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APRESENTAÇÃO: 
 
O SEBRAE/ES em parceria com a 
SEDETUR- Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico e Turístico do 
Espírito Santo e BANDES - Banco de 
Desenvolvimento do Espírito Santo, 
apresenta  um trabalho cuja princi-
pal finalidade consiste em conhecer 
e organizar as potencialidades turís-
ticas dos municípios do Espírito San-
to. O presente relatório abordado 
especifica as potencialidades do 
município de Serra. Outros 47 mu-
nicípios 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 equipamen-
tos, serviços e infra-estrutura dis-
poníveis em cada núcleo, a fim de 

otimizar os atrativos naturais e cul-
turais como produto turístico, obe-
decendo às características originais 
e a capacidade de ocupação destes 
núcleos. 
 
A pesquisa deste trabalho foi reali-
zada pelo Instituto de Pesquisa Flex 
Consult e teve o auxílio das prefei-
turas 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 sen-
do enxergado como uma atividade 
econômica, que necessitava de in-
fra-estrutura e  mão-de-obra espe-
cializada, 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 pa-
ra o turismo planejado, sustentável 
e profissional, fomentando grandes 
recursos sob a forma de estruturas 
hoteleiras, agências, restaurantes, 
transportes, centros de lazer, par-
ques temáticos, museus, aeroportos 
e outros. Esses, por sua vez, de-
pendem de mão-de-obra qualificada 
e geram um número expressivo de 
empregos diretos e indiretos.  
 
Hoje, o estado tem dado maior a-
tenção ao turismo, buscando uma 
melhor organização de seus atrati-
vos, temos, valorizando as origens 
culturais e os diferenciais históricos 
e geográficos, tendo como objetivo 
final a  consolidação do Espírito 
Santo como destino turístico.  
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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 dis-
poníveis, para o processo de ocupa-
ção turística do território; 
·diagnosticar deficiências e pontos 
críticos entre a oferta e a demanda 
turística existente; 
·permitir a previsão do comporta-
mento 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 uti-
lização otimizada e ordenada; 
·servir como fonte de pesquisa e 
consulta aos empresários, aos estu-
dantes 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 orga-
nizar os arranjos produtivos locais. 
O município de Santa Leopoldina 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 turísti-
ca, ou ainda, um potencial turístico.  
Toda a parte operacional da pesqui-
sa, desde o levantamento das in-
formações à elaboração do docu-
mento final, foi executada pelo Ins-
tituto de Pesquisa Flex Consult e 
validadas pelo SEBRAE/ES. 
As informações do município foram 
coletadas em diversos órgãos com-
petentes, de acordo com cada as-
sunto, IBGE, DEE, IPES, IDAF, IBA-
MA, IEMA, Prefeitura e outros ór-
gãos do município. Foram solicita-
das ainda algumas informações em 
empresas concessionárias de serviço 
público, como CESAN, ESCELSA e 
TELEMAR, com o intuito de levantar 
dados da infra-estrutura do municí-
pio. 
O levantamento das informações 
sobre os atrativos, equipamentos e 
infra-estrutura turísticas do municí-
pio foram pesquisados �in loco�. 
A análise, tabulação, formatação, 
correção, redação e elaboração do 
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documento final foram realizadas 
por pesquisadores e coordenação 
técnica da Flex Consult e validadas 
pelo SEBRAE/ES. Os formulários de 
pesquisa, utilizados para o levanta-
mento das informações seguem o 
conteúdo do �Inventário da Oferta 
Turística � Metodologia � Brasília: 
ministério do Turismo, 2003� de 
autoria do próprio Ministério do Tu-
rismo. 
O inventário classifica a pesquisa 
em três grupos: Atrativos Turísticos, 
Serviços e Equipamentos Turísticos 
e Infra-estrutura de Apoio ao Turis-
mo. Cada grupo subdivide-se em: 
Tipos e Subtipos. 
As áreas inventariadas em cada 
município serão as áreas de interes-
se turístico, desta forma, foi realiza-
do junto à Secretaria Municipal de 
Turismo, um zoneamento para defi-
nição destas áreas, conforme a se-
guir: 
 
 

 Avenida José Rato; 

 Carapina; 
 Serra-Sede; 
 Rodovia BR-101; 
 Laranjeiras; 
 Rodovia Norte-Sul; 
 Nova Almeida; 
 Jacaraipe; 
 Manguinhos; 
 Carapebus; 
 Bicanga e 
 Muribeca. 

 
 
 
 
3 � INTRODUÇÃO AO MUNICÍPIO. 
 
O Município de Serra, embora com 

este nome que remete às monta-

nhas, tem no litoral seus maiores 

índices de desenvolvimento, tanto 

humano, como econônico. 

No litoral, encontramos belas praias 

com concentrações de restinga, a-

lém de rios e lagoas preservadas e 

propícias ao banho e à pesca, tradi-

ção mantida pelos serranos e que 

além de contribuir para a fantástica 

gastronomia local, encanta os turis-

tas e é fonte de renda para a comu-

nidade local. 

O litoral também oferece uma exce-

lente estrutura hoteleira, um com-

pleto sistema bancário, além de e-

quipamentos de saúde que atendem 

ao Estado todo, sendo referência em 

algumas situações, também o co-

mércio também é bem estruturado, 

capaz de atender às necessidades 

básicas e secundárias de todos que 

o escolheram para residir ou viajar. 

A zona rural do município impres-

siona por sua paisagem montanho-

sa, principalmente pelo monte sa-



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Santa Teresa / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

14

grado o � Mestre Álvaro�, que traz 

beleza cênica e lendas que se inte-

gram ao patrimônio natural e cultu-

ral de Serra.  

A cultura é uma das grandes marcas 

de Serra, evidenciada em obras e 

manifestações que passeiam desde 

a arquitetura jesuítica ao artesanato 

moderno. 

O município se desenvolve em torno 

do eixo de saída do estado no senti-

do Norte, o que favorece ao desen-

volvimento industrial e turístico, 

tendo como condicionante positiva 

as facilidades de acesso e de trans-

portes. 

. 

 
4 - ATRATIVOS TURÍSTICOS 
 
4.1 � ATRATIVOS NATURAIS. 

 
4.1.1 - Planaltos e Planícies. 
 
4.1.1.1 � Rochedos. 
 
Nome do atrativo:  
Monte Mestre Álvaro. 
 
Localização: sede. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
sede e Pitanga. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
04 km. 
  
Distância da sede do Município: 4km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, sinalizado em bom 
estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: a partir 
da Sede do Município que fica às margens 
da Rodovia BR-101 Norte, entrando no 
trevo para Serra-Sede, segue-se pela Rua 
Jones dos Santos Neves, até então asfalta-
da, desce através da Igreja Matriz Nossa 
Senhora da Conceição, passa pelo cemité-
rio, Colégio Clóvis Borges Miguel, pega-se a 
estrada de chão com acesso para carro até 
o Clube Floresta Mestre Álvaro, seguindo o 
restante a pé, por trilhas. 
 

Transporte para o atrativo: a pé, com 
acesso regular e não-adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: Lei 
Estadual nº 3.075 de 11/08/76 da Reserva 
Biológica e Parque Estadual Mestre Álvaro e 
a Lei Estadual 4.507 de 07/01/01 que cria 
a APA Estadual Mestre Álvaro. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Visitação: permanente, no Horto Municipal 
do Mestre Álvaro, com visita guiada, in-
gresso pago, com autorização prévia e ou-
tros locais de visitação, sem visita guiada, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: um dia. 
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Equipamentos e serviços no atrativo: 
no entorno existe local para alimentação, 
instalações sanitárias, telefone público, 
serviço de limpeza e de seguraça.  
 
Atividades ocorrentes no atrativo: trilha 
interpretativa e contemplativa. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, 
entorno regional e de outros estados, sen-
do a temporada de verão e as férias escola-
res o período de maior visitação. 
 
Descrição do atrativo: é considerado um 
dos maiores elevados litorâneos da costa 
brasileira, com 833m de altitude, dominan-
do a planície litorânea serrana. 
 
Os antigos moradores de Serra contam que 
o Mestre Álvaro recebeu este nome porque 
ali morava um mestre de carpintaria, ou 
professor, de nome Álvaro e sempre que 
alguém desejava algum serviço dele, dizia: 
"Vou no Morro do Mestre Álvaro". Outros 
explicam que ele serve de orientação aos 
pescadores, que se sentem seguros de 
seguirem pelo mar até que mantenham ao 
alcance dos olhos o topo do mesmo, que 
chamam de "Mestre Alvo" . 
 
Devido ao seu porte e localização, este 

maciço granítico tem servido à navegação 
marítima há séculos. É citado em documen-
tos náuticos e cartográficos do século XVI. 
 
A lenda �Mestre Álvaro� envolve duas tribos 
indígenas inimigas: Temiminós e Botocudos 
e um jovem casal pertencente a elas, o 
índio Guaraci e a índia Jaciara.  
 
Foram transformados por Tupã em duas 
montanhas; Mestre Álvaro e o Mochuara, 
este localizado em Cariacica, por terem 
sido impedidos de viver sua história de 
amor. Conta a lenda que em todas as noi-
tes de São João um pássaro de fogo vai do 
Mestre Álvaro ao Mochuara, abençoando o 
amor eterno do casal. 
 
Apesar das agressões ocorridas na região, 
há um bosque rico em espécies da fauna e 
flora, típicos de mata atlântica de altitude. 
O parque compreende uma área aproxima-
da de 3.470 hectares, estando assegurada 
por Lei da proteção integral da fauna, da 
flora e demais recursos naturais, com utili-
zação para objetivos educacionais, científi-
cos, recreativos e turísticos. Conta no seu 
entorno com inúmeras propriedades rurais 
que vêm auxiliando na busca da sustentabi-
lidade. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco. 
2. Prefeitura Municipal da Serra. Dis-

ponível em: 
<http://www.serra.es.gov.br.>. 
Acesso em: set. de 2004. e  

3. Rota do Sol e da Moqueca. Disponí-
vel 
em.<http://www.rotadosoledamoq
ue-
ca.com.br/pontos_turisticos.asp?ido
_cidade=8>.Acesso em: jan.2005. 

4. SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito San-
to,Prefeitura Municipal de Serra. 
jul. 1998. 

5. SEAMA. Disponível em. 
<http://www.seama.es.gov.br/Scri
pts/sea1805.asp>. Acesso em: jan. 
2005. 

 
 
4.1.2. � Costas ou Litoral. 
 
4.1.2.1 � Praias. 
 
Nome do atrativo: 
Praia Mole. 
 
Localização: dentro da área do Porto da 
CST - Companhia Siderúrgica de Tubarão. 
Área urbana.  
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Carapebus. 
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Distância da localidade mais próxima: 
03km. 
 
Distância da sede do município: 18km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, sinalizado em bom 
estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: estrada 
de terra que se inicia no balneário de 
Carapebus e margeia o litoral. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, urbano, tipo Transcol linha termi-
nal Carapina x Carapebus e o restante do 
percurso a pé. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 

 
 

Visitação: permanente, sem visita guiada, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ba-
nho de sol e mar, indicada para prática de 
surf. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, 
entorno regional e de outros estados, sen-
do a temporada de verão e as férias escola-
res, o período de maior visitação. 
 
Descrição do atrativo: praia de grande 
inclinação geográfica e localizada nas pro-
ximidades do balneário Carapebus. Em 
determinadas épocas do ano, o mar crispa 
e assume ondas e condições muito valori-
zadas para a prática do surf, fato que a 
torna muito conhecida e respeitada pelos 
aficionados do esporte. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. Prefeitura Municipal da Serra. Dis-

ponível em: 
<http://www.serra.es.gov.br.>. 
Acesso em: set. de 2004. e  

2. SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito San-
to.Prefeitura Municipal de Serra, 
jul. 1998. 

 
 
Nome do atrativo:  
Praia de Nova Almeida. 
 
Localização: Distrito de Nova Almeida. 
Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Jacaraípe. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
10 km. 
 
Distância da sede do município: 38km. 
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Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, sinalizado, em bom 
estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
Estadual ES-010. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, urbano, tipo Transcol linha termi-
nal Laranjeiras x Nova Almeida e linha ter-
minal Laranjeiras x Praia Grande. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: permanente, sem visita guiada, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-

tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de informações e de segurança, 
área de lazer e entretenimento, instalações 
sanitárias, guias de turis-
mo/monitor/condutor, locais para alimenta-
ção, hospedagem, ponto de táxi e estacio-
namento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ba-
nho de sol e mar. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim, através da 
Rota do Sol e da Moqueca. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, 
entorno regional e de outros estados, sen-
do a temporada de verão e as férias escola-
res, o período de maior visitação. 
 
Descrição do atrativo: mistura os praze-
res da orla marinha e a cumplicidade histó-
rica da colonização capixaba. Originária de 
um aldeamento jesuítico, o balneário guar-
da marcas do descobrimento e da coloniza-
ção do País através da Igreja Reis Magos, 
concluída em 1615. 
 
Há praias com águas rasas e quentes, sen-
do que no verão as águas são mais claras e 
calmas e, no inverno, ocorrem ressacas, 

deixando a água turva e as ondas grandes, 
favorecendo a prática do surf.  
 
O início da Praia de Nova Almeida é deno-
minado Praia das Barreiras, onde se encon-
tram falésias e recifes de Laterita (solo 
rochoso vermelho, devido à presença do 
ferro). À frente tem-se a Praia da Barrinha, 
de águas tranqüilas e ambiente aconche-
gante. Merece atenção a culinária local, na 
qual se destaca a moqueca de peixe, sem-
pre fresco, propiciado pela colônia de pes-
cadores, juntamente com o quindim. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal da Serra. Dis-
ponível em: 
<http://www.serra.es.gov.br.>. 
Acesso em: set. de 2004. e  

2. SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito San-
to.Prefeitura Municipal de Serra, 
jul. 1998. 

 
 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Praia de Carapebus. 
 
Localização: Carapebus. Área urbana. 
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Localidade mais próxima do atrativo: 
Cidade Continental. 
 
Distância da localidade mais próxima:  
06km. 
 
Distância da sede do município: 20km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, sinalizado, em bom 
estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: através 
da Rodovia ES-010, acessando o Bairro 
Cidade Continental e tomando a avenida 
que leva à praia Mole.  
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, urbano, tipo Transcol linha termi-
nal Carapina x Praia de Carapebus e linha 
terminal Carapina x Balneário de Carape-
bus. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: permanente, sem visita guiada, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 

Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
locais para alimentação com traillers, sor-
veterias, padarias e auto-serviços. 
 

 
Atividades ocorrentes no atrativo: ba-
nho de sol e mar. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, 
entorno regional e de outros estados, sen-
do a temporada de verão e as férias escola-
res, o período de maior visitação. 
 
Descrição do atrativo: é a praia da Serra 
mais próxima de Vitória, com cerca de 
1,5km de extensão de areia grossa, com 
formações areníticas e corais ao sul. 
 
Originária de uma Vila de Pescadores, ainda 

existente, de águas claras e mornas, propí-
cias para a pesca e o surf, com ondas de 
0,5 a 2m. 
 
Situada em uma Área de Proteção Ambien-
tal de 400ha, é fiscalizada pelo Projeto 
TAMAR, sendo também famosa pela sua 
associação com a lagoa de Carapebus, de 
águas calmas e mornas, ideais para des-
canso em família. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. Prefeitura Municipal da Serra. Dis-
ponível em: 
<http://www.serra.es.gov.br.>. 
Acesso em: set. de 2004.  

2. SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito San-
to.Prefeitura Municipal de Serra, 
jul. 1998. 

3. Rota do Sol e da Moqueca. Disponí-
vel em: 
<http://www.rotadosoledamoqueca
.com.br. Acesso em: jan. 2005. 

 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Praia de Bicanga. 
 
Localização: área urbana. 
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Localidade mais próxima do atrativo: 
Manguinhos. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
03km. 
 
Distância da sede do município: 19km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, sinalizado, em regular 
estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: a partir 
da BR-101 Norte ou Rodovia Norte-Sul, 
seguir pela Avenida pelos Bairros São Diogo 
e Cidade Continental em frente ao Clube da 
Caixa Econômica Federal e seguir reto até a 
praia. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, urbano, tipo Transcol linha termi-
nal Carapina x Bicanga. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: permanente, sem visita guiada, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 

Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 

Equipamentos e serviços no atrativo: 
locais para alimentação, ponto de táxi e 
estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ba-
nho de sol e mar. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, 
entorno regional e de outros estados, sen-
do a temporada de verão e as férias escola-
res, o período de maior visitação. 
 

Descrição do atrativo: bucólico, rústico e 
com trechos ainda não habitados, o balneá-
rio é um dos refúgios preferidos para quem 
busca lazer junto à Foz do Rio Bicanga.  
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Rota do Sol e da Moqueca. Disponí-
vel em: 
<http://www.www.rotadosoledamo
ntanha.com.br.>. Acesso em: set. 
de 2004.  

2. SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito San-
to.Prefeitura Municipal de Serra, 
jul. 1998. 

 
 
Nome do atrativo:  
Praia de Manguinhos. 
 
Localização: Manguinhos. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Jacaraípe. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
05km. 
Distância da sede do município: 24km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, sinalizado e em bom esta-
do de conservação. 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Santa Teresa / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

20

 
Descrição do acesso utilizado: o acesso 
é pela Rodovia ES-010, cerca de 3km após 
o Posto da Polícia Rodoviária, sendo a Ro-
dovia totalmente sinalizada e iluminada. 
 

 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, urbano, tipo Transcol linha termi-
nal Carapina x  Bicanga via Manguinhos. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: permanente, sem visita guiada, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: um dia 

 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias, área para lazer e 
entretenimento, locais para alimentação, 
hospedagem, ponto de táxi e clubes soci-
ais. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação da natureza, banho de sol e 
mar. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim, através da 
Rota do Sol e da Moqueca. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, 
entorno regional e de outros estados, sen-
do a temporada de verão e as férias escola-
res, o período de maior visitação. 
 
Descrição do atrativo: vila de pescadores 
com ambiente bucólico e acolhedor, prefe-
rida dos intelectuais e artistas, que buscam 
os variados pontos para trocas de informa-
ções e constantes exposições nos espaços 
de arte dos restaurantes e pousadas locais. 
O Vagão Espaço Arte é um dos pontos de 
encontro dos artistas, com exposições de 
obras de arte de artistas de destaque e 
também de artistas pouco conhecidos � e 
fica junto à praia, com restaurante anexo. 
 
Como enfoque urbanístico merece destaque 

a harmonia da arquitetura local com a pai-
sagem local. E como enfoque tradicional 
local, o banho-de-mar à fantasia nos sába-
dos de carnaval.  
 
As tartarugas também fizeram um ponto de 
desova em suas areias.  
 
Divide-se em três praias menores conheci-
das pelos nomes de Enseada, Chaleirinha e 
Ponta dos Fachos. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal da Serra. Dis-
ponível em: www.serra.es.gov.br. 
Acesso em: set. de 2004. 

2. Rota do Sol e da Moqueca. Disponí-
vel em: 
<http://www.www.rotadosoledamo
ntanha.com.br>. Acesso em: set. 
de 2004.  

 
 
 
 
 

3. SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito San-
to.Prefeitura Municipal de Serra, 
jul. 1998. 

 
 

http://www.serra.es.gov.br.
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Nome do atrativo:  
Praia de Jacaraípe. 
 
Localização: Jacaraípe, área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Manguinhos. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
05km. 
 
Distância da sede do município: 26km. 
 

 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, sinalizado e em bom esta-
do de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: através 
da Rodovia ES-010, que corta o Bairro Ja-
caraípe e conta com completa infra-
estrutura e sinalização. 
 

Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, urbano, tipo Transcol linha termi-
nal Laranjeiras x São Francisco e linha ter-
minal Laranjeiras x Nova Almeida e linha 
terminal Laranjeiras x Praia Grande. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: permanente, sem visita guiada, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: um dia 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
segurança, área para lazer e entretenimen-
to, locais para alimentação, hospedagem, 
ponto de táxi, estacionamento e telefone 
público. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ba-
nho de sol e mar. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim, através da 
Rota do Sol e da Moqueca. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, 

entorno regional e de outros estados, sen-
do a temporada de verão e as férias escola-
res, o período de maior visitação. 
 
Descrição do atrativo: principal balneário 
da Serra, com infra-estrutura residencial e 
comercial completa, atende àqueles que 
não dispensam badalação de dia e à noite. 
Suas águas são perfeitas para a prática e 
realização de campeonatos de surf, wind-
surf e body board. É dotado de iluminação 
para prática noturna de esportes. 
 
No carnaval, destaca-se a participação dos 
moradores e veranistas na formação dos 
blocos carnavalescos. 
 
Suas praias � da Baleia, Castelândia, Sole-
mar,  Enseada, Capuba e Costa Bela � ofe-
recem as mais variadas opções de serviços, 
aliados a excelentes condições para banho 
de mar. 
 
 
 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal da Serra. Dis-
ponível em: 
<http://www.serra.es.gov.br.>. 
Acesso em: set. de 2004. 

2. Rota do Sol e da Moqueca. Disponí-
vel em: 
<http://www.www.rotadosoledamo



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Santa Teresa / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

22

ntanha.com.br >. Acesso em: set. 
de 2004.  

3. SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito San-
to.Prefeitura Municipal de Serra, 
jul. 1998. 

 
 
 
 
4.1.2.2 � Restingas  
 
Nome do atrativo:  
Reserva Ecológica Área de Restinga. 
 
Localização: no litoral das praias de Man-
guinhos, Carapebus e Bicanga. Área não 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Jacaraípe. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
entre 03 e 08km. 
 
Distância da sede do município: 19km. 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não-pavi-
mentado, sinalizado, em regular estado de 
conservação e não-adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: pode-se 
chegar ao litoral seguindo pela Rodovia BR-

101 Norte pelos acessos das praias de Man-
guinhos, Bicanga e Carapebus. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, urbano, tipo Transcol linha termi-
nal Carapina x Bicanga via Manguinhos, 
linha termina e Carapina x Praia de Cara-
pebus e linha terminal Carapina x Balneário 
de Carapebus. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: Lei 
Federal nº 6938 de 1981 Reserva CONAMA 
04/85. 
 

 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: permanente, sem visitas guia-
das, ingresso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 

Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias, 
área para lazer e entretenimento, locais 
para alimentação e hospedagem. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação e pesquisa. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, 
entorno regional e de outros estados, sen-
do os meses de dezembro a março, a época 
de maior fluxo de visitação.  
 
Descrição do atrativo: a Reserva tem 
como objetivo a proteção da vida silvestre 
e a manutenção de bancos genéticos, com-
posto por espécies raras da biota regional e 
demais recursos naturais. A preservação é 
incentivada por ações de adequação e ori-
entação das atividades humanas na área, 
promovendo a melhoria da qualidade vida 
da população. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal da Serra. 
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4.1.3 � � Hidrografia. 
 
4.1.3.1 � Rios. 
 
Bacia hidrográfica de Santa Maria de 
Vitória, Rio Reis Magos e Rio Jacara-
ípe que formam a bacia hidrográfica 
Jacaraípe. Pertencendo apenas ao 
município de Serra, a bacia  tem as 
lagoas do Juará e do Jacunen. Dele 
também surgem os córregos do La-
ripe, Manguinhos, Guaranhuns e o 
Córrego do Dr. Robson (que nasce 
no Mestre Álvaro). 
 
 
BACIA DO RIO SANTA MARIA  
DA VITÓRIA 
 
Diagnóstico da Bacia: o rio Santa Maria 
da Vitória constitui atualmente o único ma-
nancial supridor da região norte da cidade 
de Vitória, além disso, também atende à 
demanda de água da sede do município de 
Serra e dos balneários de Jacaraípe, Nova 
Almeida, Praia Grande, Manguinhos e Cara-
pebus.  
 
BACIA DO REIS MAGOS 
 

Informações Gerais: a nascente está 
localizada na região montanhosa de Santa 
Teresa. Área de drenagem: aproximada-
mente 700 km². Disponibilidade hídrica 
superficial: estimada em 1,6 m3/s (Estação 
Fluviométrica de Valsugana Velha). A foz do 
rio localiza-se no balneário de Nova Almei-
da. 
 
Diagnóstico da bacia: na região mais 
baixa da bacia, estão sendo desenvolvidos 
projetos de cultura de arroz e feijão, além 
destas a cultura do café é bastante desen-
volvida ao longo da bacia.  
 
Há também diversas fábricas de ferro gusa. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. Disponível em: 
<http://www.seama.es.gov.br/scrip
ts/SEA1003.ASP.>. Acesso em: 
jan. 2005. 

 
 
 
 
4.1.3.2 � Lagos/lagoas. 
 
 
Nome do atrativo:  
Lagoa Juara. 
 
Localização: Av. Minas Gerais, Jacaraípe.  
Lagoa de Jacaraípe. Área  urbana. 

Localidade mais próxima do atrativo: 
Manguinhos. 
Distância da localidade mais próxima: 
05km. 
 
Distância da sede do município: 26km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, sinalizado, em bom estado 
de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
ES-10 entrar à esquerda na Av. Minas Ge-
rais e seguir até o final da avenida. 
  
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, urbano, tipo Transcol linha termi-
nal Laranjeiras x Magistrado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
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Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: do mês de março ao mês de 
novembro, sem visita guiada, ingresso gra-
tuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
De novembro a fevereiro o acesso é restri-
to, devido à ocorrência da Piracema. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ba-
nho de água doce. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Não. 
Origem dos visitantes: intermunicipal, 
entorno regional e de outros estados, sen-
do  a temporada de verão e as férias esco-
lares, o período de maior visitação. 
 
Descrição do atrativo: também conhecida 
como lagoa Largo do Juara, Lagoa do Juá e 
Lagoa de Jacaraípe � trata-se de uma ex-
tensão do Juara. 
 
Alguns dos cursos d'água contribuintes são 
os córregos Independência, Cavada, Caste-
lo, Cachoeira do Putiri, São Domingos, das 
Laranjeiras e Dr. Robson. É a maior lagoa 

do município, responsável pelo complexo 
lacustre do município da Serra, com apro-
ximadamente 2,8km2 de área, 16km de 
extensão e 3m de profundidade. Localiza-se 
em quase toda a sua extensão na zona 
rural de Serra e sua porção final nos bairros 
do balneário de Jacaraípe. 
 
Rica em pescado - de novembro a feverei-
ro, é palco do fenômeno da piracema. No 
Dia Mundial da Água, ocorre a descida eco-
lógica que é comemorado com a Descida da 
Lagoa Largo do Juara, um evento que já foi 
realizado várias vezes. 
 
Junto à Associação de Pescadores 
da Lagoa Juara, prevê-se a implan-
tação de projeto de Piscicultura em 
tanques-redes da espécie tilápia. 
Prevê-se ainda a exploração turísti-
ca da região, envolvendo a família 
do pescador, numa ótica de preser-
vação daquele meio ambiente. 
 
Situada em terreno particular de uma em-
presa com interesse em transformá-la em 
um parque no local. 
  
Referências/Documentos consultados: 

1. Prefeitura Municipal da Serra. 
SEMMA, lagoas. Disponível em: < 
http://www.serra.es.gov.br/. Aces-
so em: jan. de 2005. 

2. Prefeitura Municipal da Serra. As-
pectos econômicos. Disponíve em 
: www.serra.com.br.  Acesso em: 
jan. 2005. 

3. SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto desenvolvimento 
Industrial do Espírito San-
to.Prefeitura Municipal de Serra, 
jul. 1998. 

 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Lagoa Jacuném. 
 
Localização: Bairro Barcelona. Área urba-
na. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
CIVIT I e II. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
02km. 
 
Distância da sede do município: 10km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, sinalizado e em bom esta-
do de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
BR-101 Norte entrar no trevo de Barcelona 

http://www.serra.es.gov.br/.
http://www.serra.com.br
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e seguir até o final da Avenida Principal. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, urbano, tipo Transcol linha termi-
nal Laranjeiras x Barcelona. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: 
Decreto Municipal nº 2.135 de 25/11/98. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: permanente, sem visita guiada, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ba-
nho de água doce. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Não. 
 
 

 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, 
entorno regional e de outros estados, sen-
do a temporada de verão e as férias escola-
res, o período de maior visitação. 
 
Descrição do atrativo: lagoa com enorme 
potencial turístico, ainda não estruturada e 
utilizada, é rica em pescado e boa para a 
prática de esportes náuticos como o esqui 
aquático. 
 
As lagoas Jacuném e Juara fazem parte da 
bacia hidrográfica do rio Jacaraípe e desá-
guam no balneário de Jacaraípe. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal da Serra. Dis-
ponível em: 
<http://www.serra.es.gov.br.>. 
Acesso em: set. de 2004.,  

2. Rota do Sol e da Moqueca. Disponí-
vel em: 
<http://www.rotadosoledamontanh
a.com.br>. Acesso em: set. de 
2004. e  

3. SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto desenvolvimento 
Industrial do Espírito San-
to.Prefeitura Municipal de Serra, 
jul. 1998. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Lagoa de Carapebus. 
 
Localização: Carapebus, dentro da Área 
de Proteção Ambiental � APA, de Praia Mo-
le. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Cidade Continental. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
cerca de 1,5km. 
 
Distância da sede do município: 14km. 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em bom estado de 
conservação e a pé, com bom acesso ao 
local. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir 
até o Balneário Carapebus e então cami-
nhar trecho pela praia. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, urbano, tipo Transcol linha termi-
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nal Carapina x Praia de Carapebus. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: permanente, sem visita guiada, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
locais para alimentação, área para camping 
e estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ba-
nho de água doce. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, entorno regional e de outros 
estados, sendo a temporada de ve-
rão e as férias escolares, o período 
de maior visitação 
 
 

 
.Descrição do atrativo: importante ponto 
turístico, localiza-se entre a Praia de Cara-
pebus - onde alguns trechos se separam 
por bancos de areia - e a área do cinturão 
verde do Conjunto Habitacional Cidade 
Continental, ponto de partida de grande 
parte dos córregos e nascentes contribuin-
tes da lagoa. 
Uma de suas nascentes situa-se dentro da 
área da CST (Companhia Siderúrgica de 
Tubarão) e a maior parte da sua área de 
drenagem se acha dentro da APA (Área de 
Proteção Ambiental) de Praia Mole. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal da Serra. Dis-
ponível em: www.serra.es.gov.br. 
Acesso em: set. de 2004. e  

2. SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimento 

Industrial do Espírito San-
to.Prefeitura Municipal de Serra, 
jul. 1998. 

 
 
 
4.1.4 � Unidades de Conservação 
 
4.1.4.1 � Estadual 
 
Nome do atrativo:  
Área de Proteção Ambiental  
de Praia Mole. 
 
Localização: balneário de Carapebus, Por-
to de Praia Mole. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Cidade Continental. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
6km. 
 
Distância da sede do município: 20km. 
 
 

http://www.serra.es.gov.br.
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Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em bom estado de 
conservação e sinalizado e, a pé, com bom 
acesso ao local. 
 
Descrição do acesso utilizado: estrada 
de terra que se inicia no balneário de Cara-
pebus e margeia o litoral. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, urbano, tipo Transcol linha termi-
nal Carapina x Balneário de Carapebus e o 
restante do percurso a pé. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: Lei 
Estadual nº 3.802 de 29/12/94. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: permanente, sem visita guiada, 

ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pre-
servação da biota. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Não. 
Origem dos visitantes: intermunicipal, 
entorno regional e de outros estados, sen-
do a temporada de verão e as férias escola-
res, o período de maior visitação. 
 
Descrição do atrativo: a Área de Prote-
ção Ambiental � APA, com 400ha envolve a 
Lagoa de Carapebus e as restingas da praia 
mole e estas oferecem recursos paisagísti-
cos geológicos notáveis, associados a áreas 
de remanescentes vegetais tais como mata 
de tabuleiros e vegetação de restinga, que 
fazem a transição entre as áreas industriais 
e o balneário de Carapebus. 
 
Dá-se importância relevante à preservação 
dos recursos naturais, sendo o município de 
Serra a região em que mais ocorre a deso-
va das tartarugas marinhas. 

 
Informações complementares: órgão 
responsável: SEAMA e IEMA. Não há Plano 
de Manejo, ecossistema predominante, 
floresta de restinga e lagunar 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. SEAMA - Governo do Estado do Es-
pírito Santo. Disponivel  em: 
<www.seama.es.gov.br. Acesso 
em: jan. 2005. 

2. Roda do Sol e da Moqueca. Dispo-
nível em: 
<www.rotadosoledamontanha.com.
br>. Acesso em: set. de 2004.  

3. Prefeitura Municipal da Serra. Dis-
ponível em: 
<http://www.serra.es.gov.br.>. 
Acesso em: set. de 2004. 

 
 
 
4.1.4.2 � Municipal 
 
Nome do atrativo:  
Área de Proteção Ambiental 
do Morro do Vigilante. 
 
Localização: sede do Município. Área ur-
bana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário. 
 
Descrição do acesso utilizado: chegando 
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no Centro da Serra-Sede, orientar-se pela 
sinalização. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular.  
 
Legislação de proteção ao atrativo: 
Decreto Municipal nº 2.235 de 07/12/99. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: permanente, sem visita guiada, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
os disponíveis na sede do município. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ca-
minhada contemplativa. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e 
entorno regional, sendo a temporada de 
verão e as férias escolares, o período de 
maior visitação. 
 
Descrição do atrativo: localizado na Sede 
do Município, próximo à Rodovia BR-101 

Norte, exibe grande beleza cênica devido à 
sua forma peculiar, às escarpas rochosas 
expostas e vegetação rupestre associada. 
 
Criada como APA, em 1999, grande parte 
da sua área é ocupada por remanescentes 
da Mata Atlântica que propiciam a existên-
cia/permanência de aproximadamente 20 
nascentes d´água que afluem para os cór-
regos Independência, Quibebe e Cavada, 
todos desaguando na Lagoa Juara. Órgãos 
responsáveis, PMS e SEMAM. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal da Serra. Dis-
ponível em: 
<http://www.serra.es.gov.br.>. 
Acesso em: set. de 2004. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Horto Municipal Mestre Álvaro. 
 
Localização: sede do Município. Área ur-
bana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, sinalizado, em bom 
estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: descer a 
ladeira atrás da Igreja Matriz e seguir até o 
Horto. 

 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
com freqüência regular. 
 

