 
Agricultura e Desenvolvimento 
Econômico; 
 Secretaria Municipal de Cultura, 
Esporte e Lazer; 
 Secretaria Municipal de 
Educação; 
 Secretaria Municipal de Obras e 
Infra-Estrutura; 
 Secretaria Municipal de 
Integração Social e Cidadania; 
 Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Turismo e 
 Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Referências/Documentos 
consultados:  

http://www.ipes.es.gov.br
mailto:stturismocultura@limainfo.com.br
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1. Prefeitura Municipal de 
Santa Teresa.  

 
6.1.3.2 - Gestão do Turismo. 
 
Órgão oficial de turismo: Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Turismo. 
 
Localização: Avenida Getúlio Vargas, 
121. Centro. 
 
Telefone: (27) 3259-2268 e (27) 
3259-1344. 
 
Web site: http://www.santateresa-
es.com.br. 
 
E-mail:culturalst@bol.com.br e 
stturismocultura@limainfo.com.br 
 
Cep: 29650-000. 
 
Titular do Órgão � sem titular. 
 
COMTUR - Conselho municipal de 
turismo:  Lei de criação nº 1.191, de 
30/04/1996. Lei de reestruturação nº 
1.505, de 01/06/2003. 
 
Referências/Documentos 
consultados:  

1. Prefeitura Municipal de 
Santa Teresa. 
2. IPES - 
www.ipes.es.gov.br 

 

 
6.1.4 - LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 
 
Lei Orgânica do Município: nº 
973, de 05/04/1990. 
 
Legislação de Uso e Ocupação 
do Solo: nº 13/11/1999. 
 
Legislaçãode  de Desenvolvimento 
Turístico: não há. 
 
Legislação de Proteção Ambiental: 
não há. 
 
Legislação de Proteção ao 
Patrimônio Cultural: não há. 
 
Legislação de Incentivos Fiscais 
para o Turismo: não há. 
 
Plano Diretor: Lei nº. 1.312/99. 
 
Outras: não há. 
 
Referências/Documentos 
consultados:  

1. Prefeitura Municipal de 
Santa Teresa. 

 
 
6.1.5 - FERIADOS E DATAS  

COMEMORATIVAS 
MUNICIPAIS 

 

Junho: Festa do Imigrante Italiano. 
 
Outubro: Festa da Padroeira Santa 
Teresa. 
 
 
6.1.6 � SERVIÇOS PÚBLICOS 
 
Domicílios particulares 
permanentes: 5.419 domicílios. 
 
 
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 � 45,9%; 
 poço ou nascente � 50,5% e 
 outra � 3,6%. 
 
Referências/Documentos 
consultados:  

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

 
 

http://www.santateresa-
mailto:E-mail:culturalst@bol.com.br
mailto:stturismocultura@limainfo.com.br
http://www.ipes.es.gov.br
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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 � 35,2%; 
 fossa séptica � 9,5%; 
outro escoadouro � 0,2%; 
 rede geral de esgoto ou pluvial 
� 28,9%; 
 rio, lago ou mar � 22,0%; 
vala � 3,1% e 
nenhuma � 1%. 

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

 fossa rudimentar - 7,8%; 
 fossa séptica - 5,8%; 
 rede geral de esgoto ou pluvial 
- 55,4%; 
 rio, lago ou mar - 30,3%; 
vala - 0,7%. 

 
Referências/Documentos 
consultados:  
1. IPES. Disponível em: < 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/m
unicipios/64/Habitacao/tab08.pdf>. 

Acesso em jan. 2005. Fonte dos dados: 
IBGE. Microdados do Censo 2000. 
 
 
6.1.6.3 - Serviços de Energia 
 
Tipo de abastecimento de energia: 
elétrica. 
 
Empresa responsável: ESCELSA 
Espírito Santo Centrais Elétricas e 
ELFSM - 1ª Sede e segundo Distrito 
Norte. 
 
Número de domicílios atendidos: 
Consumidores: Escelsa 5.620 e ELFSM 
11.738 (2002) 
 
Referências/Documentos 
consultados:  

1. ESCELSA - Espírito 
Santo Centrais Elétricas. 
2. ELFSM. 

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

 coletado - 55,7%; 
 jogado em rio, lago ou 
mar - 0,7%; 
 jogado terreno baldio 
ou logradouro - 6,5%; 
 queimado ou enterrado 
- 36,1% e  

 tem outro destino - 
0,9%. 

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

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

 
 
6.1.6.5 - Serviços de Resíduos 
Sólidos 
 
 
Número de domicílios atendidos: 
1.083 
O destino é o aterro sanitário localizado 
em Cariacica � ES. 
 
Referências/Documentos 
consultados:  

1. Prefeitura Municipal de 
Santa Teresa. 

 
 
6.1.6.6 � Equipamentos, instalações 
e serviços públicos: 
 
Telefones públicos, praças, ginásios, 
parques escolas, quadras poliesportivas 
e outras dependências de uso público. 

http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/m
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6.1.7 - OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Distância da sede à capital do 
Estado: 75km. 
Densidade demográfica: 30,4  
habitantes por km² (2003). 
 
IDH � Índice desenvolvimento 
humano: 0,789 
 
 
Procedência: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros 
estados e países. 
 
 
Hotel - 176 fichas. 
 

 
 

Fonte: SEBRAE/ES. Pesquisa Perfil do 
Turista de Santa Teresa � ES, novembro 
de 2003. 

 
 
 
 
 
 
Finais de Semana - 137 
pessoas. 
 