 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, de 6h às 18h, com 
visitas não guiadas, ingresso gratuito e sem 
necessidade de autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
sinalização, serviços de limpeza e de segu-
rança. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ca-
minhadas. 
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Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e 
entorno regional, sendo a temporada de 
verão e as férias escolares, o período de 
maior fluxo. 
 
Descrição do atrativo: espaço propício a 
caminhada contemplativa, arborizado e 
com um belo lago no centro, além de vivei-
ro de mudas nativas para serem utilizadas 
no projeto paisagístico do próprio município 
e também para serem doadas à comunida-
de local. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal da Serra 
 
 
4.1.5 � Flora. 
 
Nome do atrativo:  
Flora. 
 
Localização: em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não-
adaptado, rodoviário, parcialmente pavi-
mentado, em estado regular. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, de boa qualidade, não-adaptado. 
 

Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
 

 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: acesso ao atrativo permanente, 
sem visitas guiadas, ingresso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: o tempo necessário para usufruir o 
atrativo é de algumas horas em cada loca-
lidade. 
  
Equipamentos e serviços no atrativo: 
os disponíveis em cada localidade específi-
ca. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação e pesquisa. 

 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos ? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: A flora 
também é variada, em função dos 
variados ecossistemas encontrados, 
tais como manguezais, matas de 
tabuleiros, alagados, restingas e em 
alguns poucos pontos remanescen-
tes da mata Atlântica (como no en-
torno do Mestre Álvaro). A florística 
é bastante heterogênea, com espé-
cies características de cada um dos 
ecossistemas, tais como Centidobi-
um, Piptademia, Tabebuia, Tapirina, 
Virola, Brasimum, Goanesia etc. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal da Serra. Dis-
ponível em: 
<http://www.serra.es.gov.br.>. 
Acesso em: set. 2004. 

2. SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito San-
to.Prefeitura Municipal de Serra, 
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jul. 1998. 
4.1.6 �� Fauna 
 
 
Nome do atrativo:  
Fauna. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação e pesquisa. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos ? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: O município é 
dotado de fauna bem diversificada, sendo a 
fauna marinha um dos ecossistemas mais 
ricos da região. No estuário do Rio Reis 
Magos são encontradas diversas espécies 
de peixes, moluscos, mariscos, artrópodes, 
algas, entre outros. 

 

 A fauna terrestre caracteriza-se pela pre-
sença de mamíferos tais como gambá, pa-
ca, cachorro-do-mato, veado, lontra, cuíca 
etc. Aves: garças, frango-d�água, martim-
pescador, inhambu, gavião etc. Répteis: 
jacaré, jibóia, teiú, cobra preguiçosa etc. 
Tais exemplares da fauna são encontrados, 
porém, somente em poucas áreas ainda 
preservadas. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal da Serra. Dis-
ponível em: 
<http://www.serra.es.gov.br.>. A-
cesso em: set. 2004. 
2. SEBRAE-ES. Inventário da O-
ferta Turística do Município da 
Serra. IDEIES - Instituto Desenvol-
vimento Industrial do Espírito San-
to.Prefeitura Municipal de Serra, jul. 
1998. 

4.1.7 � Outros.  
 
Nome do atrativo:  
Circuitos do Agroturismo da Serra. 
 
Este circuito está localizado no en-
torno sul do Morro Mestre Álvaro: 
 
 
 
Circuito Pitanga. 
 
Nome do atrativo:  
Fazenda Rosiqueli. 
 
Neste ambiente rural o visitante po-
derá participar do dia-a-dia numa 
fazenda e desenvolver várias ativi-
dades como: tratar de animais, or-
denhar vacas e desempenhar outras 
tarefas rurais e ainda experimentar 
um delicioso Café Colonial. Atendi-
mento aos domingos e feriados e 
agendamento para grupos específi-
cos. 
 
Descrição do acesso: seguir pela 
BR-101 sentido Norte do ES, orien-
tar-se pela sinalização. 
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Produtor: Sr. Celina Ribeiro Carlos. 
Contato: (27) 3341-1161. 
 
 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Sítio Ouro Velho. 
 
O Sítio Ouro Velho tem produção 
artesanal de cocada baiana, cocada 
de maracujá e doces cristalizados 
diversos. Nele, o visitante terá a 
chance de participar da vida numa 
fazenda, realizando atividades como 
tratar de animais, passear a cavalo 
e ordenhar vacas. Em breve estarão 
atendendo com o restaurante. 
 
Descrição do acesso: seguir pela 
BR-101 sentido Norte do ES, orien-
tar-se pela sinalização. 
 
Produtor: Suely Neves e João Carlos 
Ribeiro. 
Contato: (27) 3341-1476 ou (27) 
9932-5125. 
 

 
 
Circuito da Muribeca. 
 
Nome do atrativo:  
Sítio Rancho Alegre. 
 
O sítio é uma pousada rural que 
oferece passeio ecológico, com 
cavalos e pônei para passeio. A pro-
priedade tem piscina de água trata-
da, uma bica de água de nascente 
para banho, trilhas na mata, açude 
para pescarias e campo de futebol. 
 
Descrição do acesso: seguir pela 
BR-101 sentido Norte do ES, orien-
tar-se pela sinalização. 
 
Produtor: Sr Claúdio, Léa e Robson.  
Contato: (27) 3074-1251. 
 
 
Nome do atrativo:  
Sítio Vista Linda. 
 
A propriedade oferece produção de 
compotas e licores de vários sabo-
res, geléias e melado de cana, açu-

des para pesca, passeios a cavalo, 
criação de peru e galinhas caipiras 
para comercialização, além de pro-
dução de mudas de plantas orna-
mentais para comercialização no 
local. (aceitam-se encomendas). 
OBS.: a propriedade está sendo 
preparada para o funcionamento de 
um restaurante rural. 
 
Descrição do acesso: Seguir pela 
BR-101 sentido Norte do ES, orien-
tar-se pela sinalização. 
 
Produtora: Sra. Ana Isabel. 
Contato: (27) 3052-3974 ou (27) 
9972-6525. 
 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Fazenda Independência � Ca-
chaça Mestre Álvaro. 
 
Voltada para a produção de cachaça 
de alambique de cobre, utilizando 
cana orgânica, colhida à mão, sem 
queimadas e fermentada natural-
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mente. A cachaça é destilada em 
alambiques de cobre e envelhecida 
em barris de madeira tais como car-
valho, amburana, amendoim, cere-
jeira, castanha-do-pará e canela. 
 
Descrição do acesso: Seguir pela 
BR-101 sentido Norte do ES, orien-
tar-se pela sinalização. 
 
Produtor: Sr. Écio Lippaus. 
Contato: (27) 3346-2200, (27) 
3346-2207 (Sr. Écio), 
(27) 3396-9381 e (27) 9944-7664 
(Sr. Lídio). 
 
 
 
Circuito Guaranhuns. 
 
Nome do atrativo:  
Sítio Vista do Mestre Álvaro. 
 
O sítio possibilita aos visitantes des-
cortinar um panorama dispondo 
também, de um campo de society 
soccer para aluguel e um barzinho. 
 
Descrição do acesso: Chegando a 

Serra - Sede, orientar-se pela sinali-
zação. 
 
 

 
 

Este circuito está localizado no en-
torno norte do Morro Mestre Álvaro: 
Produtora: Sra. Alice Lannes e Sr. 
Roberto Piazzarollo. 
Contato: (27) 3074-0183 ou (27) 
9982-1895. 
 
 
Nome do atrativo:  
Sítio Recanto do Mestre Álvaro. 
 
Situado ao pé do Mestre Álvaro, es-
te sítio proporciona ao turista a o-
portunidade de percorrer trilhas 
ecológicas, de fazer passeios a ca-
valo, permitindo ao visitante partici-
par, também, da ordenha de vacas 

e do tratamento dos animais. Possui 
piscina de água natural e tanque 
para quem queira pescar. Há um 
restaurante localizado na sede do 
sítio que oferece pratos de cozinha 
caseira no fogão à lenha. Funciona 
de quinta a domingo e feriados. O 
turista ali encontrará também doces 
para comprar. Aceitam-se enco-
mendas. 
 
Descrição do acesso: Chegando a 
Serra - Sede, orientar-se pela sinali-
zação. 
 
Produtor: Sra. Maria Helana e Gil 
Piazzarollo. 
Contato: (27) 3074-4973 e (27) 
9967-8753. 
 
 
Circuito Jacaraípe. 
 
 
Nome do atrativo:  
Rancho Serra Azul. 
 
Há no rancho várias opções de lazer tais 
como: pesque-pague, caiaques, pedalinhos, 
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charretes, cavalos, trilhas, áreas para chur-
rasco e restaurante que oferece comidas 
caseiras no fogão à lenha. 

Horário de funcionamento: de terça-
feira a domingo, das 8h às 17h. 
Endereço: Final da Avenida Guarani. 
Jacaraípe. 
Proprietário: Sr. Roberto Comper. 
Contato: (27) 3252-6003, (27) 
9953-5510 e (27) 9966-3580. 
 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura 
Municipal da Serra 

 
 
 
 
4.2 - ATRATIVOS CULTURAIS. 
 
4.2.1 � Sítios. 
 
4.2.1.1 � - Conjunto Histórico.  
 
 
Nome do atrativo:  
Conjunto Histórico do  
Município de Serra. 
 
Localização: Região Central da Sede do 

Município de Serra.  
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
localizado na sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
localizado na sede. 
 
Distancia da sede do município: locali-
zado na sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, sinalizado e em bom esta-
do de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: várias 
linhas de ônibus, tipo Transcol dão acesso à 
Serra e direto para a rodoviária de Vitória. 
Terminal Laranjeiras - São Marcos, Divinó-
polis e Cascata e direto da Serra para o 
Bairro de Fátima ou Jacaraípe, sem passar 
pelos terminais. 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, tipo urbano, de boa qualidade e 
não-adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da rea-
lização: não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Visitação: permanente, sem visitas guia-
das, ingresso gratuito e sem autorização 
prévia. 

 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas.  
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
área de lazer e entretenimento, locais para 
hospedagem e alimentação não- adapta-
dos. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: no 
conjunto funciona a Secretaria Municipal de 
Turismo Cultura Esporte e Lazer e a Biblio-
teca Municipal e há visitação externa. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: a região central da 
Cidade de Serra concentra um pequeno, 
mas significativo acervo arquitetônico que, 
embora ainda não conte com proteção ofi-
cial das entidades de preservação do Espíri-
to Santo, merece destaque por se tratar da 
sede de um dos mais importantes municí-
pios do Estado, tanto histórica como eco-
nomicamente. 
 
É nas ruas da sede urbana, no entorno da 
matriz de Nossa Sª da Conceição que acon-
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tece um dos principais eventos folclóricos 
do Espírito Santo, a Festa de São Benedito, 
que tem início no dia 22 de dezembro. 
O imóvel está passando por processo de 
restauração e reforma para ser instalado 
um museu. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco.  
 

 
 
4.2.2 � - Edificações. 
 
4.2.2.1 - Arquitetura Religiosa. 
 
Nome do atrativo:  
Capela São João de Carapina. 
 
Localização: Planalto de Carapina. Área 
urbana. 
 

Localidade mais próxima do atrativo: 
André Carloni 
 
Distância da localidade mais próxima: 
03km. 
 
Distância da sede do município: 26km, 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, sinalizado, em bom 
estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguindo 
para Carapina pela Rodovia BR-101. A Igre-
ja está localizada no final do Bairro Carapi-
na Grande, linha de ônibus Planalto Carapi-
na, pegar no terminal de Carapina, de 15 
em 15 minutos. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular urbano, de boa qualidade e não-
adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da rea-
lização: tombada pelo CEC em 03/05/82 
Processo nº 02/81, inscrição no Livro de 
Tombo Histórico nº 78 folha 9. 
 
Estado de conservação: bom.  
 
Visitação: aos domingos, às 19h, sem 
visitas guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia.  
 

Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas.  
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ati-
vidades religiosas. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos ? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e 
do entorno regional, sendo a época de mai-
or fluxo e visitação o mês de junho, duran-
te a Festa de São João Batista. 
 
Descrição do atrativo: erguida em 1562 e 
abandonada durante meados do século 
XVII, foi restaurada em 1870. A Igreja foi 
construída pelos jesuítas no Planalto de 
Carapina, para que estes se comunicassem 
com o Convento dos Reis Magos em Nova 
Almeida e com o Convento da Penha em 
Vila Velha, por meio de sinais com bandei-
ras e faróis. A nave, a capela e a torre fo-
ram construídas em alvenaria de pedra. A 
estrutura da cobertura da nave principal é 
de treliças de madeira apoiada na alvenari-
a. O piso do coro é de tábuas de madeira e 
o da igreja em ladrilhos. 
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Referências/Documentos consultados:  
1. SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 

Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito Santo. Prefei-
tura Municipal de Serra, jul. 1998. 

2. Secretaria de Estado de Educação e 
Cultura; Conselho Estadual de Cul-
tura; UFES. Catálogo de Bens 
Culturais Tombados no Espírito 
Santo. Nassao Hono. [s.n], 1991. 

 

 
 
Nome do atrativo:  
Igreja e Residência  Reis Magos. 
 
Localização: Nova Almeida. Área urbana.  
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Jacaraípe. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
12km. 

 
Distância da sede do município: 38km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, sinalizado e em bom esta-
do de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: linha de 
ônibus em Jacaraípe, seguir pela Avenida 
Abdo Saad no sentido de Nova Almeida, 
entrar à esquerda na sinalização, e seguir 
até o alto da colina. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular urbano, tipo Transcol linha terminal 
de Laranjeiras-Nova Almeida e não-
adaptado.  
 
Legislação ou registro/patente da rea-
lização: tombada pelo IPHAN em 21/09/43 
processo nº 230 T, inscrição no livro de 
Tombo Histórico nº 223, folha 37. 
 
Estado de conservação: bom.  
Visitação: permanente, com visitas guia-
das, ingresso gratuito e sem autorização 
prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas.  
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 

serviços de informações, de limpeza e de 
segurança, instalações sanitárias, locais 
para alimentação e hospedagem próximos 
ao atrativo. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ati-
vidades religiosas, festejos populares, cur-
sos e oficinas e visitação interna no museu. 
 
 

 
 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? Sim, através da Rota do Sol e da 
Moqueca. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional, de outros estados e ou-
tros países, sendo a temporada de verão a 
época de maior fluxo e visitação. 
 
Descrição do atrativo: concluída em 
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1615, tombada pelo IPHAN e recentemente 
restaurada, é um dos melhores exemplos 
da arquitetura jesuítica no Brasil. A Igreja e 
Residência Reis Magos constitui um dos 
principais exemplares do patrimônio arqui-
tetônico jesuíta brasileiro, por ser uma das 
edificações que menos interferências sofreu 
nos séculos que se seguiram à sua constru-
ção. O conjunto arquitetônico também é 
formado por uma praça e fica situado a 
40m de altitude em relação ao nível do 
mar. 
 
A Igreja ostenta, no altar, um retábulo 
entalhado em madeira de grande valor 
artístico. No centro do retábulo acha-se 
uma obra de autor desconhecido, retratan-
do a adoração dos Reis Magos que é consi-
derada a primeira pintura a óleo sobre ma-
deira do Brasil. 
A aldeia dos Reis Magos começou a ser 
estabelecida por volta de 1580, a partir da 
decisão de unificação das aldeias, devido ao 
número reduzido de jesuítas para atendê-
las. 
Como as demais edificações jesuítas, as 
paredes são feitas de pedras com argamas-
sa de barro, areia, cal de conchas e óleo de 
baleia. Os pisos são em madeira e o telha-
do coberto com telhas do tipo capa e canal. 
As janelas da residência se abrem para o 
mar e para a foz do Rio Reis Magos. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito San-
to.Prefeitura Municipal de Serra, 
jul. 1998. 

2. Secretaria de Estado de Educação e 
Cultura, Conselho Estadual de Cul-
tura, UFES. Catálogo de Bens 
Culturais Tombados no Espírito 
Santo. Nassao Hono. [s.n], 1991. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Matriz Nossa Sª da Conceição. 
 
Localização: Centro da Serra-Sede. Área 
urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
localizado na sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
localizado na sede. 
Distância da sede do município: locali-
zado na sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado de conser-
vação. 
 
Descrição do acesso utilizado: várias 
linhas de ônibus, tipo Transcol dão acesso à 

Serra e direto para a rodoviária de Vitória. 
Terminal Laranjeiras - São Marcos, Divinó-
polis e Cascata e direto da Serra para o 
Bairro de Fátima ou Jacaraípe, sem passar 
pelos terminais. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
todos os dias, de boa qualidade, de fre-
qüência regular. 
 
Legislação ou registro/patente da rea-
lização: tombada pelo CEC em 12/03/83, 
Processo nº 02/80, inscrição no Livro de 
Tombo Histórico nº 30 folha 4. 
 
Estado de conservação: bom.  
 
Visitação: permanente, sem visitas guia-
das, ingresso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas.  
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, insta-
lações sanitárias, locais para alimentação e 
hospedagem próximos ao atrativo. 
Atividades ocorrentes no atrativo: ati-
vidades religiosas, festas populares, folcló-
ricas e visitação interna. 
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Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e 
do entorno regional. 
 
 

 
Descrição do atrativo: foi a primeira ca-
pela construída pelos jesuítas e indígenas 
no município da Serra, em 1556. Dedicada 
a Nossa Sª da Conceição, era uma edifica-

ção provisória onde se realizavam os ofícios 
cristãos. Uma segunda igreja foi construída 
pouco acima da primeira, no sopé do Morro 
Mestre Álvaro. 
 
Da aldeia da Conceição nada restou. As 
doenças, os conflitos com os brancos, a 
decisão de unificação das aldeias pelos 
jesuítas e os mandatários da capitania do 
Espírito Santo acabaram afastando os pri-
meiros moradores para outros lugares. 
 
No século XVII, uma nova igreja foi cons-
truída e dedicada a Nossa Sª da Conceição 
em um largo junto à Praça municipal. No 
entorno da Matriz acontece um dos princi-
pais eventos folclóricos do Estado do Espíri-
to Santo, a Festa de São Benedito, nor-
malmente com início no segundo domingo  
de dezembro. A festa reúne as bandas de 
congo do município da Serra. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito San-
to.Prefeitura Municipal de Serra, 
jul. 1998. 

2. Secretaria de Estado de Educação e 
Cultura, Conselho Estadual de Cul-
tura, UFES. Catálogo de Bens 
Culturais Tombados no Espírito 
Santo. Nassao Hono. [s.n], 1991. 

 
 
 
 
 
 
4.2.2.2 � - Ruínas. 
 
Nome do atrativo:  
Igreja  São José do Queimado. 
 
Localização: Distrito de Queimado. Área 
não urbana.  
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Carapina. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
12km. 
 
Distância da sede do município:21km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, sinalizado em bom 
estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: após 
chegar pela Rodovia BR-101 em Carapina, 
seguir pela estrada do Contorno e entrar à 
direita no depósito de escória. Seguir a 
estrada de ferro, à esquerda, e, depois, 
prosseguir em frente até a casa do colono 
que toma conta da propriedade, indo em 
frente por 5km. 
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Transporte para o atrativo: não há 
transporte regular. 
 
Legislação ou registro/patente da rea-
lização: tombada pelo CEC Resolução 
04/92 Processo nº 71/90. 
 
Estado de conservação: ruim. 
 
Visitação: permanente, sem visitas guia-
das, ingresso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas.  
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
não há. 
 

 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação da paisagem do entorno e das 

ruínas, festa popular e religiosa como e-
xemplo, a festa da Insurreição de Queima-
dos. 
 
 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional, sendo o mês de março a 
época de maior fluxo turístico de  visitação, 
por acontecerem então os festejos da In-
surreição de Queimado. 
 
Descrição do atrativo: a Igreja encontra-
se em ruínas. Construída em 1849 pelos 
escravos comandados pelo Frei Gregório 
Bene, mediante promessa de libertação dos 
que ajudassem em sua construção. Como a 
promessa não foi cumprida, houve uma 
grande rebelião de escravos que levou mui-
tos à morte e à destruição da Igreja. 
A Igreja, que se localizava numa próspera 
propriedade rural no Centro da antiga Vila 
de Queimados, foi palco da principal revolta 
de escravos do Espírito Santo e uma das 
mais importantes do país, a Insurreição de 
Queimados. Durante o mês de março acon-
tece um grande evento para relembrar este 
importante fato da história capixaba. Da 
Vila de Queimado só restaram ruínas, sen-
do a localidade um dos principais sítios de 
arqueologia do Espírito Santo. 

 
Referências/Documentos consultados: 

1. SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito San-
to.Prefeitura Municipal de Serra, 
jul. 1998. 

2. Secretaria de Estado de Educação e 
Cultura, Conselho Estadual de Cul-
tura, UFES. Catálogo de Bens 
Culturais Tombados no Espírito 
Santo. Nassao Hono. [s.n], 1991. 

 
 
 
 
4.2.3 � - Instituições Culturais. 
 
4.2.3.1 � - Bibliotecas. 
 
 
Nome do atrativo:  
Biblioteca Pública  
Belmiro Geraldo Castelo. 
 
Localização: Rua Cassiano Castelo, 22. 
Centro. Cep: 29176-010. Área urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
localiza-se na sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
localiza-se na sede. 
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Distância da sede do município: locali-
za-se na sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, sinalizado e em bom esta-
do de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir 
pela Rua Principal até a Casa do Congo que 
se localiza em frente à Biblioteca. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular urbano, tipo Transcol linha Serra-
Sede, em bom estado e não-adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da rea-
lização: não há. 
 
Estado de conservação: bom.  
 
Visitação: de segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h e aos sábados, das 8h às 12h. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
acervo de livros, periódicos etc, serviços de 
limpeza e instalações sanitárias não-
adaptadas. 
 

Atividades ocorrentes no atrativo: pes-
quisa e leitura.  
 
Não integra roteiros turísticos comer-
cializados. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal, 
sendo no decorrer do ano letivo a época de 
maior fluxo de visitação  
 
Descrição do atrativo: o acervo é atuali-
zado, englobando assuntos didáticos do 
ensino fundamental e do ensino médio, 
além de um bom acervo sobre o município.  
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
4.2.3.2 - Centros Culturais/Casa  

da Cultura. 
 
Nome do atrativo:  
Casa de Pedra. 
 
Localização: Praia de Capuba. Jacaraípe. 
Cep: 29173-140. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Praia de Jacaraípe. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
02km. 

 
Distância da sede do município: 25km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, sinalizado e em bom 
estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: chegando 
em Jacaraípe, seguir a Avenida Abdo Saad 
até a placa que indica a Casa de Pedra e, a 
partir deste ponto, subir a ladeira não pa-
vimentada e em boas condições. Da ladeira 
avistam-se a Casa e as obras que decoram 
todo o entorno e principalmente seu interi-
or. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, urbano, tipo TRANSCOL em bom 
estado e não-adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da rea-
lização: não há. 
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Estado de conservação: bom.  
 
Visitação: diariamente, de 8h às 18h, visi-
tas guiadas, ingresso gratuito e sem autori-
zação prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas.  
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias. 
No entorno há área para lazer e entreteni-
mento, locais para alimentação e hospeda-
gem. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? Sim, através da Rota do Sol e da 
Moqueca. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 

entorno regional e de outros estados, sen-
do a temporada de verão a época de maior 
fluxo e visitação. 
 
Descrição do atrativo: o mundo de nossa 
divina natureza exumada, transformada 
pelas mãos de Neusso Ribeiro. Ele é o artis-
ta responsável por essa galeria, toda em 
pedras brutas e corais. Uma obra-prima em 
arquitetura, simplicidade e arte.  
 
Encanta o visitante pela harmonia do con-
junto e pela riqueza dos detalhes que a 
envolve. Para erguê-la, o artista levou a-
proximadamente dois anos. Teve como 
principal meta construir, ele mesmo, sua 
galeria, onde expõe permanentemente as 
suas criações. A matéria-prima de suas 
obras é em 90% raiz de camará, madeira 
de excelente durabilidade, própria da regi-
ão do Espírito Santo.  
 
Estéticas e utilitárias, de formas únicas e 
bizarras, todas elas trabalhadas pelo artista 
autodidata que há mais de 15 anos se dedi-
ca puramente à arte, com restos de quei-
madas e raízes.  
 
Referências/Documentos consultados:  

1. SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito San-
to.Prefeitura Municipal de Serra, 

jul. 1998. 
2. Secretaria de Estado de Educação e 

Cultura, Conselho Estadual de Cul-
tura UFES. Catálogo de Bens Cul-
turais Tombados no Espírito 
Santo. Nassao Hono. [s.n], 1991.  

 
 
Nome do atrativo:  
Projeto Peixinho. 
 
Localização: Rua Caramuru, 459. Jacaraí-
pe. Telefone: (27) 3252-3734 e (27) 9983-
9828. Cep: 29173-590. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Nova Almeida 
 
Distância da localidade mais próxima: 
10 km. 
 
Distância da sede do município: 25km, 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, não sinalizado e em 
bom estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: avenida 
Abdo Saad (Rodovia ES 060). 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular urbano, tipo Transcol em bom esta-
do e não-adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da rea-
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lização: não há. 
 
Estado de conservação: bom.  
 
Visitação: diariamente, de 8h às 18h, visi-
tas guiadas, ingresso gratuito e sem autori-
zação prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas.  
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias.  
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e 
do entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: desenvolve ativi-
dades de educação ambiental e oficinas de 
artes marinhas nas escolas e nas comuni-
dades pesqueiras, orientando para o apro-
veitamento integral do pescado. Oferece, 
entre outros,  cursos de fishburger, lingüiça 
de camarão, artefatos de couro de peixe, 
oficinas de artesanato através da recicla-
gem de detritos marinhos em escolas, pa-
lestras de conscientização da importância 
da preservação do meio ambiente e afins. 
 

Observações complementares: Respon-
sável Alfonsus Márcio Alves Rocha. Tel: 
(27) 3252-3734 e 9983-9828. 
 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. I-
DEIES - Instituto desenvolvimento In-
dustrial do Espírito Santo.Prefeitura 
Municipal de Serra, jul. 1998. 
2. Secretaria de Estado de Educação e 
Cultura, Conselho Estadual de Cultura, 
UFES. Catálogo de Bens Culturais 
Tombados no Espírito Santo. Nassao 
Hono. [s.n], 1991.  

 
 
 
Nome do atrativo:  
Casa do Congo Mestre Antônio Rosa. 
 
Localização: Serra - Sede.Área urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
sede 
 
Distância da localidade mais próxima: 
sede 
 
Distancia da sede do município: sede 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, sinalizado e em bom esta-

do de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: várias 
linhas de ônibus, tipo Transcol dão acesso à 
Serra e direto para a rodoviária de Vitória. 
Terminal Laranjeiras - São Marcos, Divinó-
polis e Cascata e direto da Serra para o 
Bairro de Fátima ou Jacaraípe, sem passar 
pelos terminais. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, urbano, tipo TRANSCOL em bom 
estado e não-adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da rea-
lização: não há. 
 
Estado de conservação: bom.  
 Visitação: de segunda à Sexta, de 8h às 
18h, visitas guiadas, ingresso gratuito e 
sem autorização prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas.  
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Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e de segurança e insta-
lações sanitárias. No entorno há locais para 
alimentação e hospedagem e área de lazer 
e entretenimento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ex-
posições itinerantes sobre diversos temas 
da histótia do Congo no município. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados, a 
época de maior visitação é no mês de agos-
to, mês do Folclore. 
 
Descrição do atrativo: o imóvel de pe-
quenas dimensões de arquitetura vernacu-
lar, abriga a Casa do Congo. No local há 

exposição histórica, destacando um dos 
mais significativos folguedos capixabas, 
através de fotografias, documentos e obje-
tos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2.4 �- Gastronomia Típica. 
 
4.2.4.1 �- Iguarias Regionais,  

Doces e Salgados 
 
Nome do atrativo:  
Moqueca Capixaba. 
 
Origem cultural: indígena. 
 
Localização: todo o município. 
 
Modo de preparo: é um prato feito com 
peixe, tempero verde (coentro e cebolinha 
verde), urucum ou colorau, alho, azeite, 
óleo, limão, pimenta, sal e tomate (a gos-
to), feito em panela de barro. 
 
Referência/Documentos consultados.: 

1. in loco. 

2. Rota do Sol e da Moqueca. Disponí-
vel em: 
<http://www.rotadosoledamoqueca
.com.br/culinaria.asp>. Acesso em: 
dez. 2004. 

 

 
Nome do atrativo:  
Camarão na Moranga.  
 
Origem cultural: indígena. 
 
Localização: Manguinhos. 
 
Modo de preparo: é um prato feito com 
moqueca de camarão e moranga, sendo 
esta assada com casca e usada para apre-
sentação do prato. 
 
Referência: in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Quindim. 
 
Origem cultural: portuguesa. 
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Localização: Nova Almeida. 
 
Modo de preparo: é um doce feito à base 
de ovo, açucar, manteiga e coco, sendo 
servido inteiro ou em unidades individuais. 
 
Referência: in loco. 
 
4.2.4.2 � Bebidas. 
 
 
Nome do atrativo:  
Jenipapina. 
 
Origem cultural: indígena. 
 
Localização: todo o município. 
 
Modo de preparo: bebida feita com jeni-
papo, cachaça e açucar, sendo servida em 
litro ou em doses. 
 
Referência: in loco. 
 
 

 
 
 
 
 
4.2.5  � Artesanato 
 
 
Nome do atrativo:  
Artesanato do Município da Serra. 
 
Localização: em todo o município, sede e 
litoral. Área urbana e não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
todo o município. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
todo o município. 
 
Distância da sede do município: todo o 
município. 

 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não-
adaptado, rodoviário, parcialmente pavi-
mentado, regular. 
 
Transporte para o atrativo: regular, ro-
doviário regular, não-adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da rea-
lização: não há. 
 
Estado de conservação: bom.  
 
Visitação: durante todo o ano, visitas não 
guiadas, sem autorização prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
todos os disponíveis nas localidades de 
cada artesão. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: co-
mercialização de artesanato. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
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Descrição do atrativo: o artesanato de 
Serra é produzido com materiais diversos, 
a maior parte utilizando matéria-prima 
disponível na natureza. 
 
Fibras naturais utilizadas: 
 Taboa � pode ser trançada ou não, 

formando objetos decorativos, objetos 
utilitários e esteiras. 

 Fibra de Cana � objetos decorativos, 
objetos utilitários, papel de fibra. 

 Madeira �São feitos móveis artesa-
nais, esculturas e objetos decorativos. 

 Cipó � produção de cestos. 
 Fibra de Coco �com ela se produz 

luminárias e vários objetos. 

 -Fibra de Bananeira � objetos deco-
rativos e utilitários. 

Além das fibras são feitos artesanatos utili-
zando-se conchas, mosaicos de pastilhas de 
cerâmica, objetos de cerâmica, pinturas em 
tecidos e objetos, bordados, escultura em 
cimento e bijuterias. 
 
O artesanato local é famoso pelos balaios 
de vime*, as esteiras, os trabalhos com 
argila e os entalhes com madeira 
*(Haste ou vara, tenra e flexível, obtida do 
vimeiro verde (Salix viminalis), planta da 
família das salicáceas. Depois de descasca-
da e seca, fornece material para cestos, 
móveis e objetos). 
 
Observações complementares: o SE-
BRAE/ES possui banco de dados com nome, 
endereço e tipo de trabalho de todos os 
artesãos do município. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura do Município de Serra. 
2. Disponível em: <http:// 

http://www.macamp.com.br/
_Cidades/ES-Serra.htm>. 
Acesso em: dez. 2004. 

 
 
 
 
4.2.6 - � Música e Dança. 
 

4.2.6.1 � - Folguedos. 
 
Nome do atrativo:  
Bandas de Congo. 
 
Localização: diversos bairros e localidades 
do Município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, sinalizado e em bom esta-
do de conservação. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular urbano, tipo Transcol em bom esta-
do e não-adaptado e/ou a pé,.  
 
Legislação ou registro/patente da rea-
lização: não há. 
 
Estado de conservação: bom.  
 
Visitação: a apresentação das bandas de 
congo ocorre principalmente nas festivida-
des religiosas como: a Festa de São Sebas-
tião, que ocorre no mês de janeir. A Festa 
de Nossa Senhora da Penha, data móvel, 
que normalmente acontece em março ou 
abril, a Festa de Santa Izabel que acontece 
no mês de maio. A Festa de São João, em 
junho e a Festa de São Benedito, no mês 
de dezembro.  
 
Quando alguma banda é convidada, ocor-
rem outros eventos.  

http://www.macamp.com.br/
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Durante os eventos mencionados não há 
visitas guiadas, ingresso gratuito e nem 
autorização prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 

 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
todos os disponíveis na localidade onde 
acontece a �congada�. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lúdi-
cas e culturais, além de manifestações fol-
clóricas. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: os congos 

ou bandas de congos são grupos 
compostos de homens e mulheres, 
em número variável que tocam e 
cantam em dias de festa, nas puxa-
das, fincadas e derrubadas de mas-
tro ou em festas eventuais. 
 
A cortada, a fincada  e a derrubada do 
mastro atraem muitos devotos. Porém, a 
fase inicial, processada dias antes da festa, 
com a presença da banda de congos, é a 
cortada da árvore escolhida como mastro. 
 
No dia do santo, o mastro, adornado 
com bandeirinhas, flores e fitas, 
com o quadro do santo no topo, é 
transportado pelos fiéis. A puxada e 
a fincada se processam ao som dos 
cantos da banda de congo e estou-
rar de foguetes. 
 
De modo geral, a indumentária é 
simples: composta por calça e cami-
seta para os homens e vestidos pa-
ra as mulheres. Na maioria dos gru-
pos aparecem mulheres represen-
tando a Rainha e conduzindo a ban-
deira do Santo, seja ele São Benedi-
to, São Sebastião ou Nossa Senhora 
do Rosário.  

 
As cantigas sobre temas variados, guarda-
dos de memória ou improvisados, são en-
toadas de forma alegre e irreverente. 
 
Os instrumentos são também em 
número variável, determinados de 
acordo com os elementos do grupo: 
chocalhos, cuícas, congos, casacas, 
tambores, caixas, triângulos, pan-
deiros e ganzás. Entre eles mere-
cem destaque a casaca, estudada 
por Guilherme Santos Neves 
(1978), que a considera única em 
todo o país e fartamente indicada 
em registros do século passado.  
 
Grupos cadastrados em atividade: 
 
Nome do atrativo:  
Banda de Congo  
Folclórico São Benedito. 
Mestre: Daniel Augusto Borges 
Localização:Bairro São Domingos. 
Contato: Associação das Bandas de Congo. 
Responsável: Terezinha � ABC. 
 
Nome do atrativo:  
Banda de Congo São José. 
Mestre: José Salles 
Localização: Bairro São Domingos. 
Contato: Associação das Bandas de Congo. 
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Responsável: Terezinha � ABC. 
 
Nome do atrativo:  
Banda de Congo Santo Expedito. 
Mestre: Expedito Andrade 
Localização: Bairro Jardim Guanabara. 
Contato Associação das Bandas de Congo. 
Responsável: Terezinha � ABC. 
 
Nome do atrativo:  
Banda de Congo Konschaça. 
Mestre: José Carlos de Miranda Filho 
Localização: Bairro Caçaroca. 
Contato: Associação das Bandas de Congo. 
Responsável: Terezinha - ABC 
 
Nome do atrativo:  
Banda de Congo  
São Benedito de Santiago. 
Mestre: Antônio Freitas 
Localização: Bairro Santiago. 
Contato: Associação das Bandas de Congo. 
Responsável: Terezinha � ABC. 
 
Nome do atrativo:  
Banda de Congo São Benedito. 
Mestre: José Rodrigues 
Localização: Bairro Campinho da Serra II. 
Contato: Associação das Bandas de Congo. 
Responsável: Terezinha � ABC. 
 
Nome do atrativo:  
Banda de Congo Nossa  
Senhora do Rosário e São Benedito. 

Mestre: Adenis de Oliveira Ramos 
Localização: Bairro Pitanga. 
Contato:  Associação das Bandas de Con-
go. Responsável: Terezinha � ABC. 
 
Nome do atrativo:  
Banda de Congo Nossa  
Senhora da Conceição. 
Mestre: Antônio Mariano dos Santos 
Localização: Bairro jacaraípe. 
Contato: Associação das Bandas de Congo. 
Responsável: Terezinha � ABC. 
 
Nome do atrativo:  
Banda de Congo  
São Benedito e São Sebastião. 
Mestre: Vanderlei Soeiro Bento 
Localização:Bairro Nova Almeida. 
Contato Associação das Bandas de Congo. 
Responsável: Terezinha � ABC. 
 
Nome do atrativo:  
Banda de Congo Cultura Congo. 
Mestre: Felipe Correia 
Localização: Bairro Bicanga. 
Contato: Associação das Bandas de Congo. 
Responsável: Terezinha � ABC. 
 
Nome do atrativo:  
Banda de Congo Mirim  
São Benedito e Santo Antônio de Pá-
dua. 
Mestre: Coordenação de Elizabete. 
Localização: Bairro São Domingos. 

Contato: Associação das Bandas de Congo. 
Responsável: Terezinha � ABC. 
 
Nome do atrativo:  
Banda de Congo Mirim Nossa  
Senhora da Conceição e São Benedito. 
Mestre: Coordenação de Maycom. 
Localização: Bairro Campinho da Serra II. 
Contato Associação das Bandas de Congo. 
Responsável: Terezinha � ABC. 
Nome do atrativo:  
Banda de Congo Mirim  
Nossa Senhora do Rosário. 
Mestre: Coordenação de Roquessane. 
Localização: Bairro Pitanga. 
Contato: Associação das Bandas de Congo. 
Responsável: Terezinha � ABC. 
 
 
Nome do atrativo:  
Banda de Congo Mirim Santo Antônio. 
Mestre: Coordenação de Marly 
Localização: Bairro de Bicanga. 
Contato: Associação das Bandas de Congo. 
Responsável: Terezinha  - ABC. 
 
Nome do atrativo:  
Banda de Congo Mirim Sant�Ana. 
Mestre: Coordenação de Elci. 
Localização: Bairro Manguinhos. 
Contato: Associação das Bandas de Congo. 
Responsável: Terezinha � ABC. 
 
Nome do atrativo:  
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Banda de Congo Mirim São Pedro. 
Mestre: Coordenação de Edson. 
Localização: Bairro Jacaraípe. 
Contato Associação das Bandas de Congo. 
Responsável: Terezinha � ABC. 
 
Nome do atrativo:  
Banda de Congo Mirim São Benedito. 
Mestre: Coordenação de Valdirene. 
Localização: Bairro Santiago. 
Contato Associação das Bandas de Congo. 
Responsável: Terezinha � ABC. 
 
Nome do atrativo:  
Banda de Congo Mirim União  
de Jovens Reis Magos. 
Mestre: Coordenação de Vanderlei. 
Localização: Bairro Nova Almeida. 
Contato: Associação das Bandas de Congo. 
Responsável: Terezinha � ABC. 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura do Município da Serra. 
2. Associação das Bandas de Congo - 

ABC. Responsável: Terezinha: 
 
 
 
 
4.3 - ATIVIDADES ECONÔMICAS. 
 
4.3.1 � - Agropecuária. 
 
4.3.1.1 � Agriculturas. 
 

Número de propriedade rurais: 511. 
 
Pecuária - A pecuária é, em impor-
tância, a primeira atividade dentro 
da agropecuária desenvolvida no 
município. O rebanho bovino, em 
torno de 22.000 cabeças de aptidão 
mista, ocupa cerca de 20.000ha de 
pastagens. A atividade é desenvol-
vida nos mais diferentes níveis tec-
nológicos, sendo mais comum a cri-
ação semi-extensiva, com alimenta-
ção suplementar em cocho. 
Um importante destaque é dado ao 
trabalho de �vigilância sanitária a-
nimal�, principalmente com a manu-
tenção de vacinação de 100 % do 
rebanho contra a febre aftosa; 
 
Cafeicultura - Em importância é a 
segunda atividade agropecuária, 
com predominância da cultura de 
conilon. Ocupa área estimada de 
1.510ha, com produção anual esti-
mada de 15.000sc. Está concentra-
da na região noroeste do município, 
principalmente no Distrito de Calogi; 
 
Fruticultura - A fruticultura tem-se 

desenvolvido satisfatoriamente, a-
tendendo à demanda do mercado 
consumidor da Grande Vitória, e 
como opção econômica na proposta 
de diversificação agrícola. As princi-
pais frutas cultivadas são: acerola, 
banana, citros, coco, cupuaçu, ma-
mão e maracujá. Pretende-se o res-
gate da cultura do abacaxi, tradicio-
nal em passado recente, e que foi 
quase extinta, devido ao surgimento 
de doenças, aliado à urbanização da 
mão-de-obra rural. Para tanto, pre-
vê-se a implantação de dois campos 
de multiplicação de mudas sadias 
para distribuíção aos pequenos pro-
dutores rurais; 
 
Pesca Profissional - O litoral e 
águas interiores - principalmente as 
grandes lagoas- são locais de traba-
lho de inúmeras pessoas que obtêm 
o sustento de suas famílias através 
da pesca artesanal: são os "pesca-
dores profissionais de base famili-
ar". Parte destes pescadores estão 
agrupados em três associações: Ja-
caraípe, Nova Almeida e Lagoa Jua-
ra (Jacaraípe). Junto à Associação 
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de Pescadores da Lagoa Juara, pre-
vê-se a implantação de projeto de 
Piscicultura em tanques-redes da 
espécie Tilápia. Prevê-se ainda a 
exploração turística da região, en-
volvendo a família do pescador, 
numa ótica de preservação daquele 
meio ambiente. 
 
 
 
 
4.3.1.2 � Outras. 
 
Serra Industrial. 

 concentra 1/3 da indústria da 
Grande Vitória; 

 maior parque industrial esta-
dual (17,4%); 

- metalurgia - 62,2%; 
- material plástico - 
56,2%; 
- material elétrico e co-
municações - 54,3% e 
- construção civil � 
32,8%. 

 31(ou 20,67%) das 150 mai-
ores empresas do ES segundo 
receita operacional bru-
ta/2003. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. Guia de Negócios 2003 FIN-
DES / IEL / IDEIES. 

 
 
 
 
 
Percentuais por Setor de Ativi-
dade Econômica: 
 
Administração Pública 13% 
Comércio 18% 
Serviços 30% 
Indústria 35% 
Outros 4% 
Fonte: RAIS 2000 / MTE 
 
 
Participação do PIB de Serra no 
Estadual (por setor): 
Em R$ 1.000,00 
Primário 4.465 00,34% 
Secundário 1.508.573 29,09% 
Terciário 923.356 11,12% 
Total 2.436.394 40,55% 
Fonte: IPES/98 
 

Distribuição do PIB de Serra 
(por setor): 
 
Industrial 61,93% 
Comércio e Serviços 37,89% 
Agropecuária 0,18% 
Fonte: IPES/98 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.2 � - Indústria. 
 
4.3.2.1� Bebidas. 
 
Nome do atrativo:  
Sociedade Agroindustrial Serrana Ltda. 
 
Localização: Fazenda  Independência. 
Área não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
11km. 
 
Distância da sede do município: 11km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
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mente pavimentado, em bom estado de 
conservação e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: chegando 
a Rodovia BR-101, orientar-se pela sinali-
zação. 
 
Transporte para o atrativo: não há 
transporte regular, é necessário contratar. 
 
Visitação: de segunda a sábado, das 9h às 
18h, sem visitas guiadas, gratuita, com 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: per-
manente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: instalações sanitárias e 
serviço de limpeza. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: produção de cachaça em alam-
bique de cobre. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, entorno regional e de outros 
estados. 

 
Descrição do atrativo: fazenda voltada 
para a produção de cachaça feita com cana 
orgânica, colhida a mão, fermentada natu-
ralmente, destilada em alambiques de co-
bre, envelhecida em barris de madeira, 
como carvalho, amburana, amendoim, ce-
rejeira, castanha do pará e canela. 
 
Observações Complementares: 
Contatos pelo telefone (27) 3346-
2200, 3346-2207 e 9944-7664 com 
Lippaus e Lídio Telles. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Prefeitura Municipal da Serra 
e 

2. SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito Santo. Prefei-
tura Municipal de Serra, jul. 1998. 

4.3.2.2 Outras. 
 
Histórico do CIVIT I e II. 
 
Trata-se de uma área de 6.650.250m², 
totalizando 160 empresas com atuação nas 
mais diversas áreas desde material para 
construção civil, metal-mecânica até mes-
mo na área de mármore e granito, sendo 

37 indústrias em CIVIT I e 97 em CIVIT II.  
 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  
1.Prefeitura Municipal de Serra. 
 
 
 
 
4.4 - EVENTOS PROGRAMADOS. 
 
4.4.1 - Congressos e Convenções. 
 
 
Nome do atrativo:  
Feira da ACAPS - Convenção  
Capixaba de Supermercados. 
 
Data de realização e local:  Parque de 
Exposições de Carapina. 
 
Promoção: ACAPS e SEBRAE/ES. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Norte. Bairro 
Carapina. Área urbana. 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, sinalizado e em bom esta-
do de conservação. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, em bom estado de conservação e 
não-adaptado. 
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Visitação:  Com visitas guiadas, convite e 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: três dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
estacionamento, instalações sanitárias, 
telefone público, posto médico, local para 
alimentação, serviços de limpeza e de se-
gurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ne-
gociações. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: este evento é uma 
rodada de negócios, onde o produtor nego-
cia direto com o supermercadista. 
O SEBRAE/ES desenvolveu uma metodolo-
gia específica e a multiplica aos participan-
tes da convenção. Desta forma, na hora de 
negociar, todos estão tendo a mesma pos-
tura. Além disso, o supermercadista, assim 
como o produtor, escolhe os clientes poten-
ciais com os quais quer negociar. Isto é 
possível em função da pré-organização do 

evento, realizada pelo SEBRAE/ES. 
 
O objetivo da Convenção da ACAPS é pro-
porcionar o desenvolvimento do segmento 
através de palestras informativas, feira de 
mostra de produtos e serviços, lançamento, 
aproximar a entidade das autoridades lo-
cais do setor, contribuir para integração 
entre supermercadistas e fornecedores, 
oportunidades  de discutir problemas de 
interesse, possibilidade de novos contatos 
de negócios e concretização de negócios 
(compra e venda). O público alvo são su-
permercadistas, atacadistas, fornecedores e 
prestadores de serviço para o segmento 
varejista de pequeno, médio e grande por-
te, de todo o país. 
 
A feira em números em 2004, 110 empre-
sas expositoras e um público qualificado 
que atingiu uma média de 11.000 pessoas 
em apenas 3 dias do evento.  
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Serra. 
2. ACAPS. Disponível em: 

www.acaps.org.br. Acesso em: dez. 
2004.  

Nome do atrativo:  
Congresso da Renovação Carismática  
do Espírito Santo. 
 
Data de realização e local: setembro. 
Parque de Exposições de Carapina. 

 
Promoção: Renovação Carismática e Casa 
de Maria. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Norte. Bairro 
Carapina. Área urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, sinalizado e em bom esta-
do de conservação. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, em bom estado de conservação e 
não-adaptado. 
 
Visitação: em setembro, com visitas guia-
das, ingresso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: três dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
estacionamento, instalações sanitárias, 
telefone público, posto médico, local para 
alimentação, serviços de limpeza e de se-
gurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: reli-
giosas e de fé. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-

http://www.acaps.org.br.
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zados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: evento que reúne 
católicos carismáticos para debater temas 
referentes a religião. 
 
Referências/Documentos consultados:  
1. Prefeitura Municipal de Serra. 
 
4.4.2 - Feiras e Exposições 
 
Nome do atrativo:  
EXPOPORTOS 
 
Data de realização e local: agosto. Par-
que de Exposições de Carapina. 
 
Promoção: Rota Eventos. Telefone: (27) 
3239-1025. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Norte. Bairro 
Carapina. Área urbana. 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, sinalizado e em bom esta-
do de conservação. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, em bom estado de conservação e 
não-adaptado. 
 
Visitação: em agosto, com visitas guiadas, 

convite e autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: três dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
estacionamento, instalações sanitárias, 
telefone público, posto médico, local para 
alimentação, serviços de limpeza e de se-
gurança. 
Atividades ocorrentes no atrativo: es-
tudos  de logística portuária. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: a EXPO-
PORTOS - Convenção Portuária e 
Logística do Espírito Santo, que tem 
por objetivo reunir toda infraestru-
tura portuária e logistica do estado. 
São discutidos seus problemas, de-
safios e principalmente buscando 
oportunizar novos negócios e conso-
lidar parcerias.  
A Expoportos é uma realização da 
CODESA, Governo do Estado (atra-

vés da SEDETUR ) e da Rota Even-
tos e é composto por uma Feira de 
Produtos, Equipamentos, Serviços 
de Transporte e Comércio Interna-
cional e Seminário divido em 03 Pa-
inéis - Painel de Desenvolvimento 
Econômico, Painel de Oportunidades  
e Painel Técnico. 
 
Referências/documentos con-
sultados: 
1. www.ibralog.org.br. Acesso em 
junho 2004. 
Prefeitura Municipal de Serra. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
GRANEXPO � ES. 
 
Data de realização e local: agosto. Par-
que de Exposições de Carapina. 
 
Promoção: Extrema Eventos. Telefone: 
(27) 3281-8006. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Norte. Bairro 
Carapina. Área urbana. 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, sinalizado e em bom esta-
do de conservação. 
 

http://www.ibralog.org.br
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Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, em bom estado de conservação e 
não-adaptado. 
 
Visitação: em agosto, sem visitas guiadas, 
com ingresso e  sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: três dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
estacionamento, instalações sanitárias, 
telefone público, posto médico, local para 
alimentação, serviços de limpeza e de se-
gurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ex-
posição  agropecuária. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: o evento reúne 
agricultores e agropecuaristas de todo es-
tado do Espírito Santo para trocar experi-
ências e fazer negociações, além de exposi-
ção de gado. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Serra. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
FEIPPETRO. 
 
Data de realização e local: setembro. 
Parque de Exposições de Carapina. 
 
Promoção: Valete Eventos. Telefone: (11) 
8361-3688. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Norte. Bairro 
Carapina. Área urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, sinalizado e em bom esta-
do de conservação. 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, em bom estado de conservação e 
não-adaptado. 
 
Visitação: em setembro, com visitas guia-
das, convite e autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: três dias. 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
estacionamento, instalações sanitárias, 
telefone público, posto médico, local para 
alimentação, serviços de limpeza e de se-

gurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: de-
bates e estudos sobre Gás, Petróleo, Celu-
lose e outros. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: a Feippetro 
é a feira multisetorial, com o objeti-
vo de proporcionar um intercâmbio 
técnico e comercial entre usuários, 
fabricantes, fornecedores e presta-
dores de serviços dos setores de 
abrangência da feira: Petróleo, Gás, 
Mineração, Siderurgia, Papel e Celu-
lose. 
Referências/documentos con-
sultados:  
1. http://www.valete-
eventos.com.br/feippetro/. Acesso 
em junho 2004. 
2.Prefeitura Municipal de Serra. 
 
 
 
 
 

http://www.valete-
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Nome do atrativo:  
SABORES. 
 
Data de realização e local: novembro. 
Parque de Exposições de Carapina. 
 
Promoção: Milanez & Milaneze. Telefone: 
(27) 3337-6855. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Norte. Bairro 
Carapina. Área urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, sinalizado e em bom esta-
do de conservação. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, em bom estado de conservação e 
não-adaptado. 
 
Visitação: em setembro, com visitas guia-
das, convite e autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: três dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
estacionamento, instalações sanitárias, 
telefone público, posto médico, local para 
alimentação, serviços de limpeza e de se-
gurança. 
 

Atividades ocorrentes no atrativo: co-
mercializção de produtos de Alimentos & 
Bebidas. 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: evento que reúne 
expositores para contato com bares, res-
taurantes e hotéis afim de inciar negocia-
ção para comercialização de produtos de 
alimentos e bebidas 
 
 
Referências/Documentos consultados:  
1. Prefeitura Municipal de Serra. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Feira Nacional de Móveis, Decoração e 
Utilidades do Lar. 
 
Data de realização e local: setembro. 
Parque de Exposições de Carapina. 
 
Promoção: Paulo Salles Feiras e Eventos. 
 
Localização: Rodovia BR-101. Carapina. 
Área urbana. 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, sinalizado, em bom estado 

de conservação. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular em bom estado de conservação e 
não-adaptado. 
 
Visitação: em agosto, sem visitas guiadas, 
ingresso pago, sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: três dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
estacionamento, instalações sanitárias, 
telefone público, posto médico, local para 
alimentação, serviços de limpeza e de se-
gurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: co-
mercialização de móveis, artigos de deco-
ração e utilidades do lar. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: a feira traz artigos 
produzidos em outros municípios e até ou-
tros estados, além da prata da casa, produ-
tores de móveis, artigos decorativos e utili-
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dades do lar, produzidos no Espírito Santo, 
garantindo ao mercado capixaba as novida-
des do ramo. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Serra. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Feira do Empreendedor. 
 
Data de realização e local: data móvel � 
Parque de Exposições de Carapina. 
 
Promoção: SEBRAE-ES e Prefeitura Muni-
cipal de Serra e parceiros afins. 
 
Localização: Rodovia BR-101, Carapina. 
Área urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, sinalizado, em bom estado 
de conservação. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, em bom estado de conservação e 
não-adaptado. 
 
Visitação: em data móvel, sem visitas 
guiadas, ingresso pago, sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 

Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: três dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
estacionamento, instalações sanitárias, 
telefone público, posto médico, local para 
alimentação, serviços de limpeza e de se-
gurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: mos-
tra de produtos, equipamentos ou serviços 
a serem oferecidos no mercado capixaba. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: nesta feira são 
mostrados os equipamentos e serviços 
oferecidos no mercado capixaba, envolven-
do preferencialmente o empreendedor que 
esteja com alguma novidade no mercado 
ou que queira lançar seus produtos ou ser-
viços em outros mercados, além do seu 
município, ou mesmo da sua região, uma 
vez que esta feira atrai um grande público. 
Este, representa o mercado potencial do 
Espírito Santo. 
 
 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Serra. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Feira Internacional  
do Mármore e Granito. 
 
Data de realização e local: fevereiro � 
Parque de Exposições de Carapina. 
 
Promoção: Milanez & Milanezi. 
 
Localização: Rodovia BR-101, Carapina. 
Área urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, sinalizado, em bom estado 
de conservação. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, em bom estado de conservação e 
não-adaptado. 
 
Visitação: em fevereiro, sem visitas guia-
das, com convite e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: três dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
estacionamento, instalações sanitárias, 
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telefone público, posto médico, local para 
alimentação, serviços de limpeza e de se-
gurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: co-
mercialização de rochas ornamentais. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados e ou-
tros países. 
 
Descrição do atrativo: maior evento de 
Rochas Ornamentais do país, atraindo ex-
positores e empresários de todo o Brasil e 
exterior. 
 
Referências/Documentos consulta-
dos:Prefeitura Municipal de Serra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.3 - - Realizações Diversas. 
 
4.4.3.1- - Desportivas 
 

Nome do atrativo:  
Campeonato Municipal de  
Futebol de Areia Feminino. 
 
Data de realização e local: janeiro. Praia 
de Jacaraípe. 
 
Promoção: Prefeitura Municipal de Serra, 
parceiros e afins. 
 
Localização: Praia de Jacaraípe. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, sinalizado, em bom estado 
de conservação. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, em bom estado de conservação e 
não-adaptado. 
 
Visitação: em janeiro, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: dois dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
estacionamento, instalações sanitárias, 
telefone público, local para alimentação e 
hospedagem não-adaptados, serviços de 
limpeza e de segurança. 
 

Atividades ocorrentes no atrativo: fute-
bol de areia feminino. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? Sim, através da Rota do Sol e da 
Moqueca. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: este campeonato 
reúne seleções de futebol feminino de todo 
o Estado, apresentado na arena de Jacaraí-
pe. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal da Serra. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Campeonato de Body board. 
 
Data de realização e local: janeiro. Praia 
de Jacaraípe. 
 
Promoção:Prefeitura Municipal de Serra, 
parceiros e afins. 
 
Localização: Praia de Jacaraípe. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, sinalizado, em bom estado 
de conservação. 
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Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, em bom estado de conservação e 
não-adaptado. 
 
Visitação: em janeiro, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: dois dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
estacionamento, instalações sanitárias, 
telefone público, local para alimentação e 
hospedagem não-adaptados, serviços de 
limpeza e de segurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: body 
board. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
do? Sim, através da Rota do Sol e da Mo-
queca. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: este campeonato 
reúne surfistas de outros municípios e ou-
tros estado, pois o balneário de Jacaraípe, 
tem tradição de grandes campeonatos de 
surf.  

 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Serra. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Campeonato de Vôlei  
de Praia Masculino. 
 
Data de realização e local: janeiro. Praia 
de Jacaraípe. 
 
Promoção:Prefeitura Municipal de Ser-
ra, parceiros e afins. 
 
Localização: Praia de Jacaraípe. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, sinalizado, em bom estado 
de conservação. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular urbano, tipo Transcol em bom esta-
do de conservação e não-adaptado. 
 
Visitação: em janeiro, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: dois dias. 
 

Equipamentos e serviços no atrativo: 
estacionamento, instalações sanitárias, 
telefone público, local para alimentação e 
hospedagem não-adaptados, serviços de 
limpeza e de segurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: vôlei 
de praia masculino. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? Sim, através da Rota do Sol e da 
Moqueca. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: este campeonato 
reúne equipes do município e de outros 
municípios que estejam no balneário ou se 
inscrevam para participar do evento espor-
tivo. 
 
Referências/Documentos consultados: 
Prefeitura Municipal de Serra. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Campeonato de Futebol  
de Areia Masculino. 
 
Data de realização e local: janeiro. Praia 
de Jacaraípe. 
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Promoção:Prefeitura Municipal de Ser-
ra, parceiros e afins. 
 
Localização: praia de Jacaraípe. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, sinalizado, em bom estado 
de conservação. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, em bom estado de conservação e 
não-adaptado. 
 
Visitação: em janeiro, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: dois dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
estacionamento, instalações sanitárias, 
telefone público, local para alimentação e 
hospedagem não-adaptados, serviços de 
limpeza e de segurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: fute-
bol de areia masculino. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? Sim, através da Rota do Sol e da 
Moqueca. Coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: este campeonato 
reúne equipes do município e de outros 
municípios que estejam no balneário, ou se 
inscrevam para participar do evento espor-
tivo. 
 Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal da Serra. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Campeonato de Vôlei Feminino. 
 
Data de realização e local: fevereiro. 
Praia de Jacaraípe. 
 
Promoção:Prefeitura Municipal de Ser-
ra, parceiros e afins. 
 
Localização: Praia de Jacaraípe. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, sinalizado, em bom estado 
de conservação. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, em bom estado de conservação e 
não-adaptado. 
 
Visitação: em fevereiro, sem visitas guia-
das, ingresso gratuito e sem autorização 

prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: dois dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
estacionamento, instalações sanitárias, 
telefone público, local para alimentação e 
hospedagem não-adaptados, serviços de 
limpeza e de segurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: vôlei 
feminino. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? Sim, através da Rota do Sol e da 
Moqueca. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: o campeonato 
reúne equipes do município e de outros 
municípios que estejam no balneário ou 
venham se inscrever, o importante é que o 
campeonato, além de revelarem novos 
talentos, trazem atletas já reconhecidos. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal da Serra. 
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Nome do atrativo:  
Campeonato de Frescobol. 
 
Data de realização e local: fevereiro. 
Praia de Jacaraípe. 
Promoção: Prefeitura Municipal de Serra, 
parceiros e afins. 
Localização: Praia de Jacaraípe. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, sinalizado, em bom estado 
de conservação. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, em bom estado de conservação e 
não-adaptado. 
 
Visitação: em fevereiro, sem visitas guia-
das, ingresso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: dois dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
estacionamento, instalações sanitárias, 
telefone público, local para alimentação e 
hospedagem não-adaptados, serviços de 
limpeza e de segurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: fres-

cobol. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? Sim, através da Rota do Sol e da 
Moqueca. Coordenada pela SEDETUR. 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: o campeonato 
reúne equipes do município e de outros 
municípios que estejam no balneário ou 
venham se inscrever, o importante é que o 
campeonato, além de revelar novos talen-
tos, traz atletas já reconhecidos. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal da Serra. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Campeonato de Surf. 
 
Data de realização e local: fevereiro. 
Praia de Jacaraípe. 
 
Promoção: Prefeitura Municipal de Serra, 
parceiros e afins. 
Localização: Praia de Jacaraípe. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, sinalizado, em bom estado 
de conservação. 
 

Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, em bom estado de conservação e 
não-adaptado. 
 
Visitação: em fevereiro, sem visitas guia-
das, ingresso gratuito e sem autorização 
prévia. 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: dois dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
estacionamento, instalações sanitárias, 
telefone público, local para alimentação e 
hospedagem não-adaptados, serviços de 
limpeza e de segurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: surf. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? Sim, através da Rota do Sol e da 
Moqueca. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: este campeonato 
reúne surfistas de outros municípios e ou-
tros estados, pois o balneário de Jacaraípe 
tem tradição de grandes campeonatos de 
surf. 
 
Referências/Documentos consultados: 
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Prefeitura Municipal de Serra. 
 
 
 
4.4.3.2- � Artísticas/Culturais 
 
Nome do atrativo:  
Carnaval. 
 
Data de realização e local: data móvel. 
Manguinhos, Nova Almeida, Jacaraípe, Bal-
neário Carapebus, Feu Rosa e Serra-Sede. 
 
Promoção:Prefeitura Municipal de Ser-
ra e comunidades. 
 
Localização: Manguinhos, Nova Almeida, 
Jacaraípe, Balneário Carapebus, Feu Rosa e 
Serra-Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, sinalizado, em bom estado 
de conservação. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, em bom estado de conservação e 
não-adaptado. 
 
Visitação: data móvel, préviamente mar-
cada, sem visitas guiadas, ingresso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 

Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: quatro dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
estacionamento, instalações sanitárias, 
telefone público, local para alimentação e 
hospedagem não-adaptados, serviços de 
limpeza e de segurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
shows musicais. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: o trio elétrico ani-
ma o Carnaval de Serra, e assim como as 
bandas de repercussão locais, regionais e 
nacionais, ao ritmo do Axé Music, fazem a 
folia.  
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Serra. 
 
 
4.4.3.3 - � Religiosas/de fé 
 
 
Nome do atrativo:  
Festa de Nossa Senhora da Conceição. 
 

Data de realização e local: 8 de dezem-
bro. Matriz Nossa Senhora da Conceição, 
Serra-Sede. 
 
Promoção: comunidade, Igreja Católica 
ePrefeitura Municipal de Serra. 
 
Localização: Serra-Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado e sinaliza-
do.  
 
Descrição do acesso utilizado: várias 
linhas de ônibus, tipo Transcol dão acesso à 
Serra e direto para a rodoviária de Vitória. 
Terminal Laranjeiras - São Marcos, Divinó-
polis e Cascata e  direto de Serra para o 
Bairro de Fátima ou Jacaraípe, sem passar 
pelos terminais. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, de boa qualidade e não-adaptado. 
 
Visitação: 8 de dezembro, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem autoriza-
ção prévia. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas.  
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
no entorno da igreja existem locais para 
alimentação e hospedagem não-adaptados, 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Santa Teresa / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

60

local para estacionar, instalações sanitárias, 
telefone público, serviços de limpeza e de 
segurança. 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e 
do entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: comemorando o 
dia da padroeira da cidade, a programação 
conta com as bandas de congo do municí-
pio, shows de artistas da terra e barracas 
de comida e bebida. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Serra. 
 
 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Festa de São Benedito. 
 
Data de realização e local: 25 e 26 de 
dezembro. Matriz Nossa Senhora da Con-
ceição, na praça e na rua principal da Ser-
ra-Sede. 
 
Promoção: comunidade, Igreja Católica, 
Associação de Bandas de Congo de Serra e 
Prefeitura Municipal de Serra. 
 

Localização: Serra-Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado e sinaliza-
do.  
 
Descrição do acesso utilizado: várias 
linhas de ônibus, tipo Transcol dão acesso à 
Serra e direto para a rodoviária de Vitória. 
Terminal Laranjeiras - São Marcos, Divinó-
polis e Cascata e direto de Serra para o 
Bairro de Fátima ou Jacaraípe, sem passar 
pelos terminais. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
de boa qualidade e freqüência regular. 
 
Visitação: dezembro, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas.  
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
no entorno da igreja há locais para alimen-
tação e hospedagem não-adaptados, local 
para estacionar, instalações sanitárias, 
telefone público, serviços de limpeza e de 
segurança. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 

entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: procissão de São 
Benedito, puxada de mastro e do barco 
Palermo, com banda de Congo e música. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Serra. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Festa de São Sebastião. 
 
Data de realização e local: 20 de janeiro. 
Nova Almeida e Manguinhos. 
 
Promoção: comunidade e Prefeitura Muni-
cipal de Serra. 
 
Localização: Nova Almeida e Manguinhos. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado e sinaliza-
do.  
 
Descrição do acesso utilizado: tanto 
para Nova Almeida  linha terminal Laranjei-
ras x Nova Almeida ou Praia Grande  e  
para Manguinhos linha terminal de Carapi-
na x Bicanga via Manguinhos. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, urbano, tipo Transcol de boa quali-
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dade e não-adaptado. 
 
Visitação: janeiro, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
locais para hospedagem e alimentação não-
adaptados, instalações sanitárias, telefone 
público, local para estacionar, serviços de 
limpeza e de segurança. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? Sim, através da Rota do Sol e da 
Moqueca. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e 
do entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: festa de origem 
popular e religiosa, com maciça participa-
ção dos grupos folclóricos. Também oferece 
programação religiosa com missa, procis-
são e outras atividades afins. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal da Serra. 
 
 
 
 
 

4.4.3.4 - � Populares/Folclóricos. 
 
Nome do atrativo:  
Cortada do Mastro. 
 
Data de realização e local: segundo do-
mingo de dezembro. Serra-Sede. 
 
Promoção: Associação das Bandas de Con-
go de Serra e Prefeitura Municipal de Serra. 

 
Localização: Serra - Sede. 
 
Descrição do acesso utilizado: várias 
linhas de ônibus, tipo Transcol dão acesso à 
Serra e direto para a rodoviária de Vitória. 
Terminal Laranjeiras-São Marcos, Divinópo-
lis, Cascata e  direto de Serra para o Bairro 
de Fátima, sem passar pelos terminais. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, de boa qualidade e não-adaptado. 
 
Visitação: dezembro, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas.  
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
locais para alimentação não-adaptados, 
local para estacionar, instalações sanitárias, 
telefone público, serviços de limpeza e de 

segurança. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e 
do entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: festa realizada em 
dezembro, quando é cortado um tronco 
verde e úmido e devidamente enfeitado. 
Este tronco é o mastro de São Benedito. 
  
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Serra. 
 
 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Derrubada do Mastro. 
 
Data de realização e local: data móvel, 
na Páscoa. Serra-Sede. 
 
Promoção: Igreja Católica, Comunidade, 
Associação das Bandas de Congo ePrefeitu-
ra Municipal de Serra. 
 
Localização: Serra. Sede. 
 
Descrição do acesso utilizado: várias 
linhas de ônibus, tipo Transcol dão acesso à 
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Serra e direto para a rodoviária de Vitória. 
Terminal Laranjeiras - São Marcos, Divinó-
polis e Cascata e direto de Serra para o 
Bairro de Fátima ou Jacaraípe, sem passar 
pelos terminais. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, de boa qualidade e não-adaptado. 
 
Visitação: data móvel, sem visitas guia-
das, ingresso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas.  
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
locais para alimentação não-adaptados, 
local para estacionar, instalações sanitárias, 
telefone público, serviços de limpeza e de 
segurança. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e 
do entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: festa realizada no 
domingo de Páscoa, quando se derruba o 
mastro de São Benedito na mata mais pró-
xima. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal da Serra. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Festa de Iemanjá. 
 
Data de realização e local: 31 de de-
zembro. Praia de Jacaraípe. 
 
Promoção: comunidade pesqueira e 
Prefeitura Municipal de Serra. 
 
Localização: Praia de Jacaraípe. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, sinalizado e em bom esta-
do de conservação. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, urbano, tipo Transcol, em bom 
estado de conservação e não-adaptado. 
 