 
 
Fonte: SEBRAE/ES. Pesquisa Perfil do 
Turista de Santa Teresa � ES, novembro 
de 2003. 

 
População residente: 20.622 
(Censo 2000).  
População estimada:  21.021 
em 2004. 
 

Área urbana: 9.714 
pessoas. 

Área rural: 10.908 
pessoas. 
População Masculina: 
10.574 hab. 
População Feminina: 
10.048 hab. 

 
 
 
Atrativos mais visitados:  

Reserva Biológica de Santa 
Lúcia;  
Reserva Biológica Augusto 
Ruschi; 
Museu de Biologia Mello Leitão; 
Cachoeira do Country; 
Vale do Canaã e 
 Igreja Matriz de Santa Teresa. 

 
Descrição e informações 
complementares: o município dispõe 
de várias áreas verdes tais como a 
Reserva Biológica Augusto Ruschi 
estação Biológica de Santa Lúcia. Está 
em fase de regulamentação o Parque 
Natural Municipal de São Lourenço. Há 
também museus, muitos prédios 
históricos e outros atrativos naturais de 
beleza cênica, além dos atributos 
culturais. 
 
Referências/Documentos 
consultados: 
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1. IPES. Disponível em 
<http://www.ipes.es.gov.br/perfil
/pdf/municipios/64/Demografia/t
ab01.pdf>. Acesso em: 2004. 
Fonte dos dados: IBGE. 
Microdados do Censo 2000. 
2. ES em Dados. Governo 
do Estado do Espírito Santo. 
2003/2006. 
3. IBGE. Censo 2000.  
4. S
EBRAE/ES. Pesquisa Perfil do 
Turista de Santa Teresa � ES. 
1. Perfil básico em hotéis, 2. 
Pesquisa com visitantes: finais de 
semana, novembro de 2003. 

6.2� Meios de Acesso ao Município. 
6.2.1 � TERRESTRES. 
 
 
6.2.1.1 � Terminais/Estações  

Rodoviárias e  
Serviços Rodoviários 

 
Meios de acesso ao município: 
através de Rodovias Estaduais 
pavimentadas, regular. 
 
Equipamentos, serviços e 
facilidades nos equipamentos e vias 
de acesso: instalações sanitárias, 
locais para alimentação, serviço de 
segurança e telefone público. 
 
Acesso para a capital do estado: 
através de Rodovias Federais 

pavimentadas e em estado regular de 
conservação 
 
Acesso para outras capitais: através 
de Rodovias Federais pavimentadas e 
em estado regular de conservação. 
 
Acesso para outros municípios: 
Rodovia ES 080, trecho Santa Teresa x 
Santa Leopoldina, também conhecido 
como Rodovia Bernardino Monteiro e 
trecho Santa Teresa x São Roque do 
Canaã, também conhecido como 
Rodovia Armando Martinelli. 
 
Rodovia ES-261, Josil Espíndula 
Agostini, ligando Santa Teresa x Fundão 
(acesso à Rodovia BR-101). Neste 
trecho opera a Viação Lírio dos Vales 
com pontos de embarque em toda a 
Rodovia (pontos de parada) com 
conexões para Fundão, Colatina, 
Vitória, São Roque e Santa Maria de 
Jetibá. 
 
Rodovia ES-261 e ES-355 Rodovia 
Galerano Afonso Venturini, ligando 
Santa Teresa a Santa Maria de Jetibá. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Terminal Rodoviário Municipal Lúcio 
Fernandes Ramos. 

 
Localização: Rua Ricardo Pasolini s/nº. 
Centro. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1300. 
 
Equipamentos, serviços e 
facilidades nos equipamentos e vias 
de acesso: instalações sanitárias, 
locais para alimentação, serviço de 
limpeza, serviço de segurança, locais de 
embarque e desembarque, vendas de 
passagens, estacionamento, telefone 
público, banca de revistas e escritório 
da Defesa Civil Municipal. 
 
Acesso para a capital do estado: 
chegada e saída diariamente em 6 
horários. 
Acesso para outros municípios: 
 Santa Leopoldina: diariamente, 
em 2 horários. 
 Fundão: diariamente, em 4 
horários. 
 São Roques do Canaã: 
diariamente, em 8 horários. 
 Santa Maria de Jetibá: 
diariamente, em 4 horários. 
           Colatina: diariamente, em 4 
horários. 
 
Descrições e observações 
complementares: dispõe de guichês 
das seguintes empresas:  
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 Lírio dos Vales. Telefone: (27) 
3259-1300; 
 Viação Águia Branca (ônibus 
partindo de Vitória, Fundão e Colatina) 
e 
 São Roque. Telefone: (27) 
3721-2900. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
 
6.2.2 � AÉREOS. 
 
6.2.2.1 �Outras. 
 
 
Nome da empresa: Departamento 
de Controle do Espaço Aéreo � 
Santa Teres -  DTCEA 
 
Localização: Vila Aparecidinha. Área 
não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal 
com acesso gratuito. O tempo para 
usufruir o atrativo é de algumas horas. 
 
Descrição do atrativo: Santa Teresa 
tem sua presença no cenário 
estratégico nacional por abrigar uma 

base da Aeronáutica o Destacamento de 
Controle do Espaço Aéreo, Santa Teresa 
- DTCEA-STA, que controla o tráfego 
aéreo e espacial de toda a região por 
radar, num raio de 400km.  
 