Visitação: 31 de dezembro, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem autoriza-
ção prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
estacionamento, instalações sanitárias, 

telefone público, local para alimentação e 
hospedagem não-adaptados, serviços de 
limpeza e de segurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pro-
cissão de barcos e entrega de oferendas a 
Iemanjá. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: culto à Rainha do 
Mar no dia 31 de dezembro. Fogos de artifí-
cios, preces, entrega de oferendas e os 
pescadores em seus barcos agradecendo 
pela proteção recebida. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Serra. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Festa dos Reis Magos. 
 
Data de realização e local: 6 de janeiro. 
Nova Almeida. 
 
Promoção: comunidade e Prefeitura Muni-
cipal de Serra. 
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Localização: Nova Almeida.  
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, sinalizado e em bom esta-
do de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: em Jaca-
raípe, seguir pela Avenida Abdo Saad no 
sentido de Nova Almeida, entrar à esquerda 
na sinalização, e seguir até o alto da colina. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, urbano, tipo Transcol, linha termi-
nal de Laranjeiras x Nova Almeida e não-
adaptado.  
 
Visitação: janeiro, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas.  
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, insta-
lações sanitárias, locais para alimentação e 
hospedagem próximos ao atrativo. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ati-
vidades religiosas, festejos populares, cur-
sos e oficinas e visitação interna - museu. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-

zados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional, outros estados e outros 
países. 
 
Descrição do atrativo: apresentação de 
Folia de Reis. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Serra. 
 
 
 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Celebração da  Insurreição  
de Queimado. 
 
Data de realização e local: março. Ruína 
de São José do Queimado. 
 
Promoção: Prefeitura Municipal de Serra e 
parceiros afins. 
 
Localização: Distrito de Queimado.  
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, sinalizado em bom 
estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: chegando 

pela Rodovia BR-101 em Carapina, pega-se 
a estrada do Contorno e entrando no depó-
sito de escória, à direita, siga a estrada de 
ferro à esquerda e em seguida vá em frente 
até a casa do colono que toma conta da 
propriedade, seguindo depois por 5km. 
 
Transporte para o atrativo: não há 
transporte regular. 
 
Visitação: março, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas.  
Equipamentos e serviços no atrativo: 
não há. 
  
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação da paisagem do entorno e das 
ruínas, festa popular e religiosa Insurreição 
de Queimados. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional, sendo a época de maior 
fluxo e visitação durante os festejos da 
Insurreição de Queimado, que acontece no 
mês de março. 
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Descrição do atrativo: celebra a Inssur-
reição dos Escravos de Queimado ocorrida 
em 1849 e promove o resgate da cultura 
negra. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Serra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Semana do Folclore. 
 
Data de realização e local: de 17 a 22 de 
agosto. Em todo o município. 
 

Promoção:Prefeitura Municipal de Ser-
ra. 
 
Localização: em todo o município. 
 Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, sinalizado e em esta-
do regular não-adaptado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, urbano, tipo Transcol de boa quali-
dade, não-adaptado. 
 
Visitação: agosto, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário.  
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
  
Equipamentos e serviços no atrativo: 

os disponíveis nas localidades específicas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: re-
conhecimento da cultura local. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
do? Não. 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: este evento pro-
põe o conhecimento e a valorização da 
cultura local, através de palestras, mostras 
e apresentações. Neste período o folclore é 
evidenciado nas escolas e nas localidades 
do município. Trabalha-se principalmente a 
cultura local e a cidadania do povo serrano.  
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Serra. 
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5 - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS  

TURÍSTICOS 
 

5.1 � HOSPEDAGEM. 
 
5.1.1 � Meios de Hospedagem Oficial-
mente Cadastrados. 
 
5.1.1.1 � Hotel. 
 
 
Nome da empresa:  
Hotel Ceolim. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada 
 
Localização: Rodovia BR-101 Nor-
te, Km 253. Centro. Cep: 29176-
000. Área urbana.  
 
Telefone: (27) 3252-1611. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 fun-
cionários permanentes. 

 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
11 apartamentos duplos com 22 
leitos, todos com banheiro privativo 
e 6 quartos simples com 12 leitos 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar condicionado 
e ventilador/circulador. 
Tipo de diária: não inclui café da 
manhã. 
 
Equipamentos e serviços:  esta-
cionamento. 
 
Área social: restaurante, bar e lan-
chonete. 
 
Formas de pagamento: cartões de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 

IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito San-
to,Prefeitura Municipal de Serra. 
jul. 1998. 

 
 
Nome da empresa:  
Hotel Estância. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada 
 
Localização: Rodovia BR-101 Nor-
te, Km 254. Centro. Cep 29176-
000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3291-5399 e (27) 
3251-1117. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 fun-
cionários permanentes. 
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
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Unidades habitacionais (UH�s): 
14 suítes independentes e 6 duplas 
com 26 leitos e duas camas extras. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar condicionado 
e  ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã. 
 
Equipamentos e serviços: esta-
cionamento. 
 
Área social: restaurante, bar e lan-
chonete e sala de televisão. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito San-
to,Prefeitura Municipal de Serra. 
jul. 1998. 

in loco. 

Nome da empresa: Hotel Dom 
Pedrito. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada 
 
Localização: Rodovia BR-101 Norte 
Km, 267 (distrito de Carapina) a 
13km. Planalto. Cep: 29176-000. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3281-7907 e 3281-
8112. 
 
Telefax: (27) 3241-9356. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 7 fun-
cionários permanentes. 
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 9 
suites triplas com 27 leitos, 8 apar-
tamentos duplos e 15 triplos com 71 

leitos. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-
condicionado/calefação, ventila-
dor/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da ma-
nhã. 
 
Equipamentos e serviços:  gara-
gem, central telefônica, lavanderia e 
estacionamento. 
Área social: restaurante. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

in loco. 
SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 

Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito Santo. Prefei-
tura Municipal de Serra. jul. 1998. 

Guia �Onde Hospedar�. 
Rota do Sol e da Moqueca. 

<http://www.rotadosoledamo
queca.com.br. Acesso em: 
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dez. 2004. 
 
 
Nome da empresa: Inter Hotel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Nossa Senho-
ra dos Navegantes, 570. Jacaraípe. 
Cep: 29173-190. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3243-0026. 
 
Telefax: (27) 3243-1168. 
 
 
 
Website: 
http://www.interhoteljacaraipe.com.
br. 
 
E-mail: interho-
tel_jacaraípe@interhoteljacaraípe.co
m.br 
 
Gerências: geral. 

 
Número de funcionários: 8 fun-
cionários permanentes. 
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
30 suítes duplas com 83 leitos, 10 
suítes triplas com 30 leitos e 2 suí-
tes quadruplas com 8 leitos. 
  
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, telefone, ar-
condicionado/calefação, ventila-
dor/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da ma-
nhã. 
 
Equipamentos e serviços: gara-
gem. 
 
Área social: bar, restaurante, ele-
vadores, piscina, salão de jogos, 
quadra de esportes coberta e play-
ground. 
 
Eventos: espaço para convenções, 

palestras, capacidade para 110 pes-
soas e infra-estrutura: ar-
condicionado, televisão/vídeo, retro-
projetor e frigobar. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito Santo. Prefei-
tura Municipal de Serra, jul. 1998. 

Guia �Onde Hospedar�. 
.in loco. 

 
 
 
Nome da empresa: Hotel Reis 
Magos. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Capitão Bley, 

http://www.interhoteljacaraipe.com.
mailto:tel_jacara�pe@interhoteljacara�pe.co
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1195. Nova Almeida. Cep: 29174-
020. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3253-1195. 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 fun-
cionários permanentes. 
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 3 
suites individuais, 4 duplas e 1 tri-
pla, com 14 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-
condicionado/calefação, ventila-
dor/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da ma-
nhã. 
 
Equipamentos e serviços: lavan-
deria e garagem. 
 
Área social: restaurante. 
 

Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

in loco. 
SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 

Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito Santo. Prefei-
tura Municipal de Serra, jul. 1998. 

Nome da empresa: Jacaraípe 
Praia Hotel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Nossa Sª dos 
Navegantes, 603. Jacaraípe. Cep: 
29173-190. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3243-1190. 
 
Web site: 
http://www.jacaraipepraiahotel.com
.br. 
 
E-mail: conta-

to@jacaraipepraiahotel.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 15 fun-
cionários permanentes e 30 tempo-
rários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
61 apartamentos com 150 leitos e 2 
camas extras. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-
condicionado/calefação e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da ma-
nhã. 
 
Equipamentos e serviços: gara-
gem, central telefônica, lavanderia, 
cofres, estacionamento e elevado-
res. 
 
Área social: 2 restaurantes, bar e 
lanchonete, sala de televisão/vídeo 

http://www.jacaraipepraiahotel.com
mailto:to@jacaraipepraiahotel.com.br.
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e scotch bar. 
 
Recreação e lazer: piscina, quadra 
de esportes, playground e sala de 
jogos. 
 
Formas de pagamento: cartões de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

in loco. 
SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 

Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito Santo. Prefei-
tura Municipal de Serra, jul. 1998. 

 
 
 
Nome da empresa: Praia Linda 
Hotel. 
 
Natureza da entidade: privada 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Nossa Sª dos 
Navegantes, 1250. Jacaraípe. Cep: 

29173-190.  Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3252-3088. 
 
Web site: http://www.praialinda-
hotel.com.br. 
 
E-mail: praialindaho-
tel@terra.com.br. 
 
Gerências: geral, de recursos hu-
manos, de eventos e de marketing. 
 
Número de funcionários:  40 fun-
cionários permanentes e 100 tem-
porários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
70 apartamentos com 180 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-
condicionado/calefação e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da ma-
nhã. 

 
Equipamentos e serviços: gara-
gem, central telefônica e estacio-
namento. 
 
Área social:  restaurante 
 
Recreação e lazer: piscina adulto 
e infantil, quadra de esportes, sala 
de jogos e campo de society soccer. 
 
Instalação para eventos: centro 
de convenções e auditório. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

in loco. 
SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 

Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito San-
to,Prefeitura Municipal de Serra. 
jul. 1998. 

 
 
Nome da empresa: Hotel Casta-
nheira. 

http://www.praialinda-
mailto:tel@terra.com.br.
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Natureza da entidade: privada 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Geraldo Costa 
Alves, 43. Jacaraípe. Cep: 29173-
210.  Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3243-1570. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários:  3 fun-
cionários permanentes e 8 temporá-
rios. 
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
27 apartamentos com 54 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-
condicionado/calefação, ventilador 
de teto/ circulador e frigobar. 
 

Tipo de diária: inclui café da ma-
nhã. 
 
Equipamentos e serviços: gara-
gem, central telefônica e estacio-
namento. 
 
Área social:  restaurante. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 
 1. in loco.  
2. SEBRAE-ES. Inventário da O-
ferta Turística do Município da 
Serra. IDEIES - Instituto Desenvol-
vimento Industrial do Espírito San-
to. Prefeitura Municipal de Serra, 
jul. 1998. 
 
 
 
 
 
 
 
Nome da empresa: Inter Hotel 

Camburi. 
 
Natureza da entidade: privada 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida José Rato, 
730. Bairro de Fátima. Cep: 29160-
790.  Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3337-3075. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários:  14 fun-
cionários permanentes. 
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
69 apartamentos com 138 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, tv a cabo, ar-
condicionado/calefação e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da ma-
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nhã. 
 
Equipamentos e serviços: restau-
rante, garagem, elevador e central 
telefônica. 
 
Área social:  restaurante. 
 
Recreação e lazer: sala de jogos. 
 
Instalação para eventos: auditó-
rio com capacidade para 60 pessoas 
com retroprojetor, tv e video. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

in loco. 
SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 

Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito San-
to,Prefeitura Municipal de Serra, 
jul. 1998. 

 
 
 
Nome da empresa: Hotel Praia 

Sol. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Eudólio Cruz, 01. 
Nova Almeida. Cep: 29174-160. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3253-1621. 
 
Web site: 
http://www.hotelpraiasol.com.br. 
 
E-mail: ho-
tel@hotelpraiasol.com.br. 
 
Gerências: geral, de recursos hu-
manos e de marketing. 
 
Número de funcionários: 30 fun-
cionários permanentes e 50 tempo-
rários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 

Unidades habitacionais (UH�s): 9 
suítes individuais, 48 duplas e 32 
triplas com 201 leitos. 
 
Facilidade nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-
condicionado/calefação e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da ma-
nhã. 
 
Equipamentos e serviços: gara-
gem, serviços médicos, central tele-
fônica, lavanderia, cofres e estacio-
namento. 
  
Área social: restaurante e lojas. 
 
Recreação e lazer: bar e lancho-
nete, sala de televisão/vídeo, músi-
ca ambiente, salão de beleza, gale-
ria de artes, piscina, quadra de es-
portes, playground e ping-pong. 
 
Instalação para eventos: centro 
de convenções e auditório com ca-
pacidade para 800 pessoas. 
 
Formas de pagamento: cartão de 

http://www.hotelpraiasol.com.br.
mailto:tel@hotelpraiasol.com.br.
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crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

in loco. 
SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 

Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito Santo. Prefei-
tura Municipal de Serra, jul. 1998. 

 
 
 
Nome da empresa: Rejem Spa 
Hotel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Espírito Santo, s/nº. 
Curva da Baleia. Jacaraípe. Cep: 29173-
430. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3243�9200. 
 
Telefax: (27) 3243�9246. 
 
Web site: www.rejemspa@yahoo.com.br. 
 
E-mail: 
atendimento@rejemspahotel.com.br  
 

Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 26 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 33 apar-
tamentos com total de 66 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
ar condicionado, televisão, frigobar, telefo-
ne e varanda. 
 
Tipo de diária: para hóspedes do spa com 
6 refeições diárias e para hóspedes do hotel 
com café da manhã.  
 
Área social: academia e centro estético. 
 
Recreação e lazer: área verde para cami-
nhada, piscina aquecida e piscina livre. 
 
Instalações para eventos: sala com ar 
condicionado, televisão, vídeo e cadeiras,  
com capacidade para 50 pessoas 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações com-
plementares: recebe hóspedes que 
utilizem os serviços de spa ou so-
mente se hospedem no hotel. 

 
Referências/Documentos con-
sultados: 

in loco. 
 
 
5.1.1.2 � - Pousada 
 
Nome da empresa: Pousada Al-
batroz. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Atapuã, 62. 
Manguinhos. Cep: 29173-000. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3243-2695. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários:  3 fu-
cionários permanentes e 5 temporá-
rios. 
 
Período de funcionamento: per-

http://www.rejemspa@yahoo.com.br
mailto:atendimento@rejemspahotel.com.br
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manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
16 suítes sendo 13 suítes com apar-
tamentos duplos, 1 apartamento 
triplo e 2 apartamentos quádruplos. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-
condicionado/calefação, ventila-
dor/criculador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da ma-
nhã. 
 
Equipamentos e serviços: piscina,  
hidromassagem, churrasqueira e 
garagem. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou  dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

in loco. 
SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 

Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito Santo. Prefei-
tura Municipal de Serra, jul. 1998. 

 
 
Nome da empresa: Breno´s Ho-
tel e Pousada. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 
s/nº. Bicanga. Cep: 29164-741. Á-
rea não urbana. 
 
Telefone: (27) 3338-0852. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 fucio-
nários permanentes e 10 temporá-
rios. 
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
13 suites com 6 camas extras, total 
de 32 leitos. 
 

Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão e ventila-
dor/circulador. 
 
Tipo de diária: inclui café da ma-
nhã. 
 
Equipamentos e serviços: restau-
rante, bar e lanchonete e estacio-
namento. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

in loco. 
SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 

Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto desenvolvimento 
Industrial do Espírito Santo. Prefei-
tura Municipal de Serra, jul. 1998. 

 
 
 
 
 
 
Nome da empresa: Pousada 
Lord. 
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Natureza da entidade: privada 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Nossa Sª dos 
Navegantes, 379. Jacaraípe. Cep: 
29173-190. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3243-2780 e (27) 
3243-1981. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 3 fucio-
nários permanentes e 12 temporá-
rios. 
 
Período de funcionamento: tem-
porário. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
11 suites duplas com 24 leitos e 2 
camas extras.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão e ventila-
dor/circulador. 

 
Tipo de diária: inclui café da ma-
nhã. 
 
Equipamentos e serviços: gara-
gem e estacionamento. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito Santo. Prefei-
tura Municipal de Serra, jul. 
1998.p. 76. 

 
 
 
Nome da empresa: Ninho da Ro-
xinha Pousada. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua do Limão, 350. 

Nova Almeida. Cep: 29174-105. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3253-1516. 
 
Telefax: (27) 3253-1508. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 12 fun-
cionários permanentes. 
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 4 
chalés com 20 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ventila-
dor/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da ma-
nhã. 
 
Equipamentos e serviços: restau-
rante, garagem, bar/lanchonete, 
sala de televisão/vídeo, galeria de 
artes, lavanderia, estacionamento, 
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lojas, piscina, quadra de esportes e 
playground. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito Santo. Prefei-
tura Municipal de Serra, jul. 
1998.p.72. 

 
 
Nome da empresa: Pousada No-
va Almeida. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Germano Nau-
mann, 50. Nova Almeida. Cep: 
29174-100. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3253-1196. 
 

Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 fun-
cionários permanentes e 1 temporá-
rios. 
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
10 suites duplas com 30 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ventila-
dor/circulador, varanda e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da ma-
nhã. 
 
Equipamentos e serviços: gara-
gem.  
 
Recreação e lazer:  piscina e área 
de churrasqueira. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-

sultados: 
in loco. 
SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 

Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito Santo. Prefei-
tura Municipal de Serra, jul. 
1998.p. 73. 

 
 
 
Nome da empresa: Pousada das 
Palmeiras. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: rústica, não tombada. 
 
Localização: Rua Goiás, 64. Jaca-
raípe. Cep: 29174-560. Área urba-
na. 
 
Telefone: (27) 3252-5800. 
 
Web site: 
http://www.pousadadaspalmeirasltd
a.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 

http://www.pousadadaspalmeirasltd
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Número de funcionários: 3 fun-
cionários permanentes e 3 temporá-
rios. 
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
12 suítes duplas com 1 cama extra 
em cada súite, total de 25 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ventila-
dor/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da ma-
nhã. 
 
Equipamentos e serviços: restau-
rante, sala de televisão/vídeo  e es-
tacionamento. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 

IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito Santo. Prefei-
tura Municipal de Serra, jul. 1998. 

 in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada Po-
mar de Manguinhos. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Eupídio Pimentel, 
22. Manguinhos. Cep: 29173-065. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3243-2495 e (27) 
3243-0075. 
 
Web site: 
http://www.pomardemanguinhos.co
m.br. 
 
E-mail: pousa-
da@pomardemanguinhos.com.br  
 
Gerências: geral. 

 
Número de funcionários: 6 fun-
cionários permanentes e 15 tempo-
rários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
22 suites duplas com 44 leitos e 2 
camas extras. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-
condicionado/calefação, ventila-
dor/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da ma-
nhã. 
 
Equipamentos e serviços: central 
telefônica e lavanderia. 
 
Área social: restaurante, bar e lan-
chonete. 
 
Recreação e lazer: piscina, sauna 
e sala de jogos. 
 

http://www.pomardemanguinhos.co
mailto:da@pomardemanguinhos.com.br
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Instalações para eventos: auditó-
rio com capacidade para 60 pesso-
as. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito , cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

1. in loco. 
2. SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 

Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito Santo. Prefei-
tura Municipal de Serra,  jul. 
1998.p. 73. 

3. Rota do Sol e das Moqueca. Dispo-
nível em: 
www.rotadosoledamoqueca.com.br
o. Acesso em: dez. 2004. 

 
 
 
 
5.1.2 � Meios de Hospedagem Extra-
Hoteleiros. 
 
5.1.2.1 � Colônia de Férias 
 
 
Nome da empresa: Colônia de 
Férias de Jacaraípe (Ferroviá-

rios). 
 
Natureza da entidade: associa-
ções. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Rômulo Castello, 
36 . Jacaraípe. Cep: 29174-045. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3243-2103. 
 
E-mail: coex.vix@zaz.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
52 casas, 32 apartamentos para 8 
pessoas  em cada aposento.  
 
Tipo de diária: simples. 
 
Equipamentos e serviços: televi-
são, instalações sanitárias nos apo-

sentos e garagem. 
 
Recreação e lazer: playground, 
sala de jogos, campo de futebol e 
quadra de vôley. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito Santo. Prefei-
tura Municipal de Serra jul, 1998. 

 
 
 
 
5.1.2.2 � - Motel 
 
 
Nome da empresa: Baby Motel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 

http://www.rotadosoledamoqueca.com.br
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Localização: Rodovia ES-010, Km 
3, s/nº. Jardim Limoeiro. Cep: 
29164-231. Área urbana. 
 
Telefone:  (27) 3338-2999. 
 
Telefax: (27) 3228-0922. 
 
Web site: 
http://www.babymotel.com.br. 
 
E-mail: babymo-
tel@babymotel.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 13 fun-
cionários permanentes. 
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
total: 47 uh�s, sendo 17 com apar-
tamentos especiais, 12 com suítes 
especiais, 05 suítes executivas, 2 
suítes especiais Baby, 3 suítes Ba-
cans e 5 suítes Xandocas. 
 

Tipo de diária: não inclui café da 
manhã. 
 
Equipamentos e serviços: restau-
rante, garagem, bar e lanchonete, 
música ambiente, lavanderia, servi-
ço de copa, sauna a vapor, hidro-
massagem e piscina. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito Santo. Prefei-
tura Municipal de Serra jul, 1998. 

 
 
Nome da empresa: Harus Motel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Guarapari, 

1000. Jardim Limoeiro. Cep: 29164-
120. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3338-7005. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 fun-
cionários permanentes. 
 
Período de funcionamento: per-
manente 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
total, 33uh´s, sendo 14 simples, 7 
com hidromassagem, 7 com hidro-
massagem e sauna, 5 com master 
com sauna, hidromassagem e pisci-
na.  
 
Tipo de diária: não inclui café da 
manhã. 
 
Equipamentos e serviços: restau-
rante, garagem, bar e lanchonete, 
música ambiente, boate/discoteca, 
lavanderia, serviço de copa, piscina 
aquecida, sauna a vapor e hidro-
massagem. 

http://www.babymotel.com.br.
mailto:tel@babymotel.com.br.
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Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito Santo. Prefei-
tura Municipal de Serra, jul. 1998. 

 
Nome da empresa: Lamour Mo-
tel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rodovia ES-010, Km 
2, s/nº. Jardim Limoeiro. Cep: 
29164-231. 
 
Telefone: (27) 3228-4022 e (27) 
3328-3445. 
 
Gerências: geral. 
 

Número de funcionários: 20 fun-
cionários permanentes. 
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
39 suítes com total de 78 leitos. 
 
Tipo de diária: não inclui café da 
manhã. 
 
Equipamentos e serviços: restau-
rante, garagem, bar e lanchonete, 
música ambiente, boate/discoteca, 
lavanderia, serviço de copa, sauna a 
vapor,  hidromassagem e piscina. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito Santo. Prefei-
tura Municipal de Serra, jul. 1998. 

 

 
Nome da empresa: Motel Pano-
rama. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Brigadeiro 
João Palácio, 120. Jardim Limoeiro. 
Cep: 29164-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3228-1336 e (27) 
3338-8811. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 10 fun-
cionários permanentes. 
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
42 suítes com total de 84 leitos. 
 
Tipo de diária: não inclui café da 
manhã. 
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Equipamentos e serviços: restau-
rante, garagem, bar e lanchonete, 
música ambiente, boate/discoteca, 
lavanderia, serviço de copa, piscina 
aquecida, sauna a vapor e hidro-
massagem. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito Santo. Prefei-
tura Municipal de Serra, jul. 1998. 

 
 
Nome da empresa: Motel Play-
Time. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Norte-Sul, 

s/nº. Jardim Limoeiro. Cep: 29165-
010. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3228-1832. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 7 fun-
cionários permanentes. 
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
35 suítes com 70 leitos de luxo e 
estilos 
 
Tipo de diária: não inclui café da 
manhã. 
 
Equipamentos e serviços: restau-
rante, garagem, bar e lanchonete, 
música ambiente, boate/discoteca, 
lavanderia, serviço de copa, sauna a 
vapor e hidromassagem. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 

Referências/Documentos con-
sultados: 

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito Santo. Prefei-
tura Municipal de Serra, jul. 1998. 

 
 
Nome da empresa: Recanto Mo-
tel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rodovia Vitória x Ja-
caraípe 4km. Cep: 29164-264. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3318-4000. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 12 fun-
cionários permanentes. 
 
Período de funcionamento: per-
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manente. 
 
Unidades habitacionais: 10 suí-
tes. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, telefone, ar-
condicionado/calefação, música am-
biente, frigobar e televisão a cabo. 
 
Tipo de diária: não inclui café da 
manhã. 
 
Equipamentos e serviços: piscina 
aquecida, sauna a vapor e hidro-
massagem. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito Santo. Prefei-
tura Municipal de Serra, jul. 1998. 

 
 

Nome da empresa: Sexy Motel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Manguinhos, 
s/nº. Laranjeiras. Cep: 29165-305. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-7361. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 fun-
cionários permanentes. 
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
total 20uh�s , 5 classe A simples, 5 
classe A especial, 4 semi-executivo 
e 6 executivo. 
 
Tipo de diária: não inclui café da 
manhã. 
 

Equipamentos e serviços: piscina 
aquecida, sauna a vapor, hidromas-
sagem, pista de dança e tv a cabo. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

Prefeitura Municipal de Serra. 
 
Nome da empresa: Star Motel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Dastro Luiz Rossi, 
3. Bairro de Fátima. Cep: 29160-
811. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3347-1199. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 27 fun-
cionários permanentes. 
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Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
total de 27 suítes, 8 star básica, 7 
super com sauna, 12 mega com 
sauna e hidromassagem 
 
Tipo de diária: não inclui café da 
manhã. 
 
Equipamentos e serviços: sauna 
a vapor,  hidromassagem, ar-
condicionado, pista de dança, tv a 
cabo e música ambiente. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques ou dinheiro. 
 
 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

Prefeitura Municipal de Serra. 
 
 
 
Nome da empresa: Status Motel. 
 

Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rodovia ES-010, s/nº. 
Jardim Limoeiro. Cep: 29164-221. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 4009-6969. 
 
Web site: 
http://www.statusmotel.com.br. 
 
Gerências: geral e de marketing. 
 
Número de funcionários: 160 
funcionários permanentes. 
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
112 suítes. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais:   
Suíte de Luxo - totalmente reforma-
da, com frigobar, cine-privé, telefo-

ne, ar-condicionado e uma saleta de 
refeições.  
Suíte Imperador - contando com 
sauna, banheira de hidromassagem, 
frigobar, cine-privé, telefone, ar-
condicionado, teto solar e saleta de 
refeições. 
Suíte Status - contando com sauna, 
teto solar, banheira com hidromas-
sagem, frigobar, cine-privé, telefo-
ne, ar-condicionado e uma saleta de 
refeições. 
Suíte Real - contando com piscina 
com cascata, banheira de hidromas-
sagem, sauna a vapor, frigobar, so-
larium, cine-privé, telefone, teto 
solar e saleta de refeições. 
Suíte Vênus  -contando com piscina 
com cascata, sauna a vapor, frigo-
bar, cine-privé, banheira de hidro-
massagem, telefone, teto solar, so-
larium, saleta de refeições. 
Suíte 6 Estrelas -  contando com 
piscina com cascata, banheira com 
hidromassagem, garagem automáti-
ca, teto solar móvel, frigobar, cine-
privé, telefone, boite com cascata e 
som laser e uma saleta de refeições.  
Cerimonial Status (privê) - contando 

http://www.statusmotel.com.br.
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com piscina térmica com hidromas-
sagem, banheira com hidromassa-
gem, boite (com estrobo, laser, fu-
maça, divã e telão), 3 dormitórios 
independentes, 5 ar-condicionados, 
colchâo d'água, 4 TV's, sauna para 
6 pessoas, frigobar, cine-privé, tele-
fone, sala de refeições e 2 garagens 
automáticas. 
 
Tipo de diária: não inclui café da 
manhã. 
 
Equipamentos e serviços: piscina 
aquecida, sauna a vapor, hidromas-
sagem e teto solar. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito Santo. Prefei-
tura Municipal de Serra, jul. 1998. 

Prefeitura Municipal de Serra. 
Status Motel. Disponível em: 

<http: site do Motel. 
http://www.statusmotel.com.
br/>. Acesso em: dez. 2004. 

 
 
 
Nome da empresa: Motel Tahiti. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-101, Nor-
te, Km 166, Carapina. Cep: 29161-
500. 
 
Telefone: (27) 3228-0892. 
 
Gerências: geral e de marketing. 
 
Número de funcionários: 8 fun-
cionários permanentes. 
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
18 suítes 

 
Tipo de diária: não inclui café da 
manhã. 
 
Equipamentos e serviços: sauna 
a vapor,  hidromassagem, ar- con-
dicionado e frigobar. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito Santo. Prefei-
tura Municipal de Serra, jul. 1998. 

 
 
 
Nome da empresa: Yellow Motel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Carapebus, 

http://www.statusmotel.com.
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s/nº, Lote 24. Bairro São Diogo. 
Cep: 29164-790. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3228-0918. 
 
Fax: (27) 3228-1479. 
 
Gerências: geral e de marketing. 
 
Número de funcionários: 13 fun-
cionários permanentes. 
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais: 34 suítes 
com total de 68 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: ar-condicionado, televisão, 
tv a cabo e frigobar. 
 
Tipo de diária: não inclui café da 
manhã. 
 
Equipamentos e serviços: piscina 
aquecida, sauna a vapor e hidro-
massagem. 
 

Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito Santo. Prefei-
tura Municipal de Serra, jul. 1998. 

 
 
 
 
 
 
5.2 � ALIMENTAÇÃO. 
 
5.2.1 � Restaurantes. 
 
 
Nome da empresa: A Petisqueira. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Pau Brasil, s/nº. Man-
guinhos. Cep: 29173-029. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 

Número de funcionários: 13 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto das 
11h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 40 
mesas e 160 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ao 
vivo. Atendimento à la carte, com pratos da 
cozinha regional. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Alice Gourmet. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-101, anexo ao 
Supermercado São José. Bairro de Fátima.  
 
Telefone: (27) 3328-3398 
 
Gerências: geral. 
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Número de funcionários: 17 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto das 
11h às 16h. 
 
Capacidade do empreendimento: 40 
mesas e 160 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
self-service. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Boi na Brasa. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Abdo Saad, nº 984. 
Jacaraípe. Cep: 29173-469. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3243-2583. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 9 funcionários 

permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto na 
baixa temporada, das 11h às 15h e na alta 
temporada, das 11h às 17h. 
 
Capacidade do empreendimento: 30 
mesas e 20 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: serviço de 
churrasco. 
 
Referências/Documentos consultados: 

in loco. 
Disponível em. www.serra.es.gov.br. 

Acesso em: jun. 2004. 
 
 
Nome da empresa: Bom Apetite self-
service. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização:Avenida Abdo Saad, 2426. 
Jacaraípe. Cep: 29173-418. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3252-0508.  
 
Gerências: geral. 

 
Número de funcionários: 6 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto dia-
riamente, das 11h às 16h. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 
mesas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
self-service. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Empório do Caran-
guejo. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Desembargador 
Cassiano Castelo, 750. Manguinhos. Cep: 
29173-037. 
 
Telefone: (27) 3245-5120. 
 
Gerências: geral. 

http://www.serra.es.gov.br.
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Número de funcionários: 15 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto dia-
riamente, das 9h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 80 
mesas e 320 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento à 
la carte. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Frango Grill Restau-
rante e self-service. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Central, 1473. La-
ranjeiras. Cep: 29165-048. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-0370. 
 
Gerências: geral. 

 
Funcionamento: permanente, aberto dia-
riamente, das 11h às 16h. 
 
Capacidade do empreendimento: 30 
mesas e 120 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
self-service. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
  
Nome da empresa: Restaurante Cozita. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Civit, 1323. Laran-
jeiras. Cep: 29165-680. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-1453. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 13 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto dia-

riamente, das 11h às 16h. 
 
Capacidade do empreendimento: 40 
mesas e 160 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
self-service. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Churrascaria Los 
Pampas. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Norte, Km 
267. Carapina. Cep: 29161-500. Área ur-
bana. 
 
Telefone: (27) 3338-1788. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 15 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto dia-
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riamente, das 11h às 16h e de 18h as 00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 30 
mesas e 120 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
self-service de churrasco. 
 
Referências/Documentos consultados: 

in loco. 
Disponível em: 

www.rotadosoledamoqueca.com.br. 
Acesso em: dez. 2004. 

 
 
Nome da empresa: Churrascaria Rei do 
Sul. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Norte. Cara-
pina. Cep: 29161-500. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-0293. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 15 funcionários 
permanentes. 

 
Funcionamento: permanente, aberto dia-
riamente, das 11h às 16h. 
 
Capacidade do empreendimento: 60 
mesas e 240 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
rodízio de churrasco. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Churrascaria e self-
service Serra Grande. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Eudes Scherer, 870. 
Laranjeiras. Cep: 29165-680. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-8054 e (27) 3328-
4679. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 25 funcionários 
permanentes. 

 
Funcionamento: permanente, aberto de 
segunda a Sábado, das 11h às 15h e rea-
bre das 18h às 23h. Aos sábados, aberto 
das 11h às 16h. 
 
Capacidade do empreendimento: 100 
mesas e 400 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços:  atendimento 
através de rodízio e ar-condicionado. 
 
Descrição e observações complementa-
res: tem Banco 24 horas, estacionamento e 
não tem área para fumantes. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. in loco. 
2. Disponível em: 

www.rotadosoledamoqueca.com.br. 
Acesso em: dez. 2004. 

3. Disponível em: 
www.gazetaonline.globo.com/turis
mo/>. Acesso em: dez. 2004. 

 
 
Nome da empresa: Churrascaria Chi-
marrão. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 

http://www.rotadosoledamoqueca.com.br.
http://www.rotadosoledamoqueca.com.br.
http://www.gazetaonline.globo.com/turis
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Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR 101, km 265 . 
Carapina. Cep: 29165-680. 
 
Telefone: (27) 3228-1080 e (27) 3228-
2049. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 20 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto dia-
riamente, das 11h às 16h. 
 
Capacidade do empreendimento: 60 
mesas 240 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
self-service de churrasco e lanchonete. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Churrascaria Serra 
Grill. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 

Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Norte, Km 
254. Serra. Cep: 29161-500. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3291-4836. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto de 
segunda a Sábado, das 11h às 15h. 
 
Capacidade do empreendimento: 4 me-
sas e 16 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
self-service. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante De 
Mate. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 

 
Localização: Avenida Abdo Saad 3002. 
Jacaraípe. Cep: 29174-646. 
 
Telefone: (27) 3252-3280. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto dia-
riamente, das 10h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 
mesas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento à 
la carte. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante Encon-
tro das Águas. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
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Localização: Rua Irene Terezinha Grechi 
Basílio, nº 30. Jacaraípe. Cep: 29173- 360. 
 
Telefone: (27) 3245-4859. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 13 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto de 
segunda a sábado das 11h às 21h. 
 
Capacidade do empreendimento: 40 
mesas e 160 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em frutos do mar. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante Ensea-
da. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Ceciliano Abel de Almei-

da, nº 3. Manguinhos. Cep: 29173-069. 
 
Telefone: (27) 3243-1653 e (27) 3243-
1413. 
 
Web site: 
http://www.restauranteenseada.com.br/ 
 
E-mail: contato@restauranteenseada.com. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 15 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto dia-
riamente, das 9h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 40 
mesas e 160 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento à 
la carte, com pratos da cozinha regional. 
 
Informações Complementares:  o res-
taurante localiza-se na orla e tem dois am-
bientes com vista panorâmica. Nele pode-
se saborear pratos a base de frutos do mar, 
além de uma cozinha de aves e carnes 
opcionais. 
 

Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
Disponível em: 

www.rotadosoledamoqueca.com.br. 
Acesso em: dez. 2004. 

Disponível em: 
www.gazetaonline.com.br. Acesso 
em: dez. 2004. 

 
Nome da empresa: Bar e Restaurante 
Estrela da Praia. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, s/nº. 
Bicanga. Cep: 29164-675. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto de 
quinta a Domingo, das 9h às 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 8 me-
sas e 32 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 

http://www.restauranteenseada.com.br/
mailto:contato@restauranteenseada.com.
http://www.rotadosoledamoqueca.com.br.
http://www.gazetaonline.com.br.
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self-service. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Fogão à Lenha. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Brasil, 1341. Novo 
Horizonte. Cep: 29163-331. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-9193. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto dia-
riamente, das 7h às 15h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 
mesas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em comida típica mineira. 
 

Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
 
Nome da empresa: Geraldo Bar e Res-
turante. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Ceciliano Abel de 
Almeida, 8. Manguinhos. Cep: 29173-072. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 20 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto dia-
riamente, das 9h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 100 
mesas e 400 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento à 
la carte, com pratos da cozinha regional. 
 
Referências/Documentos consultados: 

in loco. 
 
 
 
 
 
Nome da empresa: Kabana do Luiz. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Abdo Saad, nº 2003. 
Jacaraípe.Cep 29173-180. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3252-4883. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 7 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto dia-
riamente em baixa temporada, de terça a 
sábado, das 10h às 23h e aos domingos, 
das 11h às 18h. Alta temporada todos os 
dias, das 11h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 30 
mesas e 120 cadeiras.. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
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Equipamentos e serviços: atendimento à 
la carte, especializado em frutos do mar. 
 
Observações complementares: o restau-
rante é especializado em frutos do mar, 
porém serve outros pratos. 
 
Referências/Documentos consultados: 

in loco. 
Dsiponível em:www.serra.es.gov.br. 

Acesso em: dez. 2004. 
 
 
Nome da empresa: Opção Restaurante. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia Norte-Sul, s/nº. 
Carapina. Cep: 29161-500. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto de 
segunda a Sábado, das 11h às 16h. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 
mesas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 

cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços:  atendimento 
à la carte. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
Nome da empresa: Parada Caseira Bar 
e Restaurante. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia do Sol Norte, s/nº. 
Jacaraípe. Cep: 29173-416. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto dia-
riamente, das 11h às 16h. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 
mesas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
self-service. 
 

Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Ponto Certo Res-
taurante. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia do Sol, s/nº. Laran-
jeiras. Cep: 29165-000. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 7 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto de 
segunda a Sábado, das 11h às 16h. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 
mesas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
self-service. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
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Nome da empresa: Ponto de Encontro 
Restaurante. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Abdo Saad, s/nº. 
Jacaraípe. Cep: 29173-180. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3245-4599. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 12 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto dia-
riamente, das 11h às 16h. 
 
Capacidade do empreendimento: 40 
mesas e 160 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
self-service. 

 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Restaurante San-
tuzzi. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Abdo Saad,  685. 
Jacaraípe. Cep: 29173-180. 
 
Gerências: geral. 
 
Telefone: (27) 3243-1688. 
 
Número de funcionários: 10 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto dia-
riamente, das 11h às 16h. No verão funcio-
na até 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 
mesas com 52 cadeiras na área interna e 
22 mesas com 88 cadeiras área externa. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque, dinheiro ou  ticket�s. 
 

Equipamentos e serviços: atendimento 
self-service e estacionamento privativo. 
 
Descrições e observações complemen-
tares:  restaurante, self-service com chur-
rasco e comida caseira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Recanto Mineiro. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Pau Barsil. Mangui-
nhos.Cep: 29173-029. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Telefone: (27) 3252-4189. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto dia-
riamente, das 11h às 16h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 
mesas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
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nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
self-service especializado em comida minei-
ra. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Recanto Mineiro. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Abdo Saad, 105. 
Jacaraípe. Cep 29173-180. Área urbna. 
 
Gerências: geral. 
 
Telefone: (27) 3252-4189. 
 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto dia-
riamente, das 11h às 16h. 
 
Capacidade do empreendimento: 30 
mesas e 120 cdeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-

nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
self-service. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Self-service Chico 
Bento. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia ES-010, s/nº. Man-
guinhos. Cep: 29174-051. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3243-2784. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto de 
segunda a sexta, das 11 às 14h. Sábado, 
domingo e feriado, das 11 às 15h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 30 
mesas e 120 cadeiras. 
 

Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque, ticket´s ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
self-service de comida típica mineira. Esta-
cionamento 60 vagas. 
 
Descrições e observações 
complementares:  serve comida mineira 
no fogão a lenha. Localiza-s em mini sítio, 
onde encontra-se diversos animais. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. in loco. 
2. Disponível em: 

www.gazetaonline.globo.com. A-
cesso em: 2 dez. 2004. 

3. Disponível em: 
www.trotadosoledamoqueca.com.br
. Acesso em: 2 de dez. 2004. 

 
 
Nome da empresa: Restaurante e Piz-
zaria Tropical. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Major Pissara, 68. 
Serra. Cep: 29176-020. Área urbana.  
 
Telefone: (27) 3251-1549. 
 

http://www.gazetaonline.globo.com.
http://www.trotadosoledamoqueca.com.br
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Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 13 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto dia-
riamente, das 18h à meia-noite. 
 
Capacidade do empreendimento: 40 
mesas e 160 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento à 
la carte. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Tutto Come. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida José Martins Rato, 
549. Bairro de Fátima. Cep: 29160-790. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3347-1716. 
 
Gerências: geral. 

 
Número de funcionários: 10 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto de 
segunda a domingo, das 11h às 16h. 
 
Capacidade do empreendimento: 30 
mesas e 120 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços:  atendimento 
self-service. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Self-service JR. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua D , 20. Manoel Plaza. 
Cep: 29160-415. 
 
Telefone: (27) 3338-0270. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcionários 

permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto dia-
riamente, das 11h às 16h. 
 
Capacidade do empreendimento: 40 
mesas e 160 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
self-service. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante e Piz-
zaria Tio Pedro. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Raul de Leoni, 44. 
Laranjeiras. Cep: 29163-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-3795. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 08 funcionários 
permanentes. 
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Funcionamento: segunda a Sábado, das 
11h às 14h. 
 
Capacidade do empreendimento: 48 
mesas e 192 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
self-service e a la carte. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Regis Pizzaria. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Benjamin Franklin, 114. 
Laranjeiras. Cep: 29163-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-1358 e 3200-8088. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 22 funcionários 
permanentes. 
 

Funcionamento: terça a Domingo, das 
18h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 65 
mesas e 260 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento a 
la carte. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Recanto do Pedri-
nho. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: rústica, não tombada. 
 
Localização: Avenida Atapuã, 01. Mangui-
nhos. Cep: 29173-970. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-3795. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes e 04 temporários. 
 

Funcionamento: diariamente, de 8h às 
22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 30 
mesas e 120 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento  
a la carte, especializado em moquecas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Bar e Restaurante 
Enseada de Manguinhos. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Ceciliano Abel de Almei-
da, 03. Manguinhos. Cep: 29173-072. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3243-1653. 
 
Telefax: (27) 3243-1413. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 12 funcionários 
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permanentes e 8 temporários. 
 
Funcionamento: diariamente, de 8h às 
22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 70 
mesas e 300 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
self-service e a la carte. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante Esta-
ção Primeira de Manguinhos. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Atapuã. Manguinhos. 
Cep: 29173-970. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3243-2687. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 12 funcionários 
permanentes. 

 
Funcionamento: finais de semana e feria-
dos, a partir das 9h 
 
Capacidade do empreendimento: cerca 
de 100 lugares. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
self-service e a la carte. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante Pierrot 
da Praia. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Atapuã, 13. Mangui-
nhos. Cep: 29173-072. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3243-1677. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 12 funcionários 
permanentes. 
 

Funcionamento: todos os dias, a partir 
das 10h 
 
Capacidade do empreendimento: apro-
ximadamente 300 lugares. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
self-service e a la carte. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante Berro 
D�Água. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Nossa Senhora dos 
Navegantes, 287. Jacaraípe. Cep: 29173-
190.  Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3243-3236. 
 
Telefax: (27) 3243-1783. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 20 funcionários 
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permanentes. 
 
Funcionamento: todos os dias, das 10h às 
0h 
 
Capacidade do empreendimento: 25 
mesas e 100 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
self-service e a la carte. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Trancoso Pizzaria. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Maranhão, 301. Jacaraí-
pe. Cep: 29173-030.  Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3243-2408. 
 
Telefax: (27) 3243-4833. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcionários 

permanentes. 
 
Funcionamento: de quarta a Segunda, a 
partir das 18h 
 
Capacidade do empreendimento: 41 
mesas e 164 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento a 
la carte. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante Ninho 
da Roxinha. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Limão, 350. Nova Almei-
da. Cep: 29174-000.  Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3253-1516. 
 
Telefax: (27) 3253-1508. 
 
Gerências: geral. 
 

Número de funcionários: 08 funcionários 
permanentes e 06 temporários. 
 
Funcionamento: terça a sábado das 11h 
às 23h e domingos das 11 às 17h. 
Capacidade do empreendimento: 250 
lugares, comportando até 1000 pessoas, 
quando agendado para eventos particula-
res. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
self-service e a la carte. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Restaurante Serra 
Grill. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR 101, km 254. 
Serra. Cep: 29176-970.  Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3291-4836. 
 
Gerências: geral. 
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Número de funcionários: 12 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: segunda a Sábado, das 
11h às 15h e das 18h às 23h e Domingo, 
das 11 às 15h. 
 
Capacidade do empreendimento: 33 
mesas e 132 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
self-service e a la carte. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
 
5.2.2� Bares/Cafés/Lanchonetes. 
 
 
Nome da empresa: Baixinha´s Bar. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, s/nº. 
Jacaraípe. Cep: 29173-220. Área urbana. 

 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto dia-
riamente, das 15h às 24h. 
 
Capacidade do empreendimento: 4 me-
sas e 16 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: servem por-
ções e petiscos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Big Big Caldo. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Central, s/nº. Laran-
jeiras.Cep: 29165-130. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 

Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 23h e  
sábado, das 9h as 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 7 me-
sas e 30 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: o atendimento 
é especializado em lanches e petiscos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Blocos Burguer. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida José Martins Rato, 
1318. Bairro de Fátima. Cep: 29160-790. 
 
Telefone: (27) 3074-1305.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 funcionários 
permanentes. 
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Funcionamento: permanente, aberto dia-
riamente a partir das 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 30 
mesas e 120 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
através de tele-entrega com sanduíches 
diversos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Cabana do Sol. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, s/nº. 
Jacaraípe. Cep: 29173-220. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 15 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: por temporada, de de-
zembro a março e julho. 

 
Capacidade do empreendimento: 40 
mesas e 160 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ao 
vivo, ingresso para pagode. Atendimento 
através de petiscos e porções. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Cabeçaí. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Central, 1281. La-
ranjeiras. Cep: 29165-130. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3241-3626. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto de 
segunda a Sábado, das 9h às 24h e  Do-
mingo, de 18h às 24h. 

 
Capacidade do empreendimento: 6 me-
sas e 24 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em derivados de açaí. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Cana Maluca. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Eudes Scherer de 
Souza. Laranjeiras. Cep: 29165-130. Área 
urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto de 
segunda a sábado das 9h às 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 4 me-
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sas e 16 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em caldo de cana. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Colatina´s Bar. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Cassiano Castelo, 
s/nº. Bairro de Fátima. Cep: 29176-010. 
Área urbana 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto de 
segunda a sábado a partir das 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 5 me-
sas e 20 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque oi  di-

nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em petiscos e porções. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Casa Rasta. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Ceciliano Abel de Almei-
da, s/nº. Manguinhos. Cep: 29173-072. 
Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 20 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto das 
quinta a sábado a partir das 21h. 
 
Capacidade do empreendimento: 30 
mesas e 120 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 

especializado em serviços de bar que ser-
vem bebidas, petiscos e porções. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
Nome da empresa: Bar e Lanchonete 
Castelinho. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Lagoa de Carapebus, s/nº. 
Carapebus. Cep: 29164-845. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 7 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto das 
quinta a domingo das 9h às 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 30 
mesas e 120 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em petiscos e porções. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
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Nome da empresa: Bar e Churrasqui-
nho Du Val. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Noroeste, s/nº. Nova 
Almeida. Cep: 29174-646. 
 
Telefone: (27) 3253-0798. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto dia-
riamente, das 16h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 2 me-
sas e 8 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em petiscos e churrasqui-
nhos. 

 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Bar e Lanchonete El 
Shaday. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Abdo Saad. Jacaraí-
pe. Cep: 29173-190. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto de 
segunda a Sábado, das 8h às 19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 3 me-
sas e 15 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em petiscos, lanches e por-
ções. 
 
Referências/Documentos consultados: 

in loco. 
 
 
 
 
Nome da empresa: Lanchonete Hellen.  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Central, 130. Laran-
jeiras. Cep: 29165-130. 
 
Telefone: (27) 3200-1585. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto de 
segunda a Sábado, das 8h às 19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 4 me-
sas e 20 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque e=ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em petiscos e porções. 
 
Referências/Documentos consultados: 
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in loco. 
 
 
 
 
Nome da empresa: Gil Lanches. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Abdo Saad, 1983. 
Jacaraípe. Cep: 29173-326. 
 
Telefone: (27) 3243-2956. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto dia-
riamente, a partir das 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 3 me-
sas e 20 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em lanches e sanduíches. 
 
Referências/Documentos consultados: 

in loco. 
 
 
 
 
Nome da empresa: Grunger Lanches. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Domingos Martins, s/nº. 
Nova Almeida. Cep: 29174-310. Área urba-
na. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto dia-
riamente, das 18h às 24h. 
 
Capacidade do empreendimento: 4 me-
sas e 20 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
em tele-entrega e à la carte.  
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 

 
 
Nome da empresa: Bar do Joaquim. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia do Sol Norte, s/nº. 
Jacaraípe. Cep: 29173-418. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto dia-
riamente, das 9h às 21h. 
 
Capacidade do empreendimento: 3 me-
sas e 15 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em petiscos e porções. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Lanhe Legal. 
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Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida José Martins Rato 
s/nº. Bairro de Fátima. Cep: 29160-790. 
Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto dia-
riamente, das 9h às 19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 5 me-
sas e 25 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em caldo de cana e pastel. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Bar do Miguel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 

Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida José Martins Rato 
s/nº. Bairro de Fátima. Cep: 29160-790. 
Área urbna. 
 
Gerências: geral 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto de 
segunda a sábado das 9h às 22h e  domin-
go, das 9h as 13h. 
 
Capacidade do empreendimento: 3 me-
sas e 15 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em petiscos e porções. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Mineirinho Bar. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 

Localização: Avenida Beira Mar, 1537. 
Jacaraípe. Cep: 29173-220. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3252-5573. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto dia-
riamente, das 15h às 24h. 
 
Capacidade do empreendimento: 4 me-
sas e 20 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em petiscos e porções. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pastelaria e Caldo 
Reis Magos. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Capitão Bley, 900. 
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Nova Almeida. Cep: 29174-090. Área urb-
na. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto dia-
riamente, das 9h às 21h. 
 
Capacidade do empreendimento: 5 me-
sas e 20 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em pastel e caldo de cana. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Lanche Skina. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia do Sol Norte, s/nº. 
Jacaraípe. Cep: 29173-418. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 

 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto dia-
riamente, a partir das 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 2 me-
sas e 10 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em lanches e sanduíches. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Trailler do Xuxu. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Abdo Saad, s/nº. 
Jacaraípe. Cep: 29173-180. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3252-4241. 
 
Gerências: geral. 
 

Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto dia-
riamente, a partir das 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 2 me-
sas e 10 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em lanches e sanduíches. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
5.2.3 � - Casas de Chá/Confeitarias 
 
 
Nome da empresa: Padaria Água Viva. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua São Paulo, s/nº. Bican-
ga. Cep: 29164-803. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
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Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberta dia-
riamente, das 6h às 20h. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento, 
especializado em produtos de confeitaria e 
panificadora. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Padaria Brenda. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Central, 713. Cara-
pebus. Cep: 29164-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3228-1268. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 7 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberta dia-

riamente, das 6h às 21h. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em produtos de confeitaria e 
panificadora. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Padaria Brisa. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Centarl, s/nº. Bican-
ga. Cep: 29164-838. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-7014.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberta dia-
riamente, das 6h às 20h. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 

 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em produtos de confeitaria e 
panificadora. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Panificadora Cinco 
Estrelas. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Noroeste, s/nº. Nova 
Almeida. Cep 29174-646. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3252-4208.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberta dia-
riamente, das 6h às 21h. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em produtos de confeitaria e 
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panificadora. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Padaria, Confeitaria 
e Pizzaria Dom Dock. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Getúlio Vargas, s/nº. 
Serra. Cep: 29176-090. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberta dia-
riamente, das 6h às 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 6 me-
sas e 25 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em serviços de panificadora 
em geral e pizzaria. 
 

Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Padaria Espiga 
D´ouro.  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida José Martins Rato, 
s/nº. Bairro de Fátima.Cep: 29160-790. 
Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberta dia-
riamente, das 6h às 21h. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em pães, frios, tortas e ou-
tros. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 

 
 
 
 
 
Nome da empresa: Padaria e Confeita-
ria Laranjeiras. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Central, 1039. La-
ranjeiras. Cep: 29165-130. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-4165. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 7 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberta dia-
riamente, das 6h às 21h. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em produtos de confeitaria e 
panificadora. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
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Nome da empresa: Padaria Mangui-
nhos. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Ceciliano Abel de Almei-
da, s/nº. Manguinhos. Cep: 29173-072. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3243-1693. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberta dia-
riamente, das 6h às 20h. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em produtos de confeitaria e 
panificadora. 
 
Referências/Documentos consultados: 

in loco. 
 
 
 
 
 
Nome da empresa: Padaria Mister Pão. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida T, 88. Castelândia. 
Cep: 29164-000. Área urbna. 
 
Telefone: (27) 3243-1289 e 3245-6989. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberta dia-
riamente, das 6h às 21h. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque, dinheiro ou ticket�s. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em pães, frios etc. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 

 
Nome da empresa: Panificadora Olím-
pia. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida José Martins Rato, 
s/nº. Bairro de Fátima. Cep: 29160-790. 
Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente aberta diari-
amente, das 6h às 21h. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em serviços de panificadora e 
confeitaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Padaria Pão e Com-
panhia. 
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Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Rio Amazonas, s/nº. 
Bairro de Fátima. Cep: 29160-806. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3228-0560. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberta dia-
riamente, das 6h às 21h. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em produtos de confeitaria e 
panificadora. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Padaria Reis Magos. 
 
Natureza da entidade: privada. 

 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Capitão Bley, 900. 
Nova Almeida. Cep: 29174-646. Área urba-
na. 
 
Telefone: (27) 3253-1707. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberta dia-
riamente, das 6h às 21h. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em produtos de confeitaria e 
panificadora. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Padaria Kaiu do 
Céu. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 

Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Santos Dumont. Laran-
jeiras. Cep: 29165-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-1582. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 9 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberta dia-
riamente, das 6h às 21h. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em produtos de confeitaria e 
panificadora. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Padaria São Ger-
mano. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia do Sol Norte, s/nº. 
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Jacaraípe. Cep: 29173-418. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 7 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberta dia-
riamente, das 6h às 21h. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em produtos de confeitaria e 
panificadora. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Tutti Pane Massas. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Santos Dumont, 
185. Laranjeiras. Cep: 29165-048. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3228-2322. 
 
Gerências: geral. 

 
Número de funcionários: 8 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberta dia-
riamente, das 6h às 21h. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em produtos de confeitaria e 
panificadora. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Padaria Natália. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Central, 678. Laran-
jeiras. Cep: 29165-048. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3338-7409. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 funcionários 
permanentes. 

 
Funcionamento: permanente, aberta dia-
riamente, das 6h às 21h. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em produtos de confeitaria e 
panificadora. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Padaria Além Mar. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Goiânia, 87 loja 05. Ja-
caraípe. Cep: 29173-040. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3252-4661.. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberta dia-
riamente, das 6h às 21h. 
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Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em produtos de confeitaria e 
panificadora. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Padaria Dias. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Guaicurus, 19. Jacaraí-
pe. Cep: 29173-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3252-7358. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberta dia-
riamente, das 6h às 21h. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 

especializado em produtos de confeitaria e 
panificadora. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
Nome da empresa: Padaria Carioca. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua São Pedro, 305. Jacaraí-
pe. Cep: 29173-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3252-3858. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberta dia-
riamente, das 6h às 21h. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em produtos de confeitaria e 
panificadora. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 

 
 
 
 
 
 
Nome da empresa: Padaria Brasilia. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Salvador, 22. Jacaraípe. 
Cep: 29165-048. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3243-0409. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberta dia-
riamente, das 6h às 21h. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em produtos de confeitaria e 
panificadora. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
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Nome da empresa: Padaria Mangui-
nhos 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Ceciliano Abel de 
Almeida. Manguinhos. Cep: 29174-000. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3243-1693. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberta dia-
riamente, das 6h às 21h. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em produtos de confeitaria e 
panificadora. 
 
Referências/Documentos consultados: 

in loco. 
 
 
 
 
Nome da empresa: Padaria Gaivotas. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Rio, 466. Nova 
Almeida. Cep: 29165-048. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3287-0429. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberta dia-
riamente, das 6h às 21h. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em produtos de confeitaria e 
panificadora. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 

 
 
 
 
 
Nome da empresa: Padaria Werneque. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Belo Horizonte . 
Nova Almeida. Cep: 29174-000. Área urba-
na. 
 
Telefone: (27) 3253-1342. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 7 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberta dia-
riamente, das 6h às 21h. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em produtos de confeitaria e 
panificadora. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
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Nome da empresa: Padaria Ferraz. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Jones dos Santos 
Neves, 272. Serra. Cep: 29174-000. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3291-4554. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberta dia-
riamente, das 6h às 21h. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em produtos de confeitaria e 
panificadora. 
 
Referências/Documentos consultados: 

in loco. 
 
 
 
 
 
5.2.4 - Quiosques  
 
 
Nome da empresa: Quiosques de Cara-
pebus. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: toda a extensão da orla da 
Praia de Carapebus. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10  permanen-
tes e 20 temporários. 
 
Funcionamento: permanente, aberto dia-
riamente, das 8h às 18h. 
 
Capacidade do empreendimento:40 
mesas e 150 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento à 

la carte. com pratos da cozinha regional e 
com serviços de porções e petiscos 
 
Descrição e observações complementa-
res: complexo de 10 quiosques que estão 
disponíveis na orla da Praia de Carapebus, 
com serviços de alimentação, limpeza e 
unidades sanitárias. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Quiosques de Bi-
canga. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: toda a extensão da orla da 
Praia de Bicanga. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 15 funcionários 
permanentes e 30 temporários. 
 
Funcionamento: permanente, aberto dia-
riamente, das 8h às 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 60 
mesas e 200 cadeiras. 
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Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em petiscos e porções. 
 
Descrição e observações complementa-
res: complexo de 10 quiosques que estão 
disponíveis na orla da Praia de Bicanga, 
com serviços de alimentação, limpeza e 
unidades sanitárias. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
 
Nome da empresa: Quiosques da Praia 
de Jacaraípe. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: toda orla da Praia de Jacaraí-
pe. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 

cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento à 
la carte. com pratos da cozinha regional e 
com serviços de porções e petiscos 
 
Descrição e observações complementa-
res: complexo com um total de 55 quios-
ques, sendo 20 totalmente pavimentados e 
35 não-pavimentados. No Solemar (tradi-
cional ponto de prática de surf) há uma 
escola de surf para atender a comunidade 
local e os turistas que freqüentam o balne-
ário. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Quiosques da Praia 
de Manguinhos. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: toda a extensão da orla da 
Praia de Manguinhos. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 27 funcionários 
permanentes e 54 temporários. 
 

Funcionamento: permanente, aberto dia-
riamente, das 8h às 21h. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ambi-
ente, ao vivo e mecânica e estacionamento. 
Atendimento à la carte, com pratos da co-
zinha regional. 
 
Descrição e observações complementa-
res: complexo de 9 quiosques, disponíveis 
em toda a extensão da orla com local para 
alimentação tendo como especialidade fru-
tos do mar, moqueca de peixe, servida na 
panela de barro, peroá frito e caranguejo. 
Os quiosques estão na areia da praia, pro-
porcionando uma agradável sensação bucó-
lica. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
5.2.5 �  Outros 
 
 
Nome da empresa: Cantinho da Roça.  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
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Localização: Avenida Abdo Saad, s/nº. 
Jacaraípe. Cep: 29173-180. Área urbana 
 
Telefone: (27) 3345-4951. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto dia-
riamente, das 14h às 21h. 
 
Capacidade do empreendimento: 6 me-
sas. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
self-service especializado em produtos da 
culinária regional. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Doces Caseiros. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 

Localização: Avenida Noroeste, s/nº. Nova 
Almeida. Cep:29174-646. Área urbana 
 
Gerências: geral. 
Número de funcionários: 3 funcionários  
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto dia-
riamente, das 10h às 21h. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em quindim, brigadeiro e 
papa de milho. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
Nome da empresa: Delicias Coco. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida abdo Saad, 554. 
Jacarípe. Cep: 29173-189. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 

Funcionamento: por temporada, de de-
zembro a março e julho. 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
Equipamentos e serviços: atendimento 
self service e qundim de Nova almeida. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
Nome da empresa: Galeria da Massa. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Pau Brasil. Mangunhos. 
Cep: 29173-029. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3243-3625. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes e 3 temporários. 
 
Funcionamento: permanente, aberto de 
terça a domingo das 18h a meia-noite. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 
mesas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento à 
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la carte, especializado em pizza. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
Nome da empresa: Mil Doces. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Rômulo Castelo, 20. 
Manguinhos. Cep: 29173-041. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3243-1495.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto dia-
riamente, das 9h às 18h. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em geléias, compotas e doces 
diversos tais como: cocada, quindim e bri-
gadeiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 

 
 
 
 
Nome da empresa: Franco Pizzaria. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia do Sol Norte, s/nº. 
Jacaraípe. Cep: 29173-418. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3243-2408. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto dia-
riamente, a partir das 18h. 
 
Capacidade do empreendimento:15 
mesas e 50 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em pizzas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 

 
 
 
 
Nome da empresa: Pizzaria Novo Sa-
bor. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Princesa Izabel, 171. 
Central de Carapina. Cep: 29161-550. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3252-2313. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 15 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto dia-
riamente a partir de 18h. 
 
Capacidade do empreendimento:50 
mesas e 200 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em pizzas com serviço de 
tele-entrega. 
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Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
Nome da empresa: Pizzaria Pizzaiolo. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praça dos Pescadores, s/nº. 
Nova Almeida. Cep: 29174-000. Área urba-
na. 
 
Telefone: (27) 3253-0336. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto dia-
riamente a partir de 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 
mesas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em pizzas. 
 
Referências/Documentos consultados: 

in loco. 
 
 
 
 
Nome da empresa: Pizzaria Surf. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua João Pessoa, s/nº. Jaca-
raípe. Cep: 29173-436. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3243-2394. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto dia-
riamente a partir das 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 
mesas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em pizzas. 
 
Referências/Documentos consultados: 

in loco. 
 
 
 
 
Nome da empresa: Self-service de Sor-
vetes. 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 08. Jaca-
raípe. Cep: 29173-220. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes e 3 temporários. 
 
Funcionamento: permanente, aberto dia-
riamente, das 11h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 6 me-
sas e 25 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em self-service de sorvete. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
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Nome da empresa: Sorveteria da Praia. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, s/nº. 
Jacaraípe. Cep: 29173-220. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto dia-
riamente, das 10h às 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 5 me-
sas e 20 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em sorvetes. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 

 
 
 
 
 
Nome da empresa: Sorveteria de Pri-
meira. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Abdo Saad, 2510. 
Jacaraípe. Cep: 29173-220. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3252-6774. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto dia-
riamente, das 10h às 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 5 me-
sas e 20 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
especializado em sorvetes. 
 

Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
5.3 � AGENCIAMENTO. 
 
5.3.1 � Agências de Viagens e Turismo 
 
Nome da empresa: BTI Brasil Turismo. 
 
Localização: Avenida Brigadeiro Eduardo 
Gomes, 930. Área interna da CST. Jardim 
Limoeiro. Cep: 29163-970. 
 
Telefone: (27) 3348-1423. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-
feira, de 8h às 18h.  
 
Formas de pagamento: cartão de crédito 
ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
receptivo e emissivo, com excursões aéreas 
e terrestres e com venda de passagens 
aéreas. Os segmentos atendidos são as 
áreas de evento e negócios. 
 
Descrição e observações complementa-
res: os serviços são voltados ao atendi-
mento da Companhia Siderúrgica de Tuba-
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rão � CST. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
Nome da empresa: Guaranhuns Turis-
mo. 
 
Localização: Praça Almirante Tamandaré, 
11. Serra. Cep: 29176-030. Área urbana. 
 
Web site: 
http://www.guaranhunsturismo.com.br. 
 
Telefone: 0300 3131618. 
 
End. eletrônico: guaranhunsturis-
mo@guaranhunsturismo.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-
feira, das 7h às 18h e Sábado, das 7h às 
14h. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito 
ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
emissivo, com vendas de passagens terres-
tres. 

 
Referências/Documentos consultados:  

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimen-
to Industrial do Espírito Santo. Pre-
feitura Municipal de Serra, jul. 
1998. 

Telelista 2004. 
 
 
Nome da empresa: Eurotour. 
 
Localização: Avenida Primeira Avenida, 
292. Laranjeiras. Cep: 29165-155. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3281-7011. 
 
Telefax: (27) 3241-3632. 
 
E-mail: karisturismo@karisturismo.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-
feira, das 8h às 18h e Sábado, das 8h às 
13h. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
emissivo, com excursões aéreas e terres-

tres. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Telelista 2004. 
Nome da empresa: Silmar Viagens e 
Turismo. 
 
Localização: Avenida Central 247. Laran-
jeiras. Cep: 29165-130. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-7649. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-
feira, das 9h às 18h e sábado das 9h às 
12h. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
emissivo, com excursões aéreas e terres-
tres. 
 
Referências/Documentos consultados:  

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito Santo. Prefei-
tura Municipal de Serra. Jul, 1998. 

 
 
 

http://www.guaranhunsturismo.com.br.
mailto:mo@guaranhunsturismo.com.br.
mailto:karisturismo@karisturismo.com.br.
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Nome da empresa: SKM Viagens e Tu-
rismo. 
 
Localização: Avenida Central, 597. Loja 2. 
Shopping San Diego. Laranjeiras. Cep: 
29165-130. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-6930 e (27) 3328-
7925. 
 
E-mail: skmvtur@yahoo.com 
 
Nº do cadastro no órgão oficial de tu-
rismo: EMBRATUR 1001 524150/0002-48. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-
feira, das 8h às 18h30 e Sábado, das 9h às 
13h. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
emissivo. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 

 
 
5.4 � TRANSPORTE. 
 
5.4.1 � Transportadoras Turísti-
cas. 
 
Nome da empresa: VR Donadia Trans-
portes 
 
Integra rede transportes: nacional. 
 
Localização: Rua Olávio Bilac, 37. São 
Diogo II. Cep: 29163-275. Área urbana 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: atua no transporte rodo-
viário de abrangência nacional. 
  
Formas de pagamento: cheques ou di-
nheiro. 
 
Características do veículo/frota: ônibus 
tipo econômico, semi-leito e leito. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado e 
sanitários. 
  
Descrição e observações com-
plementares: aluguel de ônibus. 
 

Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
Nome da empresa: Viação Itapemirim. 
 
Integra rede transportes: nacional. 
 
Localização: Avenida Presidente Castelo 
Branco, 1480. Paralelo a Rodovia BR-101 
Norte. Carapina. Cep: 29161-135. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3228-1695. 
 
Web site: http://www.itapemirim.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Período de atendimento: de segunda a 
sexta-feira das 7h30 às 18h e  sábado, das 
7h30 às 12h, fazendo transporte rodoviá-
rio, de abrangência regional e nacional. 
  
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
somente valores acima de R$ 25,00 e di-
nheiro. 
 
Características do veículo/frota: ônibus 
tipo econômico, semi-leito, executivo e 
leito. 
 
Equipamentos e serviços: ar-
condicionado, sanitários e serviço de bordo. 
  

mailto:skmvtur@yahoo.com
http://www.itapemirim.com.br.
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Descrição e observações com-
plementares: venda de passagens 
rodoviárias nacional. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Viação Itapemirim. 
 
Integra rede transportes: nacional. 
 
Localização: Avenida Abdo Saad, 1650. 
Jacaraípe. Cep: 29173-180. Área urbana. 
 