A base, localizada no Povoado de Vila 
Aparecidinha tem acesso pavimentado 
desde a sede do município e está 
construída numa altitude 1.065 metros, 
em local de onde se avista o mar e boa 
parte da região montanhosa do estado, 
inclusive a Pedra Azul, no Município de 
Domingos Martins. 
Referências/Documentos 
consultados: 

1. in loco 
2. Prefeitura Municipal de 
Santa Teresa. 

 
6.3 � Sistema de 
Comunicação. 
 
6.3.1 � AGÊNCIAS POSTAIS. 
 
 
Nome da empresa:  
Empresa Brasileira de 
Correios  
e Telégrafos � ECT. 
 
Localização: Rua Cel. Bonfim 
Júnior, 230. Centro. 

 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1135. 
 
Web site: 
http://www.correios.com.br. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta, das 9h às 17h. 
 
Equipamentos: equipamentos 
de apoio diversos. 
 
Serviços prestados: serviços 
postais, SEDEX, Telegrama e 
reembolso. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
6.3.2 � EMISSORAS DE RÁDIO / TV 
 
 
Nome da empresa:  
Rádio Canaã FM 105,9 Mhz. 
 

http://www.correios.com.br.
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Localização: Travessa Fortunato 
Broilo, 21, segundo andar. 
Centro. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1059. 
 
E-mail: canaafm@ig.com.br. 
 
Período de funcionamento: 
permanente, de 6h a meia noite. 
 
Equipamentos: escritório, 
recepção, estúdio, antena e 
outros equipamentos de apoio. 
 
Serviços prestados: programas 
de prestação de serviços de 
cunho cultural, informativo e de 
cidadania. 
 
Informações e observações 
complementares: Associação 
Comunitária e Cultural Teresense 
- ASCOM é a mantenedora da 
Canaã FM. Sua área de 
abrangência é de 30km, 
alcançando Santa Teresa, São 
Roque do Canaã, Colatina e 

Baixo Guandu (além de áreas 
adjacentes). 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
6.3.3 � INTERNET. 
 
 
Nome da empresa:  
Lima Info Informática. 
 
Localização: Praça Domingos 
Martins, 27. Centro. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1939. 
 
Web site: 
http://www.limainfo.com.br. 
 
E-mail: 
limainfo@limainfo.com.br. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e sábado, das 8h às 12h. 
 

Equipamentos:  informática. 
 
Serviços prestados: venda de 
computadores e periféricos, 
suprimentos de informática, 
conserto de computadores e 
provedor de internet. 
Revendedor autorizado da OI. 
 
Informações e observações 
complementares: atende Santa 
Teresa, Colatina, Baixo Guandú, 
Domingos Martins, Ecoporanga, Barra 
de São Francisco e outras localidades. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
6.4 � Sistema de Segurança. 
 
 
6.4.1 � DELEGACIAS E POSTOS  

DE POLÍCIA. 
 
 
Nome da empresa:  
Delegacia de Polícia Civil  
de Santa Teresa. 
 
Localização: Rua Ricardo 
Pasolini, s/nº. Centro. 
 

mailto:canaafm@ig.com.br.
http://www.limainfo.com.br.
mailto:limainfo@limainfo.com.br.
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CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1390. 
 
Web site: 
http://www.pc.es.gov.br. 
 
Período de funcionamento: 24 
horas 
 
Equipamentos: duas viaturas e 
uma moto. 
 
Serviços prestados: 
atendimento de boletim de 
ocorrências. 
 
Informações e observações 
complementares: sistema de Polícia 
Interativa. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Polícia Militar do Estado do Espírito 
Santo � 5ª Cia.Independente da 
Polícia Militar. 
 

Localização: Rua Ricardo 
Pasolini, 123. Centro. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1390 ou 
190 
 
Período de funcionamento: 24 
horas. 
 
Equipamentos: duas viaturas e 
uma moto. 
 
Serviços prestados: 
patrulhamento e atendimento de 
boletim de ocorrências. 
 
Informações e observações 
complementares: sistema de Polícia 
Interativa. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
6.5 � Sistema Médico-
Hospitalar 
 
 
6.5.1 � HOSPITAIS 
 

 
Nome da empresa:  
Hospital Madre Regina Protmann. 
 
Localização: Avenida das 
Acácias, 417. Jardim da 
Montanha. Área urbana. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1113. 
 
Web site: 
http://www.hmrp.com.br. 
 
E-mail: hmrp@hmrp.com.br. 
 
Período de funcionamento: 24 
horas. 
 
Equipamentos: centro de 
diagnóstico por imagem, 
laboratório de análises clínicas, 
fonoaudiologia, fisioterapia, 
hemoterapia e ambulatório. 
 
Serviços prestados: cirurgias, 
clínica médica, obstetrícia, 
ginecologia, pediatria, radiologia, 
acupuntura, oftamologia, 

http://www.pc.es.gov.br.
http://www.hmrp.com.br.
mailto:hmrp@hmrp.com.br.
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otorrinolaringologia, cardiologia, 
anestesia e cirurgia plástica. 
 
Informações e observações 
complementares: o Hospital é 
mantido pela Irmandade Santa 
Catarina. Há 64 leitos e convênios com 
a Unimed, São Bernardo Saúde, 
Bradesco, PHS e outros. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
6.5.2 � CLÍNICAS MÉDICAS. 
 
 
Nome da empresa:  
Clínica Médica Dr. Wallace 
Magalhães e Dr. Roberto Moreira 
dos Santos. 
 