Web site: http://www.itapemirim.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Período de atendimento: de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 20h e  sábado, das 
8h às 12h, fazendo transporte rodoviário, 
de abrangência regional e nacional. 
  
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheques ou dinheiro. 
 
Características do veículo/frota: ônibus 
tipo econômico, semi-leito e leito. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado e 
sanitários. 

 
 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Viação Águia Bran-
ca. 
 
Integra rede transportes: nacional. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Norte, s/nº. 
Carapina. Cep: 29160-970. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-3096. 
 
Web site: 
http://www.viacaoaguiabranca.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 13 funcionários 
permanentes. 
 
Período de atendimento: permanente, 
no horário das 5h30 às 23h30, fazendo 
transporte rodoviário, de abrangência regi-
onal e nacional. 
  
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
para valores acima de R$ 25,00, cheque ou 
dinheiro. 
 

Características do veículo/frota: ônibus 
tipo convencional, semi-leito e leito. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado, 
sanitários e serviço de bordo. 
  
Descrição e observações com-
plementares: trecho de ligação 
com escalas: Linhares, Colatina, São 
Mateus, Aracruz e todo o norte do 
Estado, sul da Bahia , Rio de Janeiro 
e São Paulo. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
5.4.2 � - Táxis 
 
 
Nome da empresa: Ponto de Táxi. 
 
Integra rede transportes: não. 
 
Localização: Avenida Castelo Branco, 
s/nº. Carapina. Cep: 29160-970. Área ur-
bana. 
 
Telefone: (27) 3228-3042 e 3328-3011. 

http://www.itapemirim.com.br.
http://www.viacaoaguiabranca.com.br.
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Gerências: não há. 
 
Período de atendimento: permanente, 
fazendo transporte rodoviário. 
  
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Características do veículo/frota: frota 
com 20 veículos, ano 2000 em média. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado e 
música ambiente. 
  
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Ponto de Táxi. 
 
Integra rede transporte: não. 
 
Localização: Rua Mato Grosso, 510. Jaca-
raípe. Cep: 29173-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3252-4060. 
 
Gerências: não há. 
 
Período de atendimento: permanente 
24h, fazendo transporte rodoviário. 
  

Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Características do veículo/frota: frota 
com 10 veículos, ano 2002 em média. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado e 
música ambiente. 
  
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Ponto de Táxi. 
 
Integra rede transporte: não. 
 
Localização: Avenida Civit, s/nº. Terminal 
de Laranjeiras. Laranjeiras. Cep: 29165-
680. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3318-9838. 
 
Gerências: não há. 
 
Período de atendimento: permanente 
24h, fazendo transporte rodoviário. 
  
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Características do veículo/frota: frota 
com 10 veículos, ano 2000 em média. 

 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado e 
música ambiente. 
  
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
Nome da empresa: Ponto de Táxi. 
 
Integra rede transporte: não. 
 
Localização: Hospital Dório Silva. Laran-
jeiras. Cep: 29165-680. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-5035 e 3328-7359. 
 
Gerências: não há. 
 
Período de atendimento: permanente 
24h, fazendo transporte rodoviário. 
  
Formas de pagamento: cheque  ou di-
nheiro. 
 
Características do veículo/frota: frota 
com 6 veículos, ano 2000 em média. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado e 
música ambiente. 
  
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
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Nome da empresa: Ponto de Táxi. 
 
Integra rede transporte: não. 
 
Localização: Avenida Civit, s/nº. Hospital 
Metropolitano. Laranjeiras. Cep: 29165-
680. Área urbana 
 
Telefone: (27) 3338-8221 e 3328-7031. 
 
Gerências: não há. 
 
Período de atendimento: permanente, 
até às 23h, fazendo transporte rodoviário. 
  
Formas de pagamento: cheques ou di-
nheiro. 
 
Características do veículo/frota: frota 
com 8 veículos, ano 2000 em média. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado e 
música ambiente. 

  
Referências/Documentos con-
sultados: in loco 
 
 
 
 
 
 
 
Nome da empresa: Ponto de Táxi. 
 
Integra rede transporte: não. 
 
Localização: Praça de Laranjeiras, em 
frente ao Correio. Laranjeiras. Cep: 29165-
680. Área urbana 
 
Telefone: (27) 3328-5458. 
 
Gerências: não há. 
 
Período de atendimento: permanente 
24h, fazendo transporte rodoviário. 
  
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Características do veículo/frota: frota 
com 10 veículos, ano 2000 em média. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado e 

música ambiente. 
  
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
. 
 
 
 
 
 
5.4.3 � - Outros 
 
 
Nome da empresa: Posto de Venda de 
Passagens da Itapemirim. 
 
Integra rede transporte: nacional. 
 
Localização: os locais de venda estão 
ordenados por ordem de bairro: 
 
Agência/Rodoviária: Carapina Tozetti e 
Serafini Ltda. 
 
Localização: Avenida  Presidente Castelo 
Branco, 1.480. Carapina. Cep: 29161-135. 
Área urbana. 
 
Telefone:  (27) 3228-1695. 
 
Agência/Rodoviária: Centro Guaranhuns 
Empreendimento Agro-Ind Ltda. 
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Localização: Praça Almirante Tamandaré, 
11. Box 01. Serra. Cep: 29176-030. Área 
urbana. 
Telefone: (27) 3251-2147. 
 
Agência/Rodoviária: Laranjeiras Stilusa-
do Boutique Ltda. 
Localização: Avenida Eudes Scherer de 
Souza. lj 34. Terminal Rodoviário. Laranjei-
ras. Cep: 29165-680. Área urbana. 
Telefone: (27) 3328-4188. 
 
Gerências: geral. 
 
Período de atendimento: permanente, 
24 horas. 
  
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheques ou dinheiro. 
 
Características do veículo/frota: eco-
nômico, semi-leito e leito. 
 
Equipamentos e serviços no interior do 
transporte: ar-condicionado, televisão, 
serviço de bordo, travesseiro, mantas e 
sanitário. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

in loco. 
Disponível em: 

www.itapemirim.com.br. A-

cesso em: dez. 2004. 
 
 
 
5.5 � EVENTOS. 
 
5.5.1 � Parque e Pavilhões de Exposi-
ções. 
 
Nome da empresa: Parque de Exposi-
ções Floriano Varejão. 
 
Localização: Rodovia do Contorno, s/nº. 
Carapina. Cep: 29177-430. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3281-8006. 
 
Administração: geral. 
 
Formas de Pagamento: cartão de crédito, 
cheques ou dinheiro. 
 
Período de atendimento: a distância do 
Parque de Exposição Floriano Varejão ao 
Aeroporto de Vitória é de 3km. O período 
de atendimento é de acordo com o evento. 
 
Espaço Físico: pavilhão coberto para 
20.000 pessoas  
 
Equipamentos e serviços: telefones pú-
blicos, instalações sanitárias, serviço de 
limpeza, serviço de segurança, serviços de 

eletricista e estacionamento, com 1.000 
vagas. 
 
Outras Instalações: palco externo, área 
para animais e área externa para shows e 
eventos. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
5.5.2 �  Empresas Organizadoras e 
Promotoras de Ventos 
 
Nome da empresa: Milanez & Milanezi 
 
Localização: Avenida Jose Martins Rato, 
117. Bairro de Fátima. Cep: 29160-790. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3337-4011. 
 
Telefax: (27) 3337-6855. 
 
Web site: 
http://www.milanezmilaneze.com.br 
 
E- mail: milane-
ze@milanezmilaneze.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Formas de Pagamento: cheque ou di-
nheiro. 

http://www.itapemirim.com.br.
http://www.milanezmilaneze.com.br
mailto:ze@milanezmilaneze.com.br
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Período de funcionamento: de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 18h. 
  
Referências/Documentos con-
sultados: Milanez & Milanezi. 
 
 
Nome da empresa: Stúdio Brasil Cia de 
Eventos 
 
Localização: Avenida Coronel Manoel Nu-
nes, 1200. Jardim Tropical. Cep: 29175-
000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3337-4011. 
 
Telefax: (27) 3337-6855. 
 
E- mail: sbrasil@studiobrasil.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Formas de Pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Período de funcionamento: de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 18h. 
  
Referências/Documentos con-
sultados: Milanez & Milanezi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5.6 - LAZER E ENTRETENIMENTO. 
 
 
5.6.1 � Parque de Diversãoes e Temá-
ticos 
 
 
Nome: Parque Aquático Yahoo Family 
Park. 
 
Localização: Rodovia ES-010. (Vitória x 
Jacaraípe) � km 6,5. Manguinhos. Cep: 
29164-140. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3200-8112. 
 
Web site: www.yahoopark.com.br 
 
E-mail: yahoo@yahoopark.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 30 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: durante o verão todos os 

dias, das 10h às 17h, durante o ano aos 
sábados e domingo ou conforme programa-
ção. 
 
Capacidade do empreendimento: pode 
receber até 4.000 pessoas. 
 
Formas de pagamento: ingresso pago. 
 
Equipamentos e serviço: piscina de on-
das, toboáguas, rio lento, centro de even-
tos, área de 40 mil metros quadrado, esta-
cionamento com capacidde para 750 auto-
móveis e 15 ônibus, lanchonete, restauran-
te, pastelaria, sorveteria, loja de souveni-
ers, vestuário masculino e feminino, servi-
ços médicos com estrutura UNIMED, para 
atendimento de primeiros socorros. 
 
Descrição e observações complementa-
res: o parque temático foi criado em 2000, 
tem como tema bonecos extra-terrestres 
do planeta ficitício Yahoo, tem 30 atrações. 
Conta com área verde de 300 metros qua-
drados de preservação permanente. Dis-
tância de 9km do aeroporto de Vitória. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome: Adventure Park Falésia. 
 
Localização: Rodovia do Contorno, Fazen-

mailto:sbrasil@studiobrasil.com.br
http://www.yahoopark.com.br
mailto:yahoo@yahoopark.com.br
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da Jacuí, 05 km após o Pavilhão de Exposi-
ções de Carapina. 
 
Telefone: (27) 3237-0892 e (27) 9979-
9977. 
 
E-mail: gatomestrevoador@yahoo.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: atende qualquer dia da 
semana mediante agendamento e ministra 
aulas de vôo aos sábados e domingos, das 
9h às 12h. 
 
Capacidade do empreendimento: aten-
de até 06 pessoas por vez. 
 
Formas de pagamento: ingresso pago. 
 
Equipamentos e serviço: equipamento de 
paramotor, fotografias aéreas, vôos duplos 
e aulas de vôo (parapente). 
 
Descrição e observações complementa-
res: oferece um vôo gratuito para visitan-
tes. Não é necessário ser profissional, qual-
quer pessoa tem acesso aos vôos e cursos 
de vôo. 
Sobrevoa a região da falésia em Nova Al-
meida, Mestre Álvaro e outros locais do 

município. 
  
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
5.6.2 � - Parques, Jardins e Praças. 
 
Nome da empresa: Praça Barbosa Le-
ão. 
 
Localização: Serra-Sede. Área urbana. 
 
Gerências: pertinente à Secretaria Munici-
pal de Serviços Urbanos. 
 
Forma de ingresso: gratuita. 
 
Período de funcionamento: diariamente, 
24 horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimenta-
ção, serviço de limpeza e segurança e tele-
fone público. 
 
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: contemplar a paisagem local. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nome da empresa: Praça dos Pescado-
res. 
 
Localização: Avenida Noroeste, s/nº. Nova 
Almeida. Área urbana. 
 
Gerências: pertinente à Secretaria Munici-
pal de Serviços Urbanos. 
 
Forma de ingresso: gratuita. 
 
Período de funcionamento: diariamente, 
24 horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimenta-
ção, serviço de limpeza e de segurança, 
telefone público, quadra poli- esportiva, 
pista de skate e playground. 
 
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: atividades de entretenimento e 
lazer e práticas esportivas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 

mailto:gatomestrevoador@yahoo.com.br
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Nome da empresa: Praça Encontro da 
Águas 
 
Localização: Avenida Abdo Saad. Jacaraí-
pe. Área urbana. 
 
Gerências: pertinente à Secretaria Munici-
pal de Serviços Urbanos. 
 
Forma de ingresso: gratuita. 
 
Período de funcionamento: diariamente, 
24 horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimenta-
ção, serviço de limpeza e de segurança, 
telefone público, quadra poli- esportiva, 
pista de skate e playground. 
 
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: atividades de entretenimento e 
lazer e práticas esportivas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
5.6.3 � - Clubes. 
 
Nome da empresa: Clube da 
AMAGES - Associação dos Magis-
trados do ES 
 

Localização: Rua José Luiz da Rocha, s/n. 
Jardim Limoeiro. Cep: 29164-141. Área 
urbana. Telefone: (27) 3228-0374. 
 
Gerências: AMAGES 
 
Forma de ingresso: associados. 
 
Período de funcionamento: diariamente. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimenta-
ção, serviço de limpeza, telefone público, 
piscina, quadra poliesportiva, salão de fes-
tas para 500 pessoas, estacionamento e 
outros. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
entretenimento e práticas esportivas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 
1. in loco. 
2. www.sebraees.com.br. Acesso em junho 
2004. 
 
 
Nome da empresa: Associação 
Esportiva Siderurgica de Tuba-
rão -  AEST. 
 
Localização: Rodovia Vitória-Jacaraípe, 
km 8,5, Manguinhos. Cep: 29173-000. 

Área urbana. Telefone: (27) 3243-1242 
 
Gerências: AEST 
 
Forma de ingresso: associados. 
 
Período de funcionamento: terça a Sex-
ta, das 8h às 22h, sábados das 8h às 19h, 
domingo e feriado das 8h às 18h.  
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimenta-
ção, serviço de limpeza, telefone público, 
05 piscinas, quadra de tênis, playground, 
sala de jogos e outros. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
entretenimento e práticas esportivas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 
1. in loco. 
2.www.sebraees.com.br. Acesso em 
junho de 2004. 
 
 
Nome da empresa: Clube dos 
Oficiais da PM MG  
 
Localização: Avenida Minas Gerais, s/n, 
Carapebus. Cep: 29164-485. Área urbana. 
 
 Telefone: (27) 3228-2128 

http://www.sebraees.com.br
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Gerências: Clube dos Oficiais da PM MG 
 
Forma de ingresso: associados. 
 
Período de funcionamento: sábado, do-
mingo e feriado, das 7h às 0h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimenta-
ção, serviço de limpeza, telefone público, 
piscina, sauna, campo de futebol e quadra 
de vôlei. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
entretenimento e práticas esportivas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 
1.  in loco. 
2. 
ww.sebraees.com.br/arquivos/Serra
.pdf 
 
 
Nome da empresa: Clube Capi-
xaba de Hipismo  
 
Localização: Rua Xingu, s/n. Jacaraípe 
Cep: 29171-600. Área urbana.  
 
Telefone: (27) 3228-0424 

 
Gerências: Clube Capixaba de Hipismo 
 
Forma de ingresso: associados ou pago. 
 
Período de funcionamento: diariamente, 
das 9h às 18h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimenta-
ção, serviço de limpeza, telefone público e 
área para cavalos. 
 
Principais atividades ocorrentes: hipis-
mo, montaria e trato de cavalos 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 
1. in loco. 
2. 
ww.sebraees.com.br/arquivos/Serra
.pdf 
 
 
Nome da empresa: Floresta Clu-
be Mestre Álvaro  
 
Localização: no sopé do Mestre Álvaro. 
Área não urbana.  
 
Gerências: geral. 
 

Forma de ingresso: pago. 
 
Período de funcionamento: sábado, do-
mingo e feriado, das 9h às 18h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimenta-
ção, serviço de limpeza, telefone público, 
02 piscinas, campo de areia, quadra de 
vôlei, quadra de tênis, campo de bocha e 
área para camping. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
entretenimento e práticas esportivas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 
1. in loco. 
2. 
ww.sebraees.com.br/arquivos/Serra
.pdf 
 
 
 
Nome da empresa: Clube Riviera 
 
Localização: Rua Mato Grosso, 266, Jaca-
raípe. Cep:29175-141. Área urbana.  
 
Gerências: geral. 
 
Forma de ingresso: associados. 
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Período de funcionamento: sábado, do-
mingo e feriado, das 8h às 21h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimenta-
ção, serviço de limpeza, telefone público, 
campo society, vestiários e outros. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
entretenimento e práticas esportivas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  
1. in loco. 
2. 
ww.sebraees.com.br/arquivos/Serra
.pdf 
 
 
Nome da empresa: Associação 
dos Empregados da Usiminas 
 
Localização: Rua Santo Antônio, 59, Ca-
rapebus. Cep: 29164-430. Área urbana.  
 
Gerências: Associação dos Empregados da 
Usiminas 
 
Forma de ingresso: associados. 
 
Período de funcionamento: diariamente, 
das 7h às 19h. 
 

Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimenta-
ção, serviço de limpeza, telefone público, 
02 piscinas, churrasqueiras e campo de 
futebol. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
entretenimento e práticas esportivas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
1. 
ww.sebraees.com.br/arquivos/Serra
.pdf 
 
 
 
Nome da empresa: Clube da Po-
lícia Militar do ES 
 
Localização: Rua Goiânia, 33, Jacaraípe. 
Cep: 29173-431. Área urbana.  
 
Gerências: Polícia Militar do ES. 
 
Forma de ingresso: associados. 
 
Período de funcionamento: sábado, do-
mingo e feriado, das 8h às 21h. 
 
 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 

instalações sanitárias, locais de alimenta-
ção, serviço de limpeza, telefone público, 
campo society, vestiários e outros. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
entretenimento e práticas esportivas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 
1.  in loco. 
2. 
ww.sebraees.com.br/arquivos/Serra
.pdf 
 
 
Nome da empresa: Associação Atlética. 
 
Localização: Rodovia BR-101, s/nº. Laran-
jeiras. Cep: 29165-681. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Forma de ingresso: pago. 
 
Período de funcionamento: diariamente, 
das 8h às 19h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimenta-
ção, serviço de limpeza e segurança, tele-
fone público, society soccer e churrasquei-
ras. 
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Principais atividades ocorrentes: lazer e 
entretenimento e práticas esportivas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
Nome da empresa: Associação 
dos Sargentos e Subtenentes do 
ES 
 
Localização: Estrada Velha Manguinhos-
Bicanga, s/n. Área urbana.  
 
Gerências: Associação dos Sargentos e 
Subtenentes do ES 
 
Forma de ingresso: associados. 
 
Período de funcionamento: sábado, do-
mingo e feriado, das 8h às 19h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimenta-
ção, serviço de limpeza, telefone público, 
campo society, vestiário, estacionamento e 
outros. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer 
e entretenimento e práticas esportivas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  
1. in loco. 

2. 
ww.sebraees.com.br/arquivos/Serra
.pdf 
 
 
 
 
 
Nome da empresa:  Associação 
Atlética Banco do Brasil � AABB. 
 
Localização: Rodovia Vitória-Jacaraípe, 
km 7,5, Manguinhos. Área urbana.  
 
Gerências: AABB. 
 
Forma de ingresso: associados. 
 
Período de funcionamento: sábado, do-
mingo e feriado, das 9h às 18h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimenta-
ção, serviço de limpeza, telefone público, 
piscina, toboágua, sauna, campo de bocha 
e campo de futebol. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
entretenimento e práticas esportivas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  
1. in loco. 

2. 
ww.sebraees.com.br/arquivos/Serra
.pdf 
 
 
Nome da empresa: Marambaia Clube 
Manguinhos. 
 
Localização: Rua Pau Brasil, s/nº. Man-
guinhos. Cep: 29173-029. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3324-4795. 
 
Gerências: geral. 
 
Forma de ingresso: pago. 
 
 
 
Período de funcionamento: diariamente, 
das 7h às 21h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimenta-
ção, serviço de limpeza e segurança, servi-
ço de saúde, telefone público e estaciona-
mento. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
entrertenimento e práticas esportivas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
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Nome da empresa: Vale do Sul Cam-
pestre Clube. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Norte, s/nº. 
Laranjeiras. Cep: 29165-681. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Forma de ingresso: pago. 
 
Período de funcionamento: diariamente. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimenta-
ção, serviço de limpeza e segurança e tele-
fone público. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
entretenimento e práticas esportivas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
Nome da empresa: Clube Nippo Capi-
xaba de Golf 
 
Localização: Rua Projetada. Cascata. Cep: 
29173-681. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3251-1292. 
 
Web site: www.golfes.com.br 
 

E-mail: clube@golfes.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Forma de ingresso: pago. 
 
Período de funcionamento: de terça a 
Domingo, das 6h às 17h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimenta-
ção, serviço de limpeza e segurança, tele-
fone público, piscina e campo de golf. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
entretenimento e práticas espoortivas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Associação 
Pessoal da Caixa Econômica Fe-
deral do ES 
 
Localização: Estrada Velha Manguinhos-
Bicanga. Área urbana. 
 
Gerências: Caixa Econômica Federal. 
 
Forma de ingresso: associados. 
 
Período de funcionamento: diariamente. 
 

Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimenta-
ção, serviço de limpeza, telefone público, 
02 piscinas, toboágua, quadra de tênis e 
churrasqueiras. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
entretenimento e práticas esportivas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 
1.  in loco. 
2. 
ww.sebraees.com.br/arquivos/Serra
.pdf 
 
 
 
5.6.4 � Estádios, Ginásios e Quadras 
 
 
Nome da empresa: Ginásio Poliesporti-
vo Laranjeiras Olegário Mariano. 
 
Localização: Rua Coelho Neto, s/nº. La-
ranjeiras. Cep: 29165-250. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Forma de ingresso: gratuita. 
 
Período de funcionamento: diariamente, 
das 8h às 22h. 

http://www.golfes.com.br
mailto:clube@golfes.com.br
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Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, serviço de limpeza e 
segurança e telefone público. 
 
Principais atividades ocorrentes: prática 
de esportes como handebol, vôlei, basquete 
e futebol. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
5.6.5 � Casas de Dança. 
 
Nome da empresa: Saloon. 
 
Localização: Rodovia BR 101, s/nº. Par-
que de Exposição de Carapina. Cep: 29161-
500. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3318.0850 e (27) 
3348.8551. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: quinta-feira a Sábado, a 
partir das 22h e conforme evento. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 

três ambientes, pista de dança, varanda 
aberta e sala anexa. 
 
Principais atividades ocorrentes: boate 
e shows musicais no estilo country. 
 
Descrição e observações com-
plementares: salão aberto com 
decoração típica country. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

Disponível em: 
www.gazetaonline.globo.com/
turismo/>. Acesso em: dez. 
2004. 

Disponível em: 
<www.rotadosoledamoqueca.
com.br. Acesso em: dez. 
2004. 

 
Nome da empresa: Singo�s. 
 
Localização: Rodovia Vitória x Jacaraípe, 
km1. Jardim Limoeiro. Cep: 29161-000. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3228-3688. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 15funcionários 

permanentes. 
 
Funcionamento: sexta-feira e Sábado, a 
partir das 22h às 4h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
pista de dança e palco. 
  
Principais atividades ocorrentes: shows 
musicais no estilo forró. 
  
Referências/Documentos con-
sultados: 

1.  Disponível em: 
www.gazetaonline.globo.com/tur
ismo/>. Acesso em: dez. 2004. 
Disponível em: 

www.rotadosoledamoqueca.c
om.br/ Acesso em: dez. 
2004. 

 
5.6.6 - Outros Serviços e Equipamentos 
 
Nome da empresa: Pesque e Pague 
Rancho Serra Azul. 
 
Localização: Avenida Guarani. Jacarípe. 
Cep: 29173-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3252-6003. 
 
Gerências: geral. 
 

http://www.gazetaonline.globo.com/
http://www.gazetaonline.globo.com/tur
http://www.rotadosoledamoqueca.c
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Número de funcionários: 12 funcionários 
permanentes. 
 
Forma de ingresso: pago. 
 
Período de funcionamento: aberto de 
terça à Domingo, das 8h às 17h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, local para alimenta-
ção, serviço de limpeza e estacionamento. 
 
Principais atividades ocorrentes: pesca-
ria, passeio de charrete, cavalo, pônei e 
caiaque. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
5.7 � INFORMAÇÕES TURÍSTICAS. 
 
5.7.1 � Posto de Informações Turísti-
cas 
 
Posto de Informações Turísticas da Igreja 

dos Reis Magos: posto fixo (funciona 
durante todo ano), na Igreja dos Reis 
Magos em Nova Almeida, entre 9h e 
17h. Telefone: (27) 3253-1842. 

Posto de Informações Turísticas Praça dos 
Pescadores: funciona somente na alta 
temporada (dezembro ao carnaval), en-
tre 9h e 18h. 

Posto de Informações Turísticas da Orla: 
funciona na alta temporada (dezembro 
ao carnaval), na orla de Jacaraípe. se-
gunda a quinta das 9h às 19h e sexta, 
sábado e Domingo das 9h às 21h. 

 
 
 
5.8 - ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 
DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. 
 
5.8.1 - Associações. 
 
Nome: Associação das Bandas de Con-
go da Serra � ABC. 
 
Localização: Rua Eurico Sales, 75. São 
Domingos. Cep: 29172-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3251-1554 e 3251-3244. 
 
Web site: www.abcserra.org.br. 
 
E-mail: abcserra@abcserra.org.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente. 
 
Período de funcionamento: de segunda-
feira a sexta-feira, das 9h às 17h. 
 
Formas de pagamento: gratuito. 

 
Equipamentos, instalações e serviços: 
sede administrativa. 
 
Principais atividades ocorrentes: de-
senvolvem vários projetos para ajudar e 
valorizar as comunidades envolvidas. Ofici-
nas de confecções de instrumentos origi-
nais do congo, visita às comunidades para 
diagnóstico, observando se as crianças e 
jovens estão aprendendo e preservando a 
cultura de suas comunidades, arrecadação 
de material escolar e atendimento às mães, 
oferecendo-lhes escolas e oficinas para 
aprenderem um ofício. 
 
Descrições e observações com-
plementares: Associação de Ban-
das de Congo da Serra - ABC, foi 
criada pelo falecido mestre Antônio 
Rosa, a partir da sua preocupação 
com a defesa desta tradição folclóri-
ca e com a continuidade dos feste-
jos de São Benedito. Marcado pela 
sua ação de apoio e ajuda financeira 
aos grupos e seus componentes 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome:  Associação dos Empresários da 

http://www.abcserra.org.br.
mailto:abcserra@abcserra.org.br.
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Serra � ASES. 
 
Localização: Segunda Avenida, 485. La-
ranjeiras. Cep: 29165-390. Área urbana. 
 
Web site: www.asesonline.org.br 
 
E-mail: ases@asesonline.org.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: de segunda-
feira a sexta-feira, das 8h às 17h. 
 
Formas de pagamento: gratuito. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
sede administrativa com sala de reuniões. 
 
Descrições e observações com-
plementares: fazem parte da asso-
ciação empresas do comércio, in-
dústria e serviços. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
6 - INFRA-ESTRUTURA DE APOIO TU-
RÍSTICO 
 
6.1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS DO MUNICÍ-

PIO. 
 
6.1.1 � - Características Gerais. 
 
6.1.1.1 - Políticas 
 
Município: Serra. 
 
Endereço da Prefeitura: Praça Dr. Pedro 
Feu Rosa, 1. Serra. Cep: 29176-091. 
 
Telefone: (27)3251-7633. 
 
Telefax: (27) 3251-7669. 
 
Web site: www.serra.es.gov.br. 
 
Registro Estadual (CNPJ): 
27.174.093/0001-27 
 
Referências/Documentos consultados:  

Prefeitura Municipal de Serra. 
 
 
6.1.1.2 � - Geográficas 
 
Localização: 

Latitude (S) � 20º 07� 43� e 
Longitude (GrW) � 40º 18� 28�. 

 
Área Total do Município: 554,278km². 
 
Municípios Limítrofes: 

ao norte Fundão (através dos rios Tim-

bui e Rei Magos); 
ao sul Vitória e Cariacica (Rio Santa 

Maria); 
ao oeste Santa Leopoldina e 
e ao Leste Océano Atlântico. 

 
Distritos: 

Carapina; 
Nova Almeida; 
Queimado; 
Serra � sede e 
Calogi. 

 
 
Temperatura: Terras quentes, planas, 
transição chuvas/seca. 
Media anual: 24°. 
 
Clima: tropical quente e úmido. 
 
Altitude Média: 833m (Sede). 
 
Referências/Documentos consultados:  

Disponível em: 
www.incaper.es.gov.br. A-
cesso em: nov. 2004. 

 
 
6.1.1.3 � - Econômicas 
 
Principais Atividades Econômicas:  

construção civil; 
indústrias de transformação; 
transporte, armazenagem e comunica-

http://www.asesonline.org.br
mailto:ases@asesonline.org.br
http://www.serra.es.gov.br.
http://www.incaper.es.gov
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ções; 
atividades imobiliárias e 
comércio, reparação de veículos auto-

motores, objetos pessoais e domés-
ticos. 

 
Referências/Documentos consultados:  

Disponível em: 
www.incaper.es.gov.br 
.Acesso em: nov. 2004. 

 
 
 
6.1.2 � � Aspectos Históricos. 
 

A princípio, a área ocupada pelo atual município 
de Serra era habitada na costa pelos índios 
Temiminós, do grupo Tupi e no interior pelos 
índios Puris, do grupo Botocudo.  

 

Por volta de 1535 iniciou-se o processo de 
colonização portuguesa em terras capixabas. 
Após muitas tentativas de ocupação frustradas, 
devido à resistência indígena, os europeus 
começaram a fundar os primeiros núcleos de 
população na capitania. 

 
 
 

Dirigindo-se para o norte, religiosos 
liderados pelo padre Brás Lourenço, 
em seu trabalho de catequese fun-
daram, a aldeia de Nossa Senhora 
da Conceição da Serra, era o ano de 
1556 e na sua fundação a pequena 
aldeia teve a participação dos índios 
locais chefiados pelo cacique Mara-
caiguaçu (Gato Grande). Nesse 
mesmo ano era fundada na foz do 
Rio Reis Magos a Aldeia Nova, atual 
Nova Almeida. 
 
No desenrolar da história outros fa-
tos se destacaram: 
1734 � a Aldeia de Nossa Senhora 
da Conceição da Serra, foi elevada a 
categoria de Freguesia. 
1769 � a Freguesia da Serra foi 
desmembrada da Freguesia da Vitó-
ria. 
1833 � a Serra foi elevada a catego-
ria de Vila. 
1849 � Levante e Insurreição escra-
va de Queimadoss. 
1860 � a Serra recebeu a visita de 
D. Pedro II. 
1875 � a Vila da Serra foi elevada a 
categoria de Cidade. 

Hoje, a Serra se constitui num dos 
mais prósperos municípios do Espíri-
to Santo, destacando-se sobretudo 
pelo seu elevado crescimento indus-
trial e populacional.  
 
Referências/Documentos consultados: 

SEBRAE/ES. Inventário da Oferta 
Turística da Serra. julho, 1998.  

6.1.3 - Administração Municipal. 
 
6.1.3.1 - Estrutura Administrativa. 
 
Prefeito: Audifax Pimentel (Gestão 2005-
2009) e 
 Sergio Vidigal (Gestão 2000 - 2004). 
 
Endereço: Praça Dr. Pedro Feu Rosa, 1. 
Serra. Cep: 29.176-900. Área urbana. 
  
Telefone: (27)3251-7633 e 3251-7669. 
 
Telefax: (27) 3251-1486. 
 
Secretarias, Departamentos e Outros: 

AUDGER � Auditoria Geral. 
CG � Coordenadoria do Governo. 
PROGER � Procuradoria Geral. 
SEAD � Secretaria de Administração. 
SEDEC � Secretaria de Desenvolvimen-

to Econômico. 
SEDIR � Secretaria de Direitos Huma-

nos e Cidadania. 

http://www.incaper.es.gov
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SEDU � Secretaria de Educação. 
SEDUR � Secretaria de Desenvolvimen-

to Urbano. 
SEFI � Secretaria de Finanças. 
SEMMA � Secretaria de Meio Ambiente. 
SEOB � Secretaria de Obras. 
SEPLAE � Secretaria de Planejamento 

Estratégico. 
SEPROM � Secretaria de Promoção So-

cial. 
SESA � Secretaria de Saúde. 
SESE � Secretaria de Serviços e Trânsi-

to. 
SETUR � Secretaria de Turismo, Cultu-

ra, Esporte e Lazer. 
 
 
6.1.3.2 � Gestão do Turismo. 
 
Órgão Oficial de Turismo: Secretaria de 
Turismo, Cultura, Esporte e Lazer � SETUR. 
 
Secretaria de Turismo, Cultura, Es-
porte e Lazer 

Promover a marca "Serra" e o 
desenvolvimento de campa-
nhas publicitárias;  

Promover o estudo de viabilidade 
técnica, econômica e ambien-
tal do turismo no município 
de serra;  

Apoio às atividades turísticas;  

Implantação, ampliação e me-
lhoria de obras de infra-
estrutura turística;  

Fomento a empreendimentos tu-
rísticos;  

Promover a assistência técnica e 
financeira em agroecoturismo 
no município de serra;  

Estudo de viabilidade técnica, 
econômica e ambiental do a-
groecoturismo;  

Incentivar o esporte no Município 
de Serra;  

Promoção de eventos esportivos 
e de lazer;  

Construção de áreas destinadas 
à prática de esportes e lazer;  

Preservação do patrimônio histó-
rico e cultural;  

Promoção e intercâmbio de e-
ventos na área do patrimônio 
cultural;  

Criação do Museu de Serra e 
Centro de Memória;  

Realização de eventos culturais 
(artes na praça, cinema e te-
atro);  

Ciclo folclórico religioso de Serra;  
Lei de incentivo cultural Chico 

Prego;  
Implantação de bibliotecas co-

munitárias e volantes e 
Promoção da cultura afro-

brasileira - Convênio ABC.  
 
Referências/Documentos consultados:  

Prefeitura Municipal de Serra. 
 
 
6.1.4 - Legislação Municipal: 
 
Lei Orgânica do Município: de 1990. 
 
Legislação de Uso e Ocupação do Solo: 
2100/98. 
 
Legislação de Desenvolvimento Turísti-
co: Não. 
 
Legislação de Prevenção Ambiental: 
Código do Meio Ambiente n° 2199/99. 
 
Legislação de Proteção do Patrimônio 
Cultural:  
Lei n° 9.037 de 17/12/96 - Conse-
lho Municipal de Cultura da Serra 
(órgão tombador); 
Decreto 992/2001 � Estabelece a 
Preservação dos Bens Culturais e 
Imateriais; 
Lei n°24.51 de 13/12/200 - Lei de 
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Isenção de IPTU aos Proprietários 
de Imóveis de interesse Histórico ou 
aos que vierem a ser tombados com 
Patrimônio Histórico; 
Lei n°25.46 de 26/09/2000 � Lei de 
Preservação e Incentivo às Manifes-
tações Folclóricas (Congo) e 
Lei n° 27.13 de 24/06/2004 � Lei de Pre-
servação das Artes e Música do Município 
da Serra. 
 
Legislação de Incentivos Fiscais para o 
Turismo: Não. 
 
Outras: não 
 
Referências/Documentos consultados:  

Prefeitura Municipal da Serra. 
 
6.1.5 - Outra informações: 
 
Distancia da sede da capital: 
21,3km. 
 
Taxa de urbanização: 99,05%. 
 
Densidade demográfica: 
582,78hab/km. 
 
População residente (2000): 
3416 hab. 

 
Estimativa da população para 
2003: 371.986 hab. 
 
Referências/ documentos con-
sultados:  

IPES � Banco de dados, 
IBGE � Censo 2000 e 
Prefeitura Mnicipal de Serra. 

 
6.1.6 � Feriados e Datas Comemorati-
vas Municipais. 
 

29/Junho � São Pedro. 
06/Novembro � Emancipação da cidade 

(ponto facultativo). 
08/Dezembro � Nossa Senhora da Con-

ceição (padroeira) e Fundação do 
município da Serra. 

26/Dezembro � São Benedito (padroei-
ro) e Dia do Serrano. 

 
 
6.1.7 � - Serviços Públicos. 
 
Número de domicílios � 86.525. 
 Área urbana � 86.084. 
Área rural - 441. 
 
6.1.7.1 � Abastecimento de Água. 
 
Formas de abastecimento de água dos 
domicílios particulares permanentes, 

2000 (%): 
 
Rede geral � 97,1%. 
Poço ou nascente (na propriedade) � 2,6%. 
Outras � 0,4%. 
 
 
Empresa Responsável: Companhia Espíri-
to Santense de Saneamento � CESAN. 
 
Localização: Avenida Santos Dumont, 
s/nº, Carapina. Cep: 29160-080.  
 
Telefone: (27) 3138-8941 e (27) 3138-
8942. 
 
Número de Domicílios Atendidos:  

água encanada; 
78.550 ligações normais e 
96.633 econômicas. 

 
Referências/Documentos consultados:  

IBGE, Microdados do Censo 2000. 
Disponível em: www.ipes.es.gov.br.  

Acesso em: jan. 2005. 
 
6.1.7.2 � Serviços de Esgoto. 
 
Empresa Responsável: CESAN  
 
Localização: Avenida Santos Dumont, 
s/nº. Carapina. Cep: 29160-080. 
 
Telefone: (27) 3138-8941 e (27) 3138-

http://www.ipes.es.gov.br.
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8942. 
 
Domicílos Particulares Permanentes: 
88.970. 
Com banheiro: 84.869. 
Tipo de esgoto: 
Rede geral de esgoto ou pluvial: 53.001 
Fossa Séptica: 10.015 
Fossa Rudimentar: 13.545 
Vala: 7.262. 
Rio, lago ou mar: 551. 
Outro escoadouro: 495. 
Não tinham banheiros/nºem sanitários: 

943. 
 
Referências/Documentos consultados:  

IBGE, Microdados do Censo, 2000. 
Disponível em: www.pies.es.gov.br>. 

Acesso em: jan. 2005. 
 
 
 
6.1.7.3 � Serviços de Energia. 
 
Empresa Responsável:  ESCELSA � Espí-
rito Santo Centrais Elétricas 
 
Número de Domicílio Atendidos: 1.006. 
 
Referências/Documentos consultados: 
ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas 
S.A. 
 
 

6.1.7.4 � Serviço de Coleta de Lixo. 
 
Tipo de coleta de lixo e número de do-
micílios atendidos(%):  

coletado � 93,5%; 
jogado em rio, lago ou mar - 0 

%; 
jogado terreno baldio ou logra-

douro � 2,3 %; 
queimado ou enterrado � 3,9% 

e  
tem outro destino � 0,3%. 

 
Empresa responsável: Prefeitura Munici-
pal de Serra. 
 
Referências/Documentos consultados:  

IPES. Disponível em: 
www.ipes.es.gov.br. Acesso em 
jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 
Microdados do Censo 2000. 

 
 
6.1.7.5 � Serviço de Tratamento de Resí-
duos Sólidos. 
 
Empresa responsável: Prefeitura Munici-
pal de Serra. 
 
Número de domicílios atendidos: 
60.258,8. 
 
Referências/ Documentos consultados: 
Cesan � Companhia Espírito Santense de 

Saneamento. 
 
 
6.1.7.6� Equipamentos, Instalações e Ser-
viços Públicos. 
 
Telefones públicos: a prefeitura e a 
Telemar( responsável pela manu-
tenção) não informaram os dados. 
Banheiros Públicos: o município não 
possui nenhum banheiro sobre res-
ponsabilidade da prefeitura.  
 
 
6.1.8 � - Outras Informações  
 
População total: - 321.1801 hab. � (cen-
so 2000). 
 
População masculina: 158.458 hab. 
 
População feminina: 162.723 hab. 
 
IDH � Índice de desenvolvimento hu-
mano: 0,762, - em 2000.  
 
Número de turistas � 478.717, (pesquisa 
de fluxo realizada apenas na alta tempora-
da- janeiro/fevereiro) 
 
Procedência: Minas Gerais 60,07% 
, Espirito Santo 13,02%, São Paulo 

http://www.pies.es.gov.br>.
http://www.ipes.es.gov.br.
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8,05%, Rio de Janeiro 8,05%, Bahia 
2,09%, Distrito federal 2,03%, Pa-
raná 1,02%, Goiás 0,9% , Mato 
Grosso 0,6% e outros 1,2%. 
 
Atrativos mais visitados: 
Igreja do Reis Magos (Nova Almei-

da) 
Casa do Congo (Serra Sede) 
Casa de Pedra (Jacaraípe) 
 
Referências/Documentos consultados:  

IPES - Perfil dos Municípios 2003 
IBGE Censo 2000 
SEBRAE  
ES em Dados. Governo do Estado do 

Espírito Santo. 2003/2006. 
 
 
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: 
Rodovia Federal, pavimentada, em bom 
estado de conservação. 
 
Equipamentos, serviços e facilidades 
nos equipamentos e vias de acesso: 

instalações sanitárias, locais para hospeda-
gem e alimentação não-adaptados, serviço 
de limpeza e de segurança, postos de abas-
tecimento com lojas de conveniência, servi-
ços mecânicos em geral, hospitais e telefo-
ne público. 
 
Acesso para capital do estado: Rodovia 
- BR-101 Norte, Avenida Fernando Ferrari, 
Rodovia Norte Sul, Avenida José Martins 
Rato (acesso à Jardim Camburi). 
 
Acesso para outras capitais: Rodovia 
BR-101 Norte. 
 
Acesso para outros municípios:  Rodo-
via do Contorno ( acesso à Cariacica) e ES 
� 010 (acesso à Nova Almeida � Fundão). 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Terminal Rodoviá-
rio de Carapina. 
 
Integra rede transporte: local. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Norte. Cara-
pina. Cep: 29161-500. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Período de funcionamento: permanente, 

24 horas. 
  
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Características do veículo/frota: coleti-
vo urbano, tipo Transcol. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
lanchonete, instalações sanitárias, telefone 
púiblico, serviços de limpeza e de seguran-
ça.  
  
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Terminal Rodoviá-
rio José Gercino Mota � Terminal de 
Laranjeiras. 
 
Integra rede transporte: local e regional. 
 
Localização: Avenida Civit, s/nº. Laranjei-
ras. Cep: 29161-000. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
24 horas. 
  
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Características do veículo/frota: coleti-
vo urbano, tipo Transcol. 
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Equipamentos, instalações e serviços: 
lanchonete, instalações sanitárias, telefone 
púiblico, serviços de limpeza e de seguran-
ça.  
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
 
6.3 - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO. 
 
6.3.1 � - Agências Postais. 
 
 
Nome da empresa:  Empresa 
Brasileira de Correios e Telégra-
fos � ECT. 
 
Localização: Avenida Abdo Saad, 
s/nº. Jacaraípe. Cep: 29173-180. 
Área urbana. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 
16h, e  sábado, das 9h às 11h15. 
 
Serviços prestados: postagem e 

fax. 
 
Informações e observações 
complementares: Banco Postal do 
Bradesco. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  Empresa 
Brasileira de Correios e Telégra-
fos � ECT. 
 
Localização: BR-101 Norte, s/nº. 
Carapina. Cep: 29176-090. Área 
urbana. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sextas-feira, das 9h às 
16h, e sábado, das 9h às 11h15. 
 
Serviços prestados: postagem e 
fax. 
 
Informações e observações 
complementares: Banco Postal do 
Bradesco. 

 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Empresa 
Brasileira de Correios e Telégra-
fos �  ECT. 
 
Localização: Avenida Getúlio Var-
gas, 122. Sede. Cep: 29176-090. 
Área urbana. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 
16h, e sábado, das 9h às 11h15. 
 
Serviços prestados: postagem e 
fax. 
 
Informações e observações 
complementares: Banco Postal do 
Bradesco. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Empresa 
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Brasileira de Correios e Telégra-
fos � ECT. 
 
Localização: Rua Coronel Augustoo 
Calmon, s/nº. Nova Almeida. Cep: 
29174-090. Área urbana. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 
16h, e sábado, das 9h às 11h15. 
 
Serviços prestados: postagem e 
fax. 
 
Informações e observações 
complementares: Banco Postal do 
Bradesco. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  Empresa 
Brasileira de Correios e Telégra-
fos � ECT. 
 
Localização: Rua Homero Pimentel 
Lopes, s/nº. Bairro de Fátima. Cep: 
29172-000. Área urbana. 

 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
17h. 
 
Serviços prestados: postagem e 
fax. 
 
Informações e observações 
complementares: Banco Postal do 
Bradesco. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  Empresa 
Brasileira de Correios e Telégra-
fos � ECT. 
 
Localização: Avenida Edivaldo Li-
ma. Nova Almeida.Cep: 29174-090. 
Área urbana. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sextas-feira, das 8h às 
17h. 
 
Serviços prestados: postagem e 

fax. 
 
Informações e observações 
complementares: Banco Postal do 
Bradesco. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
 
Nome da empresa: Empresa 
Brasileira de Correios e Telégra-
fos � ECT. 
 
Localização: Avenida Eudes Sche-
rer de Souza, s/nº. Laranjeiras 
(Centro de distribuição dos Correi-
ros). Cep: 29165-680. Área urbana. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sextas-feira, das 8h as 
17h. 
 
Serviços prestados: postagem e 
fax. 
 
Referências/Documentos con-
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sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Empresa 
Brasileira de Correios e Telégra-
fos � ECT. 
 
Localização: Praça Barbosa Leão. 
Serra.Cep: 29176-050. Área urba-
na. 
 
Período de funcionamento:de 
segunda a sextas-feira, das 8h às 
17h. 
 
Serviços prestados: postagem e 
fax. 
 
Informações e observações 
complementares: Banco Postal do 
Bradesco. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
Nome da empresa: ECT � Em-
presa Brasileira de Correios e 
Telégrafos. 
 
Localização: Avenida Central, s/nº. 

Laranjeiras. Cep: 29165-130. Área 
urbana. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sextas-feira, das 8h às 
17h. 
 
Serviços prestados: postagem e 
fax. 
 
Informações e observações 
complementares: Banco Postal do 
Bradesco. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
6.3.2 � - Emissoras de Rádio/Televisão 
 
Nome da empresa: Rádio Astral. 
 
Localização: Avenida Tiradentes, 
100. Laranjeiras. Cep: @9165-380. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3329-4505. 
 
Funcionamento: de segunda a 

Sexta, das 9h às 20h. 
 
Serviços prestados: utilidade pú-
blica, nos bairros Laranjeiras, Vale 
Paraíso e Chácara Parreral  
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Rádio Boas 
Novas. 
 
Localização: Rua dos Cravos, 38. 
Feu Rosa. Cep: 29172-105. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3228-1338 e 3252-
2848. 
 
Funcionamento: de segunda a 
Sexta, das 8h às 19h30. 
 
Serviços prestados: utilidade pú-
blica, atende aos apelos da comuni-
dade. No bairro Feu Rosa e em par-
te do bairro Vila Nova de Colares. 
 
Referências/Documentos con-

mailto:@9165-380.
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sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Rádio Comu-
nitária Atividade. 
 
Localização: Rua Brasília, 106. 
Serra Dourada II. Cep: 29171-000. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3341-2549 e (27) 
3341-2548. 
 
Funcionamento: de segunda a 
sexta, das 8h às 19h. 
 
Serviços prestados: utilidade pú-
blica, nos bairros Serra Dourada I, 
Serra Dourada II, Serra Dourada III 
e Novo Porto Canoá. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Rádio Comu-
nitária da Serra. 
 
Localização: Rua Floriano Peixoto 

s/nº. São Judas Tadeu. Cep: 29177-
080. 
 
Telefone: (27) 3251-1631. 
 
Funcionamento: 8h às 19h. 
 
Serviços prestados: via cabo, uti-
lidade pública atende o Centro e a 
orla de Jacaraípe. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Rádio Novo 
Horizonte. 
 
Localização: Rua.G.H. Quadra 12, 
loja 01. Novo Horizonte. Cep: 
29163-323. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3228-1116. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 
16h, e sábado, das 9h às 11h15. 
 
Serviços prestados: postagem e 

telex. 
 
Informações e observações 
complementares: via cabo, caixas 
nos postes dos bairros Novo Hori-
zonte, São Diogo, Cidade Continen-
tal, Balneário Carapebus e Bicanga. 
Abre espaço para a comunidade fa-
zer programas e anunciar eventos 
gratuitamente. Faz divulgação do 
comércio local, e também anuncia 
animais e documentos perdidos. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
6.3.3 � - Jornais e Revistas Regio-
nais/Locais. 
 
Nome da empresa: Jornal Acon-
tece. 
 
Localização: Avenida Central , 167. 
Central de Carapina. Cep: 29161-
543. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-5490. 
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Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Jornal O Ci-
dadão. 
 
Localização: Rua dos Cravos, 38. 
Bairro das Feu Rosa. Cep: 29171-
000. Área urbana. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Jornal Tempo 
Novo. 
 
Localização: Segunda Avenida, 
485. Laranjeiras. Cep: 29165-390. 
Área urbana. 
 
Funcionamento: de segunda-feira 
a sexta-feira, das 08:00h às 
18:00h. 
 
Informações complementares: 
editado somente para o município 

de Serra, faz parcerias e convênios 
com empresas locais. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
 
 
Nome da empresa: Jornal Serra-
no. 
 
Localização: Rua Floriano Peixoto, 
557. São Judas Tadeu. Cep: 29177-
080. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3223-5816. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
 
 
6.4 - SISTEMA DE SEGURANÇA. 
 
6.4.1 � - Delegacias e Postos de Polí-

cia. 
 
 
Nome da empresa: DPJ � Depar-
tamento de Polícia Judiciária da 
Serra � Polícia Civil. 
 
Localização: Avenida Civit, s/nº. 
Parque Residencial de Laranjeiras. 
Cep: 29165-680. Are urbana. 
 
Telefone: (27) 3138-8102. 
 
Fax: (27) 3138-8103. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, 24 horas por dia. 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: DPJ � Depar-
tamento de Polícia Judiciária da 
Serra � Polícia Civil. (Jacaraípe). 
 
Localização: Avenida Abdo Saade, 
s/nº. Jacaraípe. Cep: 29173.180. 
Área urbana. 
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Telefone: (27) 3138-8710. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda à sexta � feira das 8h às 
18h. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: 1ª Cia do 6ª  
Batalhão de Polícia Militar. 
 
Localização: Avenida Rio Amazo-
nas, s/nº. Bairro de Fátima. Cep: 
29160-800. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3337-3377. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, 24 horas por dia. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: 2ª Cia do 6ª  
Batalhão de Polícia Militar. 

 
Localização: Avenida de Todos os 
Santos. Laranjeiras. Cep: 29172-
640. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3243-1612. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, 24 horas por dia. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: 3ª Cia do 6ª  
Batalhão de Polícia Militar. 
 
Localização: Avenida Região Nor-
deste, s/nº. Barcelona. Cep: 29167-
200. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3241-1912. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, 24 horas por dia. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 

 
Nome da empresa: 4ª Cia de Po-
lícia Militar. 
 
Localização: Rua Cachoeiro de Ita-
pemirim, 191. Jardim da Serra. 
Cep: 29161-735. Are urbana.  
 
Telefone: (27) 3251-1099. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, 24 horas por dia. 
 
Informações e observações 
complementares: funciona em 
anexo ao SAC (Serviço de Atendi-
mento ao Consumidor). 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: 5ª Cia de Po-
lícia Militar. 
 
Localização: Avenida dos Índios, 
s/nº. Cidade Continental. Cep: 
29163-553. Área urbana. 
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Telefone: (27) 3338-0399. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, 24 horas por dia. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: 6ª Cia de Po-
lícia Militar. 
 
Localização: Rua Vitória Régia 
s/nº. Feu Rosa. Cep: 29172-070. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3243-7145. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, 24 horas por dia. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: 7ª Cia de Po-
lícia Militar. 
 
Localização: Rua Pau Brasil, s/nº. 

José de Anchieta. Cep: 29162-450. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3228-4423. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, 24 horas por dia. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: 8ª Cia de Po-
lícia Militar. 
 
Localização: Avenida Capitão Bley, 
s/nº. Nova Almeida. Cep: 29174-
020. 
 
Telefone: (27) 3253-3135. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, 24 horas por dia. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Regimento 

da Polícia Montada da Polícia 
Militar. 
 
Localização: Parque de Exposições 
Floriano Varejão. Rodovia do Con-
torno, BR-101. Boa Vista. Cep: 
29161-695. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-0919. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, 24 horas por dia. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
 
 
6.4.2 � - Postos de Polícia Rodoviária 
 
Nome da empresa: Polícia Rodo-
viária Estadual. 
 
Localização: Rodovia do Sol Norte, 
s/nº. Manguinhos. Cep: 29173-418. 
Área urbana. 
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Telefone: (27) 3243-2355. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, 24 horas por dia. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
6.4.3 �  Serviços de Busca e Salvamen-
to 
 
Nome da empresa: Salva Vidas 
 
Localização: nas praias de maior 
fluxo turístico do município 
 
Características gerais: funciona-
mento de 7h às 17h. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
6.5 - SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR. 
 
6.5.1 � - Hospitais. 
 
Nome da empresa: Hospital Dr. Dório 

Silva. 
 
Localização: Avenida Eudes Sche-
rer de Souza. Parque Residencial de 
Laranjeiras. Cep: 29165-680. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-3611 e (27) 3138-
8908. 
 
Período de funcionamento: 24 
horas, todos os dias. 
 
Equipamentos: Raio-x e laborató-
rio de análises clínicas. 
 
Serviços prestados: maternidade, 
pronto-socorro, atendimento a 
queimados e internação geral. 
 
Informações e observações comple-
mentares: hospital público, atendimento 
pelo SUS, com CTI e UTI. 
 
Referências/Documentos consultados:  

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito Santo. Prefei-
tura Municipal de Serra, jul. 1998. 

Guia de Medicina  

Telelista 2004. 
 
 
Nome da empresa: Hospital Metropoli-
tano. 
 
Localização: Avenida Civit, 488 
Lotes 1, 2 e 3. Laranjeiras. Cep: 
29165-680. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3348-7900. 
 
Período de funcionamento: 24 
horas. 
 
Equipamentos: CTI, UTI e Raio-x. 
 
Serviços prestados: todas as es-
pecializações desde consultas de 
rotina a exames que requerem in-
ternação em CTI e UTI. Pronto-
socorro, internação geral, materni-
dade, oftamologia, dermatologia, 
ginecologia e obstetrícia, hematolo-
gia, hemoterapia, neurologia, neu-
rocirurgia, cirurgia vascular, medici-
na do trabalho, fisioterapia, oncolo-
gia, oncologia infantil, ortopedia e 
traumatologia, otorrinolaringologia, 
pediatria, pneumologia, proctologia, 
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psiquiatria, urologia, nefrologia, 
infectologia, gastroenterologia 
infantil, alergologia e imunologia, 
anestesiologia, angiologia, 
cardiologia, cirurgia geral, cirurgia 
pediátrica e cirurgia toráxica. 
 
Informações e observações comple-
mentares: nas dependências do Hospital 
funciona uma unidade coronariana, um 
centro cardiológico (metrocor), UTI infantil, 
centro de hemodinâmica e análises clínicas. 
Atende convênios Bradesco Saúde e Uni-
med. 
 
Referências/Documentos consultados:  

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimento 
Industrial do Espírito Santo. Prefei-
tura Municipal de Serra, jul. 1998. 

Guia Medicina Telelista 2004. 
Bradesco Saúde. 
Unimed. 

 
 
Nome da empresa: Policlínica SMS 
 
Localização: Avenida Central, 305. 
Laranjeiras. Cep: 29165-130. Área 
urbana. 
 

Telefone: (27) 3328-7931. 
 
Período de funcionamento: 24 
horas.  
 
Equipamentos: Raio-x e laborató-
rio de análises clínica. 
 
Serviços prestados: clínica médi-
ca, audiometria, ginecologia, der-
matologia e pediatria. 
 
Informações e observações comple-
mentares: atende convênios Bradesco 
Saúde. 
 
Referências/Documentos consultados: 
Bradesco Saúde. 
 
 
Nome da empresa: Vitória Apart Hospi-
tal S.A. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Nor-
te, s/nº. Km 2. Carapina. Cep: 
29161-500. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3348-5555. 
 
Período de funcionamento: 24 

horas. 
 
Equipamentos: CTI, UTI e Raio-x. 
 
Serviços prestados: pronto-
socorro, maternidade, alergologia, 
angiologia, anestesiologia, pediatria, 
cirurgia geral, neurocirurgia, neuro-
logia, oncologia, audiometria, inter-
nação geral, cirurgia vascular perifé-
rica, otorrinolaringologia, cirurgia 
pediátrica e UTI-neonatal. 
 
 
 
Informações e observações comple-
mentares: atende convênios Bradesco 
Saúde e Unimed. Anexo ao hospital funcio-
na uma clínica de medicina hiperbárica e 
uma clínica perinatal. Dispõe de área de 
alimentação com restaurante e lanchonetes 
e um mini-shopping. 
 
Referências/Documentos consultados: 

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimen-
to Industrial do Espírito Santo. Pre-
feitura Municipal de Serra, jul. 
1998. 

Guia de Medicina 2004 
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Bradesco Saúde e Unimed. 
 
 
 
6.5.2 � Clínicas Médicas. 
 
Nome da empresa: Algama � Centro 
Clínico Terapêutico. 
 
Localização: Avenida Eudes Sche-
rer de Souza, 619. Parque Residen-
cial Laranjeiras. Cep: 29165-680. 
Área urbana. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
20h. 
 
Equipamentos: Raio-x e laborató-
rio de análises clínica. 
 
Serviços prestados: atendimentos 
psicológicos e fonoaudiologia. 
 
Informações e observações comple-
mentares: atendimento com horário mar-
cado e atendimento por alguns convênios. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Bradesco Saúde. 
 

 
Nome da empresa: Centro Clínico La-
ranjeiras. 
 
Localização: Avenida Central, 621. 
Laranjeiras. Cep: 29165-130. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-4944. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda as sexta-feira, das 8h às 
19h. 
 
Equipamentos: análises clínica. 
 
Serviços prestados: ginecologia e 
obstetrícia, dermatologia, cardiolo-
gia, clínica geral, cirurgia geral, ci-
rurgia vascular periférica, oftamolo-
gia, pediatria, otorrinolaringologia, 
audiometria ecocardiografia, endos-
copia respiratória, angiologia, cirur-
gia vascular, gastroenterologia in-
fantil e medicina do trabalho. 
 
Informações e observações comple-
mentares: atende convênios Bradesco 
Saúde e Unimed. 
 

Referências/Documentos consultados:  
SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 

Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimen-
to Industrial do Espírito Santo. Pre-
feitura Municipal de Serra, jul. 
1998. 

Bradesco Saúde e 
Unimed. 

 
 
Nome da empresa: Centro Clínico da 
Serra. 
 
Localização: Rua Cassiano Castelo, 
242. Centro. Cep: 29176-010. Área 
urbana 
 
Telefone: (27) 3251-1888. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
19h. 
 
Equipamentos: consultas. 
 
Serviços prestados: dermatologia, 
ortopedia, gastroenterologia, gine-
cologia e clínica geral. 
 
Informações e observações comple-
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mentares: atende convênio Bradesco Saú-
de. 
 
Referências/Documentos consultados: 

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimen-
to Industrial do Espírito Santo. Pre-
feitura Municipal de Serra, jul. 
1998. 

Bradesco Saúde. 
 
 
Nome da empresa: Centro Médico Bar-
celona. 
 
Localização: Avenida Região Su-
deste, 60. Barcelona. Cep: 29167-
200. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3341-1965 e (27) 3341-
3325. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
19h. 
 
Equipamentos: consultas. 
 
Serviços prestados: cardiologia. 
 
Informações e observações comple-

mentares: atende convênio Bradesco Saú-
de. 
 
Referências/Documentos consultados:  

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimen-
to Industrial do Espírito Santo. Pre-
feitura Municipal de Serra, jul. 
1998. 

Bradesco Saúde. 
 
 
Nome da empresa: Centro Médico Jaca-
raípe. 
 
Localização: Rua Pernambuco, 
210. Jacaraípe. Cep: 29174-660. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3252-3194 e (27) 3252-
4460. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda as sexta-feira, das 8h às 
19h. 
 
Equipamentos: consultas. 
 
Serviços prestados: eletrocardio-
grafia, ginecologia e obstetrícia, 

cardiologia, dermatologia, gastroen-
terologia, otorrinolaringologia eco-
cardiografia, urologia, endoscopia 
digestiva e ultrassonografia. 
 
Informações e observações comple-
mentares: atende convênio Bradesco Saú-
de e Unimed. 
 
Referências/Documentos consultados:  

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimen-
to Industrial do Espírito Santo. Pre-
feitura Municipal de Serra, jul. 
1998. 

Guia Medicina Telelista 2004. 
Bradesco Saúde. 
Unimed. 

 
Nome da empresa: Centro Médico da 
Praia. 
 
Localização: Avenida Edivaldo Li-
ma, s/nº. Nova Almeida. Cep: 
29174-090. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3235-1188. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
19h. 
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Equipamentos: consultas. 
 
Serviços prestados: clínica geral, 
pediatria e ginecologia.  
 
Informações e observações comple-
mentares: Bradesco Saúde. 
 
Referências/Documentos consultados:  

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimen-
to Industrial do Espírito Santo. Pre-
feitura Municipal de Serra, jul. 
1998. 

Bradesco Saúde. 
 
Nome da empresa: Total Clínica. 
 
Localização: Avenida Central, 412. 
Laranjeiras. Cep: 29165-130. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-6590. 
 
Período de funcionamento: se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 19h. 
 
Equipamentos: consultas. 
 

Serviços prestados: clínica geral, 
pediatria e ginecologia.  
 
Informações e observações comple-
mentares: Bradesco Saúde. 
 
Referências/Documentos consultados: 

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto desenvolvimento 
Industrial do Espírito Santo. Prefei-
tura Municipal de Serra, jul. 1998. 

Bradesco Saúde. 
 
Nome da empresa: Centro de Saúde 
Carapina. 
 
Localização: Rodovia BR-101, 
s/nº. Km 0,5. Cep: 29161-200. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3338-2179. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
21h. 
 
Equipamentos: consultas. 
 
Serviços prestados: clínica geral, 
pediatria e ginecologia.  

 
Informações e observações comple-
mentares: Bradesco Saúde. 
 
Referências/Documentos consultados:  

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimen-
to Industrial do Espírito Santo. Pre-
feitura Municipal de Serra, jul. 
1998. 

Bradesco Saúde. 
 
 
 
 
 
 
Nome da empresa: Centro Social da 
Serra. 
 
Localização: Praça Barbosa Leão, 
42. Serra. Cep: 29176-050. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3251-2152. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h. 
 
Equipamentos: consultas. 
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Serviços prestados: pediatria e 
dermatologia. 
 
Informações e observações comple-
mentares: vinculado à Prefeitura Municipal 
de Serra. 
 
Referências/Documentos consultados: 

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimen-
to Industrial do Espírito Santo. Pre-
feitura Municipal de Serra, jul. 
1998. 

 
 
 
 
 
 
 
Nome da empresa: Centro de Trata-
mento de Dependência Química. 
 
Localização: Rua Jupira, 619. Jaca-
raípe. Cep: 29173-374. Área urba-
na. 
 
Período de funcionamento:  24 
horas. 
 

Equipamentos: acompanhamento 
psicológico. 
 
Serviços prestados: atendimento 
a dependentes químicos. 
 
Informações e observações comple-
mentares: atendimento somente particu-
lar. 
 
Referências/Documentos consultados: 

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimen-
to Industrial do Espírito Santo. Pre-
feitura Municipal de Serra, jul. 
1998. 

 
 
Nome da empresa: Clínica Integrada 
Clinsex. 
 
Localização: Rodovia BR-101, nº 
311. Carapina. Cep: 29101-500. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-0484. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
19h. 

 
Equipamentos: consultas. 
 
Serviços prestados: atendimentos 
de tratamento hiperbáricos. 
 
Referências/Documentos consultados: 

Guia Medicina 
Telelista 2004. 

 
 
Nome da empresa: Clínica Life Medic. 
 
Localização: Avenida Central, 194. 
Central de Carapina. Cep: 29161-
543. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-6148. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda as sexta-feira, das 8h às 
19h. 
 
Equipamentos: consultas. 
 
Serviços prestados: clínica orto-
pédica. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Guia de Medicina 
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Telelista/2004. 
 
 
Nome da empresa: Clínica Med Center. 
 
Localização: Avenida Central, 
1563. Laranjeiras. Cep: 29105-130. 
Área urbana 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
19h. 
 
Equipamentos: consultas. 
  
Serviços prestados: clínica geral, 
pediatria e ginecologia.  
 
Informações e observações comple-
mentares: Bradesco Saúde. 
 
Referências/Documentos consultados: 

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimen-
to Industrial do Espírito Santo. Pre-
feitura Municipal de Serra, jul. 
1998. 

Bradesco Saúde. 
 
 
 

Nome da empresa: Clínica Serviços 
Médicos. 
 
Localização: Avenida Central, 783. 
Laranjeiras. Cep: 29165-130. Área 
urbana. 
 
 
 
Telefone: (27) 3328-5355 e (27) 3328-
4303. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h. 
 
Equipamentos: consultas. 
 
Serviços prestados: dermatologia, 
oftalmologia, clínica médica, pedia-
tria, ginecologia, ortopedia, neuro-
logia, neurologia pediátrica, análises 
clínicas, traumato-ortopedia e ele-
troencefalografia. 
 
Referências/Documentos consultados: 

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimen-
to Industrial do Espírito Santo. Pre-

feitura Municipal de Serra, jul. 
1998. 

Bradesco Saúde. 
 
 
Nome da empresa: Clínica Médica Dr. 
Francisco José Scárdua. 
 
Localização: Avenida Edivaldo Li-
ma, s/nº. Nova Almeida. Cep: 
29174-090. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3253-2004. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
19h. 
 
Equipamentos: consultas. 
 
Serviços prestados: clínica geral, 
pediatria e ginecologia.  
 
Informações e observações comple-
mentares: Bradesco Saúde. 
 
Referências/Documentos consultados: 

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimen-
to Industrial do Espírito Santo. Pre-
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feitura Municipal de Serra, jul. 
1998. 

Bradesco Saúde. 
 
 
Nome da empresa: Laranjeiras Fisiote-
rapia. 
 
Localização: Rua Cassimiro de A-
breu, 393. Laranjeiras. Cep: 29165-
130. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-5151 e 3328-
8040. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
19h. 
 
Equipamentos: consultas. 
 
Serviços prestados: atendimentos 
fisioterápicos. 
 
Referências/Documentos consultados:  

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimen-
to Industrial do Espírito Santo. Pre-
feitura Municipal de Serra, jul. 
1998. 

Bradesco Saúde. 
 
 
 
Nome da empresa: Policlínica San Mar-
tin. 
 
Localização: Avenida Central, 
1265. Laranjeiras. Cep: 29165-130. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-5251. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
20h. 
 
Equipamentos: consultas. 
 
Serviços prestados: atendimento 
odontológico, oftamologia, otorrino-
laringologia, ginecologia e obstetrí-
cia, dermatologia e homeopatia. 
 
 
Informações e observações comple-
mentares: atende convênios Bradesco 
Saúde e Unimed. 
 
Referências/Documentos consultados: 

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 

Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimen-
to Industrial do Espírito Santo. Pre-
feitura Municipal de Serra, jul. 
1998. 

Guia Medicina Telelista 2004,  
Bradesco Saúde e 
Unimed. 

 
 
Nome da empresa: Uniclínica. 
 
Localização: Rua Santos Dumont, 
235. Laranjeiras. Cep: 29165-048. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-1868. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
19h. 
 
Equipamentos: consultas. 
 
Serviços prestados: dermatologia, 
ginecologia e obstetrícia, fisioterapi-
a, odontologia, cardiologia, oftalmo-
logia, pediatria, exames laboratori-
ais, eletrocardiograma, angiologia, 
clínica médica, cardiologia pediátri-
ca, endocrinologia, gastroenterolo-
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gia, alergologia, mastologia, otorri-
nolaringologia, traumato-ortopedia 
e ultrassonografia. 
 
Informações e observações comple-
mentares: atende convênios Bradesco 
Saúde. 
 
Referências/Documentos consultados: 

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimen-
to Industrial do Espírito Santo. Pre-
feitura Municipal de Serra, jul. 
1998. 

Bradesco Saúde. 
 
 
 
 
6.5.3 � - Maternidade 
 
Nome da empresa: Maternidade Cara-
pina. 
 
Localização: Rua São João, s/nº. 
Carapina. Cep: 29161-440. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-4475. 
 
Período de funcionamento: 24 

horas, para as urgências e de 7h às 
17h. 
 