Localização: Praça Domingos 
Martins, 68. Centro. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1335. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 7h às 
18h. 

 
Equipamentos: laboratório de 
análises clínicas e ambulatórias. 
 
Serviços prestados: 
atendimento na área de 
ginecologia, pediatria, 
dermatologia, gastrointerologia e 
cirurgia geral. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
6.5.3 � POSTOS DE SAÚDE. 
 
Nome da empresa:  
Unidade Saúde Santa Teresa. 
 
Localização: Praça Benônimo 
Falcão, 81. Centro. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Período de funcionamento: 8h 
às 17h, de segunda a sexta. 
 
Serviços prestados: serviços 
ambulatoriais, Programa de 
Saúde Familiar - PSF, programas 
de diabetes e preventivo e 
outros. 

 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Unidade Saúde Córrego Frio. 
 
Localização: Rua Principal, s/nº. 
Córrego Frio. Área não urbana. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Período de funcionamento: 
segunda a sexta, das 8h às 16h. 
 
Serviços prestados: serviços 
ambulatoriais. 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Unidade Saúde 25 de Julho. 
 
Localização: Rua Principal, s/nº, 
25 de Julho. Àrea não urbana. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3770-4121. 
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Período de funcionamento: de 
segunda a sexta das, 8h às 16h. 
 
Serviços prestados: serviços 
ambulatoriais, Programa de 
Saúde Familiar - PSF com 
equipes de acompanhamento, 
programas de diabetes e 
preventivo e outros. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Unidade Saúde Alto Caldeirão. 
 
Localização: Rua Principal, s/nº. 
Alto Caldeirão. Área não urbana. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3770-4124. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta das 8h às 16h. 
 
Serviços prestados: serviços 
ambulatoriais, Programa de 
Saúde Familiar � PSF com três 
equipes de acompanhamento, 

programas de diabetes e 
preventivo e outros. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Unidade Saúde São João de 
Petrópolis. 
 
Localização: Rua Projetada 
s/nº. São João de Petrópolis. 
Área não urbana. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3729-3166. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta, das 8h às 16h. 
 
Serviços prestados: serviços 
ambulatoriais, Programa de 
Saúde Familiar - PSF com três 
equipes de acompanhamento, 
programas de diabetes e 
preventivo e outros. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
Nome da empresa:  

Unidade Saúde Santo Antônio do 
Canaã. 
 
Localização: Rua 25 de Março, 
s/nº. Santo Antônio do Canaã. 
Área não urbana. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3729-3225. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta, das 8h às 16h. 
 
Serviços prestados: serviços 
ambulatoriais, Programa de 
Saúde Familiar � PSF com três 
equipes de acompanhamento, 
programas de diabetes e 
preventivo e outros. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
6.5.4 � FARMÁCIAS 
 
Nome da empresa:  
Rede Globo Farmácias. 
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Localização: Rua Almirante 
Tamandaré, 171, segundo andar. 
Praia do Suá. Vitória � ES (Sede 
da Empresa). 
 
CEP: 29050-210. 
 
Telefone: (27) 3345-7251 e (27) 
3224-4075 e 0800-2839918. 
  
Web site: 
http://www.globofarma.com.br. 
  
E-mail: 
diretoria@globofarma.com.br. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sábado, das 8h às 
22h. 
 
Serviços prestados: venda de 
medicamentos e cosméticos. 
 
Informações e observações 
complementares: três farmácias 
filiadas em Santa Teresa: 
 Farmácia Padrão: Rua Jerônimo 
Monteiro, 76. Centro.  
Telefone: (27) 3259-1879. 
 Farmácia Colibri: Rua Jerônimo 
Monteiro, 201. Centro.  
Telefone: (27) 3259-1093. 

 Farmácia do Nelson: Rua 
Jerônimo Monteiro, 46. Centro.  
Telefone: (27) 3259-1552. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
 
 
 
Nome da empresa:  
Rede Farmes. 
 
Localização: Rua Neves 
Armond, 535 Edifício Dakar, 302. 
Bento Ferreira. Vitória � ES 
(Sede da Empresa). 
 
CEP: 29055-280. 
 
Telefone: (27) 3325-4414 e 0800-
283944. 
  
Web site: 
http://www.redefarmes.com.br. 
  
E-mail: 
redefarmes@redefarmes.com.br. 
 

Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
22h e sábado das 8h às 16h. 
 
Serviços prestados: venda de 
medicamentos e cosméticos. 
 
Informações e observações 
complementares: uma farmácia filiada 
em Santa Teresa: 
 Farmácia Ideal � Avenida 
Getúlio Vargas, 80. Centro. 
Telefone: (27) 3259-2106. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
18.5 � CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS 
 
Nome da empresa:  
Clínica Odontológica Santa Teresa. 
 
Localização: Trevo Padre 
Marcelino, 65. Centro. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1721. 
  
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
12h30 e das 14h às 18h. 

http://www.globofarma.com.br.
mailto:diretoria@globofarma.com.br.
http://www.redefarmes.com.br.
mailto:redefarmes@redefarmes.com.br.
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Serviços prestados: endontia, 
prótese e ortodontia. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Clínica Odontológica Oral Aliança. 
 
Localização: Praça Domingos 
Martins, 68. Centro. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1335. 
  
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 7h às 
18h. 
 
Serviços prestados: serviços 
odontológicos diversos. 
 
Referências/Documentos 
consultados:  
in loco. 
6.6 � Sistema Educacional 
 

Taxa de alfabetização de 
adultos: 53%. 
 
Taxa bruta de freqüência 
escolar: 74%. 
 
População de 10 a 14 anos 
alfabetizada: 2.051� em 2002. 
 
População de 10 a 14 anos 
não alfabetizada: 40� em 2002. 
 
Número de matrículas 
realizadas: 
Ensino Fundamental �3.788 
matrícolas. 
Ensino médio � 1.441 matrícolas. 
 
Número de estabelecimentos 
de ensino: 
Rede Pública Estadual � 10 
estabelecimentos. 
Rede Pública Federal- 01 
estabelecimentos. 
Rede Pública Municipal � 32 
estabelecimentos. 
Rede Pública Privado � 02 
estabelecimentos. 
 

Observações complementares: 
ensino superior e cursos 
profissionalizantes. 
 
Referências/Documentos 
consultados:  
1. ES em Dados. Governo do 
Estado do Espírito 
Santo.2003/2006 
2. In loco 
3. SEDU/2004. 
 
 
 
 
6.6.1 - ENSINO SUPERIOR 
 
 
Nome da empresa:   
Escola São Francisco de Assis - 
ESFA 
 
Localização: Rua Bernardino 
Monteiro, 700. Dois Pinheiros. 
Área urbana. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1322. 
 
Web site: http://www.esfa.edu.br 
 

http://www.esfa.edu.br
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Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 13h 
às 18:20h e 18:30 às 22:50h. 
  
Equipamentos: a ESFA - Escola 
São Francisco de Assis, está 
localizada numa área de 
300.000m² em perímetro 
urbano. Suas instalações físicas 
ocupam 6.000m² dispondo de 
biblioteca, auditório, laboratórios, 
restaurante, lanchonete, 
complexo desportivo e área 
externa, sala de multimeios, 
herbáreo e reprografia. 
  
Serviços prestados: atividades 
nas áreas de graduação e pós-
graduação. 
 
Cursos de graduação: ciências 
biológicas, educação física, 
farmácia, pedagogia e normal 
superior. 
Cursos de pós � graduação: 
Atividades ao ar livre, de lazer e 
aventura, cosmetologia estética e 
terapêutica, educação ambiental, 
gestçao de micro e pequenas 
empresas, gestão de marketing, 

planejamento e conservação 
ambiental, pedagogia 
organizacional e recursos 
humanos na gestão empresarial. 
 
Referências/Documentos 
consultados:  

1. in loco. 
2. www.sefa.edu.br 

 
 
 
6.6.2 - CURSOS 
PROFISSIONALIZANTES 
 
Nome da empresa:  
Escola Agrotécnica Federal de Santa 
Teresa � EAFST. 
 
Localização: Rodovia ES-080, 
Km 1. São João de Petrópolis. 
Área não urbana. 
 
CEP: 29660-000. 
 
Telefone: (27) 3259-7878. 
 
Web site: http://www.eafst.com.br. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 7h às 

11h20, de 12h às 17h20 e de 
18h às 22h20. 
 
Equipamentos: amplas salas de 
aula, quadra poliesportiva, 
biblioteca, salão de jogos, 
dormitórios, cozinha industrial, 
viveiros de café, hortas, criação 
de suínos, cunicultura, 
caprinocultura e ovinocultura, 
avicultura e laticínios.  
 
Serviços prestados: instituição 
de ensino em nível de segundo 
grau, voltada para a área 
agrícola. 
 
Informações e observações 
complementares: oferece 
cursos técnicos em agropecuária, 
agroindústria, meio ambiente e 
agroturismo. 
 
Referências/Documentos 
consultados:  
1. In loco. 
 
6.7 � Outros Serviços e  

Equipamentos de Apoio 
 

http://www.sefa.edu.br
http://www.eafst.com.br.
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6.7.1 � COMÉRCIO 
 
6.7.1.1 � Lojas de Artesanato  

e Suvenires 
 
Nome da empresa:  
Cantina Matiello. 
 
Localização: Rua São Lourenço, 
1725. São Lourenço. Área não 
urbana. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-2062. 
 
E-mail: 
cantinamatiello@hotmail.com.br. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta, das 8h às 18h 
e a sábado e domingo das 8h às 
17h. 
 
Equipamentos: adega com 
equipamentos para produção e 
engarrafamento de vinhos. 
 
Serviços prestados: produção e 
comercialização de vinhos. 

 
Informações e observações 
complementares: venda de 
vinhos de uva e jabuticaba. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Claid´s Biscoitos Caseiros. 
 
Localização: Avenida José 
Ruschi, 241. Centro. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1368. 
 
Período de funcionamento: 
permanente, das 8h às 20h. 
 
Equipamentos: casa com 
balcão de vendas e degustação 
de produtos. 
 
Serviços prestados: 
comercialização de biscoitos e 
doces. 
 

Informações e observações 
complementares: vendas de 
biscoitos e agnoline. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Melício e Montibeller. 
 
Localização: Rua Cel. Bonfim 
Júnior, s/nº. Centro. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1547. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta, das 8h às 18h 
e  sábado, das 8h às 14h. 
 
Equipamentos: loja com balcão 
de atendimento e venda de 
vinhos. 
 
Serviços prestados: venda de 
produtos como vinhos e licores. 
 

mailto:cantinamatiello@hotmail.com.br.
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Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Vinícula Rassele. 
 
Localização: Rua Cel. Bonfim 
Júnior, 448. Centro. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1486. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e  sábado, das 8h às 14h. 
 
Equipamentos: loja com balcão 
de atendimento e venda de 
vinhos. 
 
Serviços prestados: venda de 
vinhos de uva, jabuticaba, 
carambola e laranja. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 

 
6.7.1.2 � Shopping Centers  

e Centros Comerciais 
 
 
Nome da empresa:   
Associação de Artesanato de 
Santa Teresa � APROAST. 
 
Localização: Rua Ricardo 
Pasolini, 246, ao lado da 
Rodoviária. Centro. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-3032. 
 
Período de funcionamento: 
permanente, das 8h30 às 17h. 
 
Equipamentos: sanitários, 
bebedouro, freezer, geladeira, 
telefax, telefone público e balcão 
de atendimento. 
 
Serviços prestados: 
comercialização de produtos 
diversos produzidos por artesãos 
locais. 
 

Informações e observações 
complementares: galeria com 
24 lojas, onde são 
comercializados produtos 
artesanais e culinários locais. Foi 
construído em 1991. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
 
6.7.2 � AGÊNCIAS 
BANCÁRIAS  

E DE CÂMBIO 
 
 
Nome:  
Banestes. 
 
Localização: Avenida Getúlio Vargas, 
146. Centro. Esquina com 25 de março. 
 
Período de funcionamento: 10h às 
15h. Eletrônico das 6h às 22h. 
 
Telefone: (27) 3259-1407, (27) 
3259-1256 e (27) 3259-1669. 
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Serviços prestados: casa de 
câmbio e crédito 
 
Referências/Documentos 
consultados:  
In loco. 
Nome: 
 Banco do Brasil. 
 
Localização: Rua Jerônimo 
Vervloet, 178. Centro. 
 
Período de funcionamento: 10h às 
15h. 
 
Telefone: (27) 3259-1166 e 
(27) 3259-1317. 
 
Referências/Documentos 
consultados:  
In loco. 
 
 
Nome:  
Caixa Econômica. 
 
Localização: Rua Ricardo 
Pasolini, 63. Centro.  
 
Período de funcionamento: 10h às 
15h. 

 
Telefone: (27) 3259-1633. 
 
Referências/Documentos 
consultados:  
In loco. 
 
 
Nome:  
BRADESCO. 
 
Localização: Rua Jerônimo 
Vervloet, 98. Centro. 
Período de funcionamento: 10h às 
15h. 
 
Telefone: (27) 3259-1446, (27) 
3259-1583 e (27) 3259-1695. 
 
Referências/Documentos 
consultados:  
In loco. 
 
 
6.7.3 � SERVIÇOS 
MECÂNICOS 
 
Nome da empresa:  
Auto Peças Guanabara.  
 

Localização: Rua Luiz Duarte 
Machado da Silva, 45. Sede. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1219. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
17h e  sábado, das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: equipamentos 
de mecânica em geral. 
 
Serviços prestados: serviços 
mecânicos completos e venda de 
peças automotivas em geral. 
 
Informações e observações 
complementares: próximo à 
Rodoviária. 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Auto Serviço Vila Nova. 
 
Localização: Rua Deck Ruschi, 
317. Vila Nova. Área urbana. 
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CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1533. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
17h e aos sábados, das 8h às 
12h. 
 
Equipamentos: equipamentos 
mecânicos. 
 
Serviços prestados: serviço 
mecânico completo. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Mecânica Díesel do Gaúcho. 
 
Localização: Rua Maria Ângela 
V. dos Santos, 248. Canaã. Área 
urbana. 
CEP: 29650-000. 
Telefone: (27) 3259-2247. 
 

Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
17h e sábado, das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: equipamentos 
de apoio mecânico. 
 
Serviços prestados: serviços 
de manutenção automotiva. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Mecânica Guanabara. 
 
Localização: Rua Barão Orlando 
Bonfim, 720. Vila Nova. Área 
urbana. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-2604. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e sábado, das 8h às 12h. 
 

Equipamentos: equipamentos 
de apoio mecânico. 
Serviços prestados: serviços 
de manutenção automotiva.  
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Oficina Mecânica do Pedrinho. 
 
Localização: Rua Bernardino 
Monteiro, s/nº. Centro. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1750. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
17h e  sábado, das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: equipamentos 
mecânicos. 
 
Serviços prestados: serviço 
mecânico completo. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
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Nome da empresa:  
Oficina Mecânica São 
Cristóvão. 
 
Localização: Avenida Barão 
Orlando Bonfim, s/nº. Vila Nova. 
Área urbana. 
CEP: 29650-000. 
Telefone: (27) 3259-1142. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e  sábado, das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: de apoio 
mecânico. 
 
Serviços prestados: serviço 
mecânico completo. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Borracharia Santa Teresa. 
 

Localização: Rua Bernardino 
Monteiro, s/nº. Centro. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1652. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sábado, das 8h às 
18h. 
 
Equipamentos: bombas de 
abastecimento e equipamentos 
de lavagem automotiva. 
 
Serviços prestados: serviços 
de borracharia. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
6.7.4 � POSTOS DE 
ABASTECIMENTO 
 
Nome da empresa:  
Posto Dois Pinheiros Ltda. 
 

Localização: Bairro Dois 
Pinheiros, s/nº. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1243. 
 
Web site: 
http://www.br.com.br. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 7h às 
20h e  sábado e domingo de 7h 
às 12h. 
 
Equipamentos: bombas de 
abastecimento e equipamentos 
de lavagem automotiva. 
 
Serviços prestados: 
abastecimento, troca de óleo, 
lojas de conveniência e 
borracharia. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
Nome da empresa:  
Posto Canaã Ltda 
 

http://www.br.com.br.
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Localização: Rua Projetada, 
s/nº. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1199. 
 
Web site: 
http://www.br.com.br. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 7h às 
20h e  sábado e domingo de 7h 
às 12h. 
 
Equipamentos: bombas de 
abastecimento e equipamentos 
de lavagem automotiva. 
 
Serviços prestados: 
abastecimento, troca de óleo, 
lojas de conveniência e 
borracharia. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Posto Jardim da Montanha. 

 
Localização: Rodovia Josil 
Espíndula Agostini, s/nº.Jardim 
da Montanha. Área não urbana. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-2337. 
 
Web site: 
http://www.frannel.com.br. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sábado, das 6h às 22h 
e  domingo, das 6h às 14h. 
 
Equipamentos: bombas de 
abastecimento e equipamentos 
de troca de óleo. 
 
Serviços prestados: 
abastecimento e serviços de 
lavagem e troca de óleo. 
 
Informações e observações 
complementares: posto da 
Rede Frannel. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 

 
 
 
6.7.5 � LOCAIS E TEMPLOS  

DE MANIFESTAÇÕES DE 
FÉ 

 
Nome da empresa:  
Igreja Evangélica Assembléia 
Deus. 
 
Localização: Rua Paulo Bonino, 
299. Eco. Área urbana. 
 
CEP: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1730. 
 
Período de funcionamento: 
cultos  quinta das 19h30 às 21h 
e  domingo, das 8h às 10h e 19h 
às 21h30 e  terça, quarta e 
sábado, das 19h às 21h30. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  

http://www.br.com.br.
http://www.frannel.com.br.
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Igreja Batista em Santa 
Teresa. 
 
Localização: Avenida José Ruschi, 
154. Centro. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1037. 
 
Período de funcionamento: 
cultos  terças e quintas, às 
19h30 e  domingo, das 9h às 10h 
e das 19h30 às 21h. 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Igreja Matriz de Santa 
Teresa. 
 
Localização: R. Cel. Bonfim Júnior, 
s/nº. Centro. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1662. 
 

Período de funcionamento: a 
secretaria paroquial funciona de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
17h. 
 
Informações e observações 
complementares: a paróquia 
de Santa Teresa faz parte da 
Diocese de Colatina. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana em Santa 
Teresa. 
 
Localização: Rua dos Jasmins, 
56. Jardim da Montanha. Área 
urbana. 
 
CEP: 29650-000. 
Telefone: (27) 3259-1283. 
Período de funcionamento: 
cultos  quinta, das 19:30 às 
20h30 e  domingo, das 9h às 10h 
e de 19h às 20h. 
 

Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
6.7.6 � REPRESENTAÇÕES  

DIPLOMÁTICAS 
 
6.7.6.1 � Outras 
Representações 
Nome da empresa:  
Posto de Atendimento  
à Cidadania Italiana. 
 
Localização: Rua Cel. Bonfim Junior, 
37. Centro. 
 
CEP: 29650-000. 
 
Telefone: (27) 3259-1844. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
11h30. 
 
Informações e observações 
complementares: funciona nas 
dependências da Igreja Matriz. 
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Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
7 � Glossário. 
 
Estado de Conservação 
 
Análise quantitativa 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 ao 
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 
característcas originais. 
 
Deteriorado � Atrativo 
desmoronado que não apresenta 
mais condições de descrição de 
suas característcas originais. 
 
 
Acesso ao atrativo 
 
Bom � pavimentado ou não que, 
em função do estado, permita 
aos visistantes chegarem ao 
atrativo em qualquer época do 
ano. 
 
Regular � pavimentado ou não 
que, em função do estado de 
conservação, restrinja o uso aos 
visitantes em detrminado 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. 
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Maior fluxo � Maior número de 
turistas. 
 
Demanda � Procura turística. 
 
Descrição dos UH´s 
(unidades habitacionais) � 
nos apartamentos/quartos há 
banheiro privativo, nas suítes os 
quartos tem banheiro privativo e 
salas de estar. 
 
Origem dos Visitantes � Indica 
a origem dos visitantes se 
inteRmunicipal, entorno regional, 
outros estados e outros países. 
 
Rota do Mar e das Montanhas � 
Modelo implantado pela Secretaria de 
Estado Desenvolvimento Econômico e 
de Turismo, para formatar e 
comercializar os produtos que 
constituem os destinos turísticos do 
Espírito Santo. Esta Rota envolve os 
municípios de, 

Vitória; 
Santa Teresa; 
Domingos Martins; 
Venda Nova do imigrante; 

 
 

Adro � terreno em frente e/ou 
em volta da igreja, plano ou 
escalonado, aberto ou murado. 
 
Arquitetura vernacular -  
edificação especialmente 
construída para obrigar 
atividades industriais ou 
agrícolas � engenho, moinho, 
usina de beneficiamento, celeiro, 
alambique e fábrica. 
 
Balaústre � 1. Colunelo de 
madeira, pedra ou metal que 
sustenta, junto com outros 
iguais, regularmente distribuídos, 
uma travessa, corrimão ou 
peitoril. 2. haste de madeira ou 
de metal, geralmente nas portas 
de veículos coletivos para auxiliar 
o passageiro no embarque ou 
desembarque. 
 
Capitel - termo usado na 
arquitetura para descrever 
cobertura de uma coluna, que 
coroa a fuste e suporta o 
entablamento. 
 

Com regularidade -  a prova 
disputada segue parâmetros 
regulares, ou seja, calcula-se a 
velocidade média da atividade 
considerando as facilidades e/ou 
dificuladades do percurso. 
 
Flip-charter � bloco de cerca de 
1,2m de altura disposto em um 
tripé, geralmente usado como 
material de suporte para 
eventos. 
 
Guarda-corpo � gradil protetor 
colocado nos balcões. 
 
Lambrequines � ornatos de 
recortes de madeira ou lâmina 
metálica para cantoneiras, 
cortinas, telhados, etc. 
 
Óculo � instrumento que 
permite boa visão a longa 
distância, constituído de um ou 
vários tubos encaixados entre si, 
com lentes de aumento. Abertura 
ou janela circular, não raro 
decorativa, destinada à 
passagem de ar e de luz. 
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Ogiva � figura arquitetônica 
formada por dois arcos iguais 
que se cortam na parte superior. 
Arco diagonal das constriuções 
típicas do estilo gótico. 
 
Oráculo � Abertura circular que 
existe nas paredes de alguns 
edifícios, que serve para clarear 
e arejar, chamada também do 
olho-de-boi. 
 
 
Lambrequins: ornatos de 
recortes de madeira ou lâmina 
metálica para cantoneiras, 
cortinas, telhados e etc. 
 
Verga: barra fina de metal. 
 
Tabernáculo: tenda que foi o 
santuário do Deus hebreu. 
 
 
CEC � Conselho Estadual da 
Cultura. 
 
CESAN � Companhia Espírito 
Santense de Saneamento. 

 
CST � Companhia Siderúrgica de 
Tubarão. 
 
CVRD � Companhia Siderúrgica 
da Vale do Rio Doce. 
 
DAP - Departamento de Acessória 
Jurídica. 
 
DEE � Departamento Estadual de 
Estatísticas. 
 
EMBRATUR � Instituto Brasileiro 
de Turismo. 
 
ESCELSA � Espírito Santo Centrais 
Elétricas 
 
IBAMA � Instituto Brasileiro de 
Meio Ambiente. 
 
IBGE � Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística. 
 
IDAF - Instituto defesa 
Agropecuária e Florestal do 
Espírito Santo 
 
IEES - Instituto de Educação do ES. 
 

IEMA � Instituto Estadual do 
Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos.  
 
IPES�Instituto de apoio à pesquisa e 
ao desenvolvimento Jones dos Santos 
Neves. 
 
IPHAN- Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional. 
SAAE � Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto. 
 
SEAMA � Secretaria de 
Agricultura e do Meio Ambiente. 
 
SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio à 
Micro e Pequena Empresa. 
 
SEDETUR - Secretaria 
desenvolvimento Econômico e 
Turístico do Espírito Santo. 
 
Sindhotéis � Sindicato dos Hotéis do 
Espírito Santo. 
 
8 � Referências/Documentos  

Consultados 
 
1. in loco 
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Municipios. 
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Inventário da Oferta 
Turística. 
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6. SEBRAE-ES. Inventário 
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desenvolvimento Industrial do 
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7. Secretaria de Estado da 
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Estadual de Cultura. Catálogo de 
Bens culturais tombados no 
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Alino Editor 78 
 

8. Fundação Nacional de 
Arte-Instituto Nacional do 
Folclore. Atlas Folclórico do 
Brasil-Artesanato, danças e 
folguedos: Espírito Santo. Rio 
de Janeiro, FUNARTE, 1982.  

Órgãos Públicos e Privados:  
 

8. Comissão Espírito 
Santense de Folclore. 
 
9. ESCELSA � Espírito Santo 
Centrais Elétricas. 
 
     10. IBAMA-Instituto 
Brasileiro de Meio 
Ambiente.  
 
     11.IBGE. Censo 2000. 
 
     12.Prefeitura Municipal 
de Santa Teresa.  
 
     13. Sindhotéis � 
Sindicato dos Hotéis do 
Espírito Santo. Site em 
construção. 
 
14. SEDU-ES/2004. 

 
 

Jornal: 
 

15. Suplemento Reservas 
Ecológicas. A Gazeta,  07 de 
junho de 1994. p. 5 
 
16. Caderno Turismo. A 
Gazeta. Caderno Turismo, 3 
jul. 1996. 

 
Lista Telefônica:  
 

17. Telelista 2004. 
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19. Espírito Santo em 
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Divulgação.  
 
 
Sites:  
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26. Disponível em: 
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>. Acesso em jun. de 2004.

29.  



 
Inventário da )ogferta Turística do Municvípio de Santa Teresa / 2005. 

 
 

 
 

Coordenação Técnica: 
Fernando João Pignaton 

Membro da Sociedade Brasileira de Pesquisa de Mercado 
Filiado às 

ABEP � Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas 
ESOMAR  - European Society for Opinion and Marketing Research - Associação 

Mundial dos Profissionais de pesquisa 
Resposável Técnico da FLEX CONSULT 

 
Coordenação Técnica: 

Joelma Consuelo Fonseca e Silva 
 

Diagramação 
Ivan Alves 

 
Monitores: 

Karla de Oliveira Neves. 
Juliana Marques 

 
Técnicos inventariantes 

Genildo Coelho Hautequestt Filho 
Liana Rodrigues de Bastos 

Mário Vinícius Zanetti Cinelli. 
 

Digitação: 
Claudinei 

 
 
 
 