Equipamentos: centro cirúrgico e 
enfermaria. 
 
Serviços prestados: obstetrícia, 
ginecologia, pediatria, ortopedia e 
clínica geral. 
 
Informações e observações comple-
mentares: atende pelo SUS. 
 
Referências/Documentos consultados:  

SEBRAE-ES. Inventário da Oferta 
Turística do Município da Serra. 
IDEIES - Instituto Desenvolvimen-
to Industrial do Espírito Santo. Pre-
feitura Municipal de Serra, jul. 
1998. 

Guia de Medicina Telelista 2004. 
 
 
 
6.5.4 � - Farmácias 
 
Nome da empresa: Drogaria Adriane. 
 
Localização: Avenida Abdo Saad, 
1051. Jacaraípe. Cep: 29173-180. 
Área urbana. 

 
Telefone: (27) 3252-0410. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a Sexta, de 8h às 19h. 
 
Serviços prestados: venda de 
medicamentos e primeiros socorros. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Drogaria Avenida. 
 
Localização: Avenida Abdo Saad, 
479 e 685. Jacaraípe. Cep: 29173-
180. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3243-2119 e (27) 3243-
3765. 
 
Período de funcionamento: 24 
horas. 
 
Serviços prestados: venda de 
medicamentos e primeiros socorros. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
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Nome da empresa: Drogaria Betel. 
 
Localização: Avenida Noroeste, 
s/nº. Nova Almeida. Cep: 29174-
646. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3253-1118. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a Sexta, das 8h às 19h. 
 
Serviços prestados: venda de 
medicamentos e primeiros socorros. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Drogaria Rayssa. 
 
Localização: Avenida José Martins 
Rato, s/nº. Bairro de Fátima. Cep: 
29160-790. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3138-3950. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 7h às 21h. 

 
Serviços prestados: venda de 
medicamentos e primeiros socorros. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Mega Farma. 
 
Localização: Avenida Central, 725. 
Laranjeiras. Cep: 29165-130. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3200-8850. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 
19h e sábado, das 9h às 12h. 
 
Serviços prestados: farmácia de 
manipulação. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Drogaria Litoral. 
 
Localização: Avenida Abdo Saad, 

936. Jacaraípe. Cep: 29173-180. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3252-3579. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 7h às 21h. 
 
Serviços prestados: venda de 
medicamentos e primeiros socorros. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Drogamar. 
 
Localização: Avenida Abdo Saad, 
262. Jacaraípe. Cep: 29173-180. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3243-0230. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a Sexta, das 8h às 19h. 
 
Serviços prestados: venda de 
medicamentos e primeiros socorros. 
 
Referências/Documentos consultados: 
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in loco. 
 
 
Nome da empresa: Droga Mônica. 
 
Localização: Rua Emilio G. Médici, 
2181. Jacaraípe. Cep: 29173-418. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3252-3601. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, 24 horas. 
 
Serviços prestados: tele-entrega. 
 
Informações e observações comple-
mentares: aceita cartão de crédito e dis-
põe de Banco 24 horas em suas instala-
ções. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
 
 
 
Nome da empresa: Drogaria Norte-Sul. 
 

Localização: Rua Rodovia BR-101 
Norte, s/nº. Carapina. Cep: 29161-
500. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3337-3060. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a Sábado, das 7h às 21h. 
 
Serviços prestados: tele-entrega. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Drogaria Ondazul. 
 
Localização: Avenida Abdo Saad, 
2990. Jacaraípe. Cep: 29173-180. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3252-4746. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 7h às 21h. 
 
Serviços prestados: tele-entrega. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 

 
 
 
Nome da empresa: Drogaria Predileta. 
 
Localização: Avenida José Martins 
Rato, 1285. Bairro de Fátima. Cep: 
29160-790. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3337-2821. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 7h às 21h. 
 
Serviços prestados: tele-entrega. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Drogaria Santa Iza-
bel. 
 
Localização: Avenida Abdo Saad, 
1051. Jacaraípe. Cep: 29173-180. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3252-3966. 
 
Período de funcionamento: diari-
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amente, das 7h às 21h. 
 
Serviços prestados: tele-entrega. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Minas Drogas. 
 
Localização: Avenida Abdo Saad, 
1491. Jacaraípe. Cep: 29173-180. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3252-3137. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 7h às 21h. 
 
Serviços prestados: tele-entrega. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Drogaria Somma. 
 
Localização: Avenida Brasil, 301. 
Loja 2. Central de Carapina. Cep: 
29161-535. Área urbana. 

 
Telefone: (27) 3338-0031. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 7h às 21h. 
 
Serviços prestados: tele-entrega. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Drogaria Modelo. 
 
Localização: Avenida Central, 
1385. Laranjeiras. Cep: 29165-130. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3228-3029. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 7h às 21h. 
 
Serviços prestados: tele-entrega. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Drogaria Mar. 

 
Localização: Avenida Abdo Saad, 
s/nº. Jacaraípe. Cep: 29173-180. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3243-1744. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 7h às 21h. 
 
Serviços prestados: tele-entrega. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
 
 
Nome da empresa: Farmácia Alquimia.  
 
Localização: Avenida Central,  
943.Laranjeiras. Cep: 29165-130. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3138-8980. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 7h às 21h. 
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Serviços prestados: tele-entrega. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Farmácia Alquimia. 
 
Localização: Avenida Região Su-
deste, 891. Barcelona. Cep: 29166-
200. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3241-9191. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 7h às 21h. 
 
Serviços prestados: tele-entrega. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
Nome da empresa: Drogaria Brasil. 
 
Localização: Avenida Brasil, s/nº. 
Carapina. Cep: 29161-535. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3228-1596. 
 

Período de funcionamento: 24 
horas. 
 
Serviços prestados: tele-entrega. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Farmácia Essencial. 
 
Localização: Avenida Abdo Saad, 
s/nº. Jacaraípe. Cep: 29173-180. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3252-5328. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, 24 horas. 
 
Serviços prestados: farmácia de 
manipulação. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
 
Nome da empresa: Farmácia Essência. 

 
Localização: Avenida Central, 510. 
Laranjeiras. Cep: 29165-130. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3338-7298. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 
18h e  sábado, das 9h às 12h. 
 
Serviços prestados: farmácia de 
manipulação e homeopatia. 
 
Informações e observações 
complementares: aceita cartão de 
crédito 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Farmácia Jacaraípe. 
 
Localização: Avenida Abdo Saad, 
1300. Jacaraípe. Cep: 29173-180. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3252-3014 e (27) 3252-
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5248. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 7h às 21h. 
 
Serviços prestados: tele-entrega. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Mega Farma. 
 
Localização: Avenida Central, s/nº. 
Laranjeiras. Cep: 29173-180. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3200-8850 e (27) 3328-
6633. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, 24 horas. 
 
Serviços prestados: farmácia de 
manipulação. 
 
Informações e observações comple-
mentares: aceita cartão de crédito. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 

 
 
Nome da empresa: Farmácia Mazuco. 
 
Localização: Rua Manoel Carlos de 
Miranda, 116. Carapina. Cep: 
29161-500. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-8066. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 7h às 21h. 
 
Serviços prestados: tele-entrega. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Farmácia e Droga-
ria Minasdrogas. 
 
Localização: Avenida Abdo Saad, 
1491. Jacaraípe. Cep: 29173-180. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3252-3137. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 7h às 21h. 

 
Serviços prestados: tele-entrega. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Farmácia Novo Ho-
rizonte. 
 
Localização: Avenida Brasil, 149. 
Novo Horizonte. Cep: 29161-535. 
Área urbana. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 7h às 21h. 
 
Serviços prestados: tele-entrega. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Farmácia e Droga-
ria Rayssa. 
 
Localização: Rua Principal, s/nº. 
Planalto Serrano. Cep: 29176-331. 
Área urbana. 
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Telefone: (27) 3251-3037. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 7h às 21h. 
 
Serviços prestados: tele-entrega. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
 
Nome da empresa: Farmácia e Droga-
ria Rayssa. 
 
Localização: Avenida Getúlio Var-
gas, 123, Loja 01. Serra. Cep: 
29176-090. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3251-1669. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 7h às 21h. 
 
Serviços prestados: tele-entrega. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 

 
Nome da empresa: Farmácia e Droga-
ria Modelo. 
 
Localização: Avenida Central, 
4385. Laranjeiras. Cep: 29165-
1130. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 33200-8595 e (27) 3228-
3029. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 7h às 21h. 
 
Serviços prestados: tele-entrega. 
 
Informações e observações comple-
mentares: aceita cartão de crédito. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
Nome da empresa: Farmácia Santa 
Helena. 
 
Localização: Rua Presidente Caste-
lo Branco, 1491. Carapina. Cep: 
29161-135. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3138-7088. 
 

Informações e observações comple-
mentares: aceita cartão de crédito. 
 
 
Nome da empresa: Farmácia Santa 
Lúcia. 
 
Localização: Avenida Norte-Sul, 
s/nº. Laranjeiras. Cep: 29162-145. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3338-8333. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, 24 horas. 
 
Serviços prestados: tele-entrega. 
 
Informações e observações comple-
mentares: aceita cartão de crédito. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Farmácia Santana. 
 
Localização: Rua Ceciliano Abel de 
Almeida, s/nº. Manguinhos. Cep: 
29173-072. 
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Telefone: (27) 3243-2243. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 7h às 21h. 
 
Serviços prestados: tele-entrega. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
Nome da empresa: Farmácia e Droga-
ria São Benedito. 
 
Localização: Avenida Getúlio Var-
gas, l40. Centro. Cep: 29176-090. 
 
Telefone: (27) 3251-1681. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 7h às 21h. 
 
Serviços prestados: tele-entrega. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Farmácia São Pau-
lo.  
 

Localização: Avenida José Martins 
Rato, 21. Bairro de Fátima. Cep: 
29160-790. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3337-4373. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, 24 horas. 
 
Serviços prestados: tele-entrega. 
 
Informações e observações comple-
mentares: aceita cartão de crédito. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
Nome da empresa: Farmácia Saturno. 
 
Localização: Rodovia Norte-Sul, 
s/nº. Laranjeiras. Cep: 29161-170. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-6854. 
  
Telefax: (27) 3328-4030. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 7h às 21h. 
 

Serviços prestados: tele-entrega. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Farmácia Serrana. 
 
Localização: Praça Almirante Ta-
mandaré, 46. Serra. Cep: 29176-
030. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3251-1594. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, 24 horas. 
 
Serviços prestados: tele-entrega. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Shirley Farmácia e 
Drogaria. 
 
Localização: Praça Almirante Ta-
mandaré, 11. Serra. Cep: 29176-
030. Área urbana. 
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Telefone: (27) 3251-1190. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sábado, das 7h às 22h, 
com plantão aos domingos. 
 
Serviços prestados: tele-entrega. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Shirley Farmácia e 
Drogaria. 
 
Localização: Rua Principal, 26. 
Planalto Serrano. Cep: 29176-331. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3251-1530. 
 
Telefax: (27) 3251-3241. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sábado, das 7h às 22h, 
com plantão aos domingos. 
 
Serviços prestados: tele-entrega. 
 
Referências/Documentos consultados: 

in loco. 
 
Nome da empresa: Farmic. 
 
Localização: Avenida Central, 
1231. Laranjeiras. Cep: 29165-130. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-7032. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 
19h e  sábado, das 9h às 12h. 
 
Serviços prestados: farmácia de 
manipulação. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: IMAFAR.  
 
Localização: Avenida Central, 543. 
Laranjeiras. Cep: 29165-130. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3138-7050. 
 
Período de funcionamento: de 

segunda a sexta-feira, das 9h às 
18h e sábado, das 9h às 12h. 
 
Serviços prestados: farmácia de 
manipulação e tele-entrega. 
 
Informações e observações comple-
mentares: aceita cartão de crédito. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
 
 
 
6.5.5 �  Clínicas Odontológicas 
 
Nome da empresa: Clínica Dentária. 
 
Localização: Avenida José Martins 
Rato, s/nº. Bairro de Fátima. Cep: 
29160-790. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3337-2312. 
 
Funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: raio-x. 
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Serviços prestados: atendimento 
odontológico em geral. 
 
Informações e observações comple-
mentares: convênios com CST, CVRD, 
IPAJM, ESCELSA e CODESA. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Clínica Dentária Sá 
Martins. 
 
Localização: Avenida José Martins 
Rato, s/nº. Bairro de Fátima. Cep: 
29160-790. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3337-1062. 
 
Funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: raio-x. 
 
Serviços prestados: atendimento 
odontológico em geral. 
 
Informações e observações comple-
mentares: convênios com CST, CVRD e 

Correios. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Clínica Dentária 
Santo Antônio. 
 
Localização: Avenida José Martins 
Rato, s/nº. Bairro de Fátima. Cep: 
29160-790. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3327-8524. 
 
Funcionamento: de segunda a 
Sexta-feira, das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: raio-x. 
 
Serviços prestados: atendimento 
odontológico em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Centro Odontológi-
co de Barcelona. 
 

Localização: Avenida Região Su-
deste, 285. Barcelona. Cep: 29166-
200. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3341-1792. 
 
Funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: raio-x. 
 
Serviços prestados: atendimento 
odontológico em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Clínica Geral Odon-
tológica Pediátrica. 
 
Localização: Avenida Central, s/nº. 
Laranjeiras. Cep: 29165-130. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-3862. 
 
Funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h. 
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Equipamentos: raio-x. 
 
Serviços prestados: atendimento 
odontológico em geral. 
 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Clínica Odontológi-
ca. 
 
Localização: Avenida José Martins 
Rato, s/nº. Bairro de Fátima. Cep: 
29160-790. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3337-8142. 
 
Funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: raio-x. 
 
Serviços prestados: atendimento 
odontológico em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 

 
Nome da empresa: Clínica Odontológi-
ca Santa Bárbara. 
 
Localização: Avenida Central, s/nº. 
Laranjeiras. Cep: 29165-130. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3338-7345. 
 
Funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: raio-x. 
 
Serviços prestados: atendimento 
odontológico em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Clínica Odontoc. 
 
Localização: Avenida Brasil, 623. 
Carapina. Cep: 29161-535. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3228-2943. 
 

Funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: raio-x. 
 
Serviços prestados: atendimento 
odontológico em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Clínica Odontológi-
ca Central. 
 
Localização: Avenida Central, 
1563, sala 103. Laranjeiras. Cep: 
29165-130. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-2626. 
 
Funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 20h. 
 
Equipamentos: raio-x. 
 
Serviços prestados: atendimento 
odontológico em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
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in loco. 
 
 
Nome da empresa: Clínica Sorridente. 
 
Localização: Avenida Brasil, 315, 
sala 5. Novo Horizonte. Cep: 29161-
535. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3338-5675. 
 
Funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: raio-x. 
 
Serviços prestados: atendimentos 
odontológicos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Odonto Clave. 
 
Localização: Avenida Central, s/nº. 
Laranjeiras. Cep: 29165-130. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3241-2369. 

 
Funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: raio-x. 
 
Serviços prestados: atendimento 
odontológico.  
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
 
 
Nome da empresa: Odonto Clini. 
 
Localização: Avenida Central, 597. 
Laranjeiras. Cep: 29165-130. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-6302. 
 
Funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: raio-x. 
 
Serviços prestados: atendimentos 

odontológicos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Odonto Fácil. 
 
Localização: Avenida Central, 953. 
Laranjeiras. Cep: 29165-130. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-7210 e 3238-8893. 
 
Funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: raio-x. 
 
Serviços prestados: atendimento 
odontológico.  
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: OdontoVip. 
 
Localização: Avenida Central, 
1198. Laranjeiras. Cep: 29165-130. 
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Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-7606. 
 
Funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: raio-x. 
 
Serviços prestados: atendimento 
odontológico.  
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
6.6 � SISTEMA EDUCACIONAL 
 
Taxa de alfabetização de adul-
tos: 87%. 
 
Taxa bruta de freqüência esco-
lar: 72 %. 
 
População de 10 a 14 anos alfa-
betizadas: 33.154 � em 2002. 
 
População de 10 a 14 anos não 
alfabetizadas: 1.075 � em 2002. 
 

Número de matrículas realiza-
das: 

Ensino Fundamental � 63.783 
Ensino médio � 16.150 

 
Número de estabelecimentos de 
ensino: 

Rede Pública Federal � 1; 
Rede Pública Estadual � 49; 
Rede Pública Municipal � 89 e 
Rede Particular � 52. 

 
 
6.6.1 - Ensino Superior 
 
 
Nome/Entidade: Escola de Ensi-
no Superior Alternativo � CESA. 
 
Localização: Rua Ipatinga, 82. 
Barcelona. Cep: 29166-210. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27)3341-2887. 
 
Telefax: (27) 3341-1291. 
 
Funcionamento: 7h às 21h 
 

Equipamentos: salas com ar-
condicionando, 3 retro-projetores e  
um data-show. Biblioteca e labora-
tório de informática. 
 
Serviços prestados: cursos de pe-
dagogia (manhã e noturno), sistema 
de informação e letras (noturno). 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

in loco. 
 
Nome/Entidade: Escola Superior 
de Ensino Anísio Teixeira � CE-
SAT. 
 
Localização: Avenida Desembarga-
dor Mário da Silva Nunes, 1000. 
Jardim Limoeiro. Cep: 29164-240. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-8222. 
 
Web Site: www.cesat.com.br 
 
E-mail: cesat@cesat.br. 
 
Serviços Prestados: 

http://www.cesat.com.br
mailto:cesat@cesat.br
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Cursos: administração de empre-
sas, ciência da informação (bibliote-
conomia), ciências políticas, design 
(projeto de produto), história, 
letras, matemática, pedagogia e 
secretariado executivo trilíngüe. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

in loco. 
 
 
 
 
Nome/Entidade: Faculdade Batista da 
Serra � FABAVI. 
 
Localização: Avenida Civit, 911. 
Laranjeiras. Cep: 29165-680. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27)3138-8550. 
 
Telefax: (27) 3138-8552. 
 
Web Site: www.fabavi.br 
 
E-mail: 
secretaria.laranjeiras@fabavi.br 

www.fabavi.br. 
 
Funcionamento: biblioteca de se-
gunda a sexta-feira, das 7h às 22h 
e sábado das 8h às 11h. 
 
Equipamentos: : biblioteca e labo-
ratório de informática. 
 
Serviços Prestados:  
cursos: administração geral, co-
mércio exterior, informática e em 
marketing e direito. 
 
Cursos de pós-graduação: gestão 
de novos negócios e informações. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

in loco. 
 
 
Nome/Entidade: NOVO MILÊNIO -  Fa-
culdade Administração da Serra. 
 
Locaização: Rua 1D 80. Civit II. 
Cep: 29165-157. Área urbana. 
 
Telefax: (27) 3328-6283. 

 
Web site: http://www.uniserra.br. 
 
E-mail: sinformatica@bgeral.br. 
 
Funcionamento: turno todos no-
turno, de 7h às 22:40h. A secretaria 
funciona das 14h às 21h. Tem duas 
turmas no horário matutino. 
 
Equipamentos: biblioteca, labora-
tório de informática e empresa jú-
nior.  
 
Serviços prestados:  
Cursos: administração, informática, 
turismo, pedagogia,  direito, enfer-
magem e Gestão de Petróleo e Gás 
Natural. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

in loco. 
 
 
Nome/Entidade: Faculdade Edu-
cação da Serra � FASE. 
 
Localização: Avenida Carapebus. 

http://www.fabavi.br
mailto:secretaria.laranjeiras@fabavi.br
http://www.fabavi.br
http://www.uniserra.br
mailto:sinformatica@bgeral.br
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São Geraldo. Cep: 29181-640. Área 
urbana. 
 
Telefax: (27) 3328-2236. 
 
Web site: www.fase.br 
 
E-mail: fase@fase.br www.fase.br. 
 
Funcionamento: biblioteca e se-
cretaria funcionam de 16h às 22h. 
Todos os cursos são noturnos. 
 
Equipamentos: laboratório de in-
formática, biblioteca e secretaria. 
 
Serviços prestados:  
Cursos: administração geral e pe-
dagogia.  
Curso de pós-graduação: gestão 
empresarial.  
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

1. in loco. 
 
 
Nome/Entidade:  Faculdade 
Centro Leste � UCL. 

 
Localização: Avenida Lourival Nu-
nes, 181. Jardim Limoeiro. Cep: 
29164-055. Área urbana. 
 
Telefax: (27) 3328-2828. 
 
Web site: www.ucl.br 
 
E-mail: ucl@ucl.br 
 
Funcionamento: 13h às 22h 
Turno: todos os cursos são no horá-
rio noturno, exceção para o curso de 
Engenharia Mecatrônica que tem 
também no horário vespertino (a 
partir das 13h). 
 
Equipamentos: laboratório de in-
formática, biblioteca e laboratório 
de engenharia.  
 
Serviços prestados:  
Cursos: engenharia mecatrônica, 
engenharia de alimentos, engenha-
ria de produção em materiais e me-
talurgia, turismo, sistema de infor-
mação, design, publicidade e propa-
ganda. 

 
Pós-graduação: siderurgia, enge-
nharia de petróleo, engenharia me-
catrônica, engenharia de segurança 
do trabalho, MBA � gestão ambien-
tal, MBA � gestão do petróleo e gás, 
MBA � gestão da construção civil, 
MBA � tecnologia de informação e 
negócios eletrónicos, análise de sis-
temas, MBA � gestão de produção e 
manutenção e  MBA � gestão de 
qualidade e produtividade  
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

in loco. 
 
 
 

 
Nome/Entidade: Faculdade da 
Grande Vitória � UNFGV. 
 
Localização: Rua São José, 199. 
Valparaiso. Cep: 29164-220. Área 
urbana. 
 
Telefax: (27) 3328-8555. 
 

http://www.fase.br
mailto:fase@fase.br
http://www.fase.br
http://www.ucl.br
mailto:ucl@ucl.br
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E-mail: unfgv@terra.com.br. 
 
Funcionamento: das 18h às 21h e 
secretaria, 9h às 21h. 
 
Equipamentos: biblioteca e labora-
tório de  informática.  
 
Serviços prestados: cursos: admi-
nistração e administração em recur-
sos humanos (18:30h às 22h).  
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

in loco. 
 
 
Nome/Entidade: Centro de Ensi-
no Superior Serrano � FASERRA. 
 
Localização: Avenida Guarapari, 
17. Valparaiso. Cep: 29164-120. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3318-3078. 
 
Telefax: (27) 3223-5522. 
 
Web site: www.faserra.edu.br. 

 
E-mail: polney@faserra.edu.br. 
 
Funcionamento:  noturno das 19h 
às 22h. Laboratório de informática e 
biblioteca, das 19h às 22h.  
 
Equipamentos: laboratório de in-
formática e biblioteca. 
 
Serviços prestados:  
Curso: ciências contábeis. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

Espírito Santo em Dados. Gover-
no do Estado do ES 2003-
2006. 

in loco. 
 
 
6.7 - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS 
DE APOIO. 
 
6.7.1 � - Locadoras de Imóveis. 
 
 
Nome da empresa: BJ Imóveis. 
 

Localização: Avenida Central, s/nº. 
Laranjeiras. Cep: 29165-130. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3338-9678. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: compra, fi-
nancia, vende, aluguel comum e 
temporada. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Colibri Imó-
veis. 
 
Localização: Avenida Abdo Saad, 
s/nº. Jacaraípe. Cep: 29173-418. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3243-1431. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 

mailto:unfgv@terra.com.br
http://www.faserra.edu.br
mailto:polney@faserra.edu.br
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18h e  sábado, das 9h às 14h. 
 
Serviços prestados: compra, fi-
nancia, vende e aluguel comum e 
temporada. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Corretora de 
Imóveis Jacaraípe. 
 
Localização: Avenida Rômulo Cas-
telo, 7. Jacaraípe. Cep: 29173-180. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3243-1604. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: compra, fi-
nancia, vende, aluguel comum e 
temporada. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 

 
 
Nome da empresa: Fátima Cor-
retora.  
 
Localização: Avenida Abdo Saad, 
715. Jacaraípe.Cep: 29173-180. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3252-6883. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e Sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: compra, fi-
nancia , vende, aluguel comum e 
temporada. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
 
 
Nome da empresa: Mário Corre-
tor. 
 

Localização: Avenida Capitão Bley, 
870. Nova Almeida. Cep: 29174-
090. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3253-1601. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 
18h e  sábado, das 9h às 14h. 
 
Serviços prestados: compra, fi-
nancia, vende, aluguel comum e 
temporada. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Sônia Corre-
tora.  
 
Localização: Avenida Abdo Saad, 
s/nº. Jacaraípe. Cep: 29173-180. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3243-2765. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
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18h e sábado das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: compra, fi-
nancia, vende, aluguel comum e 
temporada. 
 
 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Walter Ney 
Vieira Corretor. 
 
Localização: Avenida Abdo Saad, 
s/nº. Jacaraípe. Cep: 29173-180. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3243-1336. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e Sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: compra, fi-
nancia, vende, aluguel comum e 
temporada. 
 

Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: William Imó-
veis.  
 
Localização: Avenida Central, 
1844. Laranjeiras. Cep: 29165-130. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3200-8123. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e Sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: compra, fi-
nancia, vende, aluguel comum e 
temporada. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
6.7.2 � Locadoras de Automó-
veis/Embarcações/Aeronaves. 
 

Nome da empresa: Locadora de Veícu-
los Locarmar. 
 
Integra rede transportes: nacional. 
 
Localização: Rua Eduardo Xible, 
181. Bairro de Fátima. Cep: 29160-
792. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3347-1153. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
domingo, 24 horas por dia, fazendo trans-
porte rodoviário de abrangência local. 
  
Formas de pagamento: cartão de crédito. 
 
Características do veículo/frota: frota 
própria com 25 veículos ano 2001 em mé-
dia. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
ar-condicionado e música ambiente. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
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Nome da empresa: Rede Brasil Aluguel 
de Veículos. 
 
Integra rede transportes: nacional. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Nor-
te, s/nº. Carapina. Cep: 29161-500. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3338-0102. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
domingo, 24 horas por dia, fazendo trans-
porte rodoviário de abrangência local. 
  
Formas de pagamento: cartão de crédito. 
 
Características do veículo/frota: frota 
própria com 50 veículos, ano 2002 em mé-
dia. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
ar-condicionado e música ambiente. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
Nome da empresa: Rent a Car. 

 
Integra rede transportes: nacional. 
 
Localização: Rua Cravo, 147. Ca-
rapina. Cep: 29179-040. Área urba-
na. 
 
Telefone: (27) 3200-4464. 
 
Gerências: geral, sem número declarado 
de funcionários. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
domingo, 24 horas por dia, fazendo trans-
porte rodoviário. 
  
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheques ou dinheiro. 
 
Características do veículo/frota: frota 
própria com 30 veículos, ano 2001 em mé-
dia. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
ar-condicionado e música ambiente. 
  
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
Nome da empresa: Venturim Transpor-
tes. 
 
Integra rede transportes: regional. 

 
Localização: Avenida Civit, 640. 
Laranjeiras. Cep: 29165-680. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-4045. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: não declarado. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
domingo, 24 horas por dia, havendo trans-
porte rodoviário. 
  
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheques ou dinheiro. 
 
Características do veículo/frota: frota 
própria com 35 veículos, ano 2002 em mé-
dia. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
ar-condicionado e música ambiente. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
6.7.3 � Comércio. 
 
6.7.3.1 � Lojas de Artesanato e Su-
venires. 
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Nome da empresa: Arte Concha. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 
s/nº. Jacaraípe. Cep: 29173-220. 
Área urbana. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 
20h e  sábado, das 9h às 21h. 
 
Serviços prestados: artesanatos 
de conchas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
Nome da empresa: Bugingangas 
e Cia. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 
s/nº. Jacaraípe. Cep: 29173-220. 
Área urbana. 
Telefone: (27) 3252-3285. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 9h às 20h. 
 

Serviços prestados: venda de ar-
tesanato, artigos de praia e souve-
nirs. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
Nome da empresa: Loja do Agro-
turismo. 
 
Localização: Praça Ponto de En-
contro, s/nº. Sede. Cep: 29176-
050. Área urbana. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
17h e  sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: venda de 
produtos de agroindústria, indústria 
caseira e artesanato. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Shopping de 
Verão. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 

s/nº. Jacaraípe. Cep: 29173-220. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3361-6535 e (27) 
3361-6864. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sábado, das 9h às 18h e  
domingo, das 9h às 14h. 
 
Serviços prestados:  lojas de ar-
tesanato. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
Nome da empresa: Bazar São 
Luiz. 
 
Localização: Avenida Getúlio Var-
gas, 32. Serra. Cep: 29176-090. 
Área urbana. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda as sexta-feira, das 8h às 
17h e  sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: comercializa 
souvenirs. 
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Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Mercado Mu-
nicipal. 
 
Localização: Avenida Getúlio Var-
gas, s/nº. Serra. Cep: 29176-090. 
Área urbana. 
 
Serviços prestados: comercializa 
souvenirs e utilidades. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.7.3.2 � Shopping Centers e Cen-
tros Comerciais 
 
Nome da empresa: Centro Co-
mercial Espaço Atapuã. 

 
Localização: Avenida Brasil, s/nº. 
Manguinhos. Cep: 29173-029. Área 
urbana. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a Sábado, das 9h às 20h. 
 
Serviços prestados: lojas de rou-
pas, artesanato, artigos de praia e 
souvenir. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Centro Co-
mercial Novi Dalla. 
 
Localização: Avenida Abdo Saade, 
s/nº. Jacaraípe. Cep: 29173-180. 
Área urbana. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sábado, das 9h às 19h. 
 
Serviços prestados: lojas de rou-
pas, artesanato, artigos de praia e 
souvenir. 

 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Shopping La-
ranjeiras. 
 
Localização: Avenida Central, s/nº. 
Laranjeiras. Cep: 29165-130. Área 
urbana. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente. 
 
Serviços prestados: agência do 
Banco do Brasil, lojas de roupas, 
artesanato, cinema, artigos de praia 
e souvenir. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
6.7.3.3 � - Galerias de Arte e Anti-
guidades 
 
Nome da empresa: Vichi.  
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Localização: Avenida José Martins 
Rato, 1298. Bairro de Fátima. Cep: 
29160-790. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3217-4435. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 
18h e  sábado, das 9h às 12h. 
 
Serviços prestados: exposições 
culturais e comercialização de obras 
de arte e antiguidades. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
6.7.3.4 � - Fotografias 
 
Nome da empresa: Side Revelação 
em 1 hora. 
 
Localização: Praça Barbosa Leão, 
s/nº. Sede. Cep: 29176-050. Área 
urbana. 
 
Período de funcionamento: de 

segunda a sexta-feira, das 9h às 
18h e sábado, das 9h às 14h. 
 
Serviços prestados: comercializa-
ção de material fotográfico e revela-
ção de fotos, em 1 hora. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Foto Nayg. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Nor-
te, s/nº. Carapina. Cep: 29161-500. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3228-2030. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 
18h e  sábado, das 9h às 12h. 
 
Serviços prestados: comercializa-
ção de material fotográfico e revela-
ção de fotos. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 

 
 
Nome da empresa: Novo Foto. 
 
Localização: Rua Major Pissara, 7. 
Serra. Cep: 29176-020. Área urba-
na. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 
18h e  sábado, das 9h às 12h. 
 
Serviços prestados: comercializa-
ção de material fotográfico e revela-
ção de fotos. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Louzart Fo-
tografia.  
 
Localização: Avenida Central, s/nº. 
Laranjeiras. Cep: 29165-130. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-5243. 
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Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 
18h e  sábado, das 9h às 12h. 
 
Serviços prestados: comercializa-
ção de material fotográfico e revela-
ção de fotos. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Konika Foto 
Express. 
 
Localização: Avenida Central, 45. 
Laranjeiras. Cep: 29165-130. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-8897. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 
18h e  sábado, das 9h às 12h. 
 
Serviços prestados: comercializa-
ção de material fotográfico e revela-
ção de fotos. 
 

Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Rapid Color. 
 
Localização: Avenida Abdo Saad, 
s/nº. Jacaraípe. Cep: 29173-180. 
Área urbana. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sábado, das 9h às 18h. 
 
Serviços prestados: comercializa-
ção de material fotográfico e revela-
ção de fotos. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Foto e Filma-
gem. 
 
Localização: Avenida Rio Amazo-
nas, 11. Bairro de Fátima. Cep: 
29160-800. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3337-3608. 

 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 
19h e  sábado, das 9h às 13h. 
 
Serviços prestados: comercializa-
ção de material fotográfico e revela-
ção de fotos. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
Nome da empresa: Fotocolor  
Fliper. 
 
Localização: Terminal de Laranjei-
ras, loja 33. Laranjeiras. Cep: 
29162-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-5788. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 
19h e  sábado, das 9h às 13h. 
 
Serviços prestados: comercializa-
ção de material fotográfico e revela-
ção de fotos. 
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Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
6.7.4 �  Agências Bancárias E De 
Câmbio 
 
 
Nome da empresa: Banco do 
Brasil S/A. 
 
Localização: Avenida Abdo Saad, 
128. Jacaraípe. Cep: 29173-180. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3252-3120 e 3138-
8903. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 10h às 
16h. 
 
Serviços prestados: câmbio e 
banco 24 horas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
Nome da empresa: Banco do 

Brasil S/A. 
 
Localização: Rua Euclides da Cu-
nha, 478. Jardim Limoeiro. Cep: 
29162-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3252-3120. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 10h às 
16h. 
 
Serviços prestados: câmbio e 
banco 24 horas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Banco do 
Brasil S/A. 
 
Localização: Avenida Getúlio Var-
gas, 330. Serra. Cep: 29172-000. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) (27) 3251-1113 e 
(27) 3251-2135. 
 

Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 10h às 
16h. 
 
Serviços prestados: câmbio. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
Nome da empresa: Banco do 
Brasil S/A. 
 
Localização: Rua São José. Carapi-
na. Cep: 29162-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3228-4777. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 10h às 
16h. 
 
Serviços prestados: câmbio e 
banco 24 horas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Banco HSBC. 
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Localização: BR-101 Norte, 135. 
Carapina. Cep: 29162-000. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-1122. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 10h às 
16h. 
 
Serviços prestados: câmbio. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
Nome da empresa: Banestes. 
 
Localização: Avenida Presidente 
Castelo Branco, 1462. Carapina. 
Cep: 29162-000. Área urbana. 
 
 
Telefone: (27) 3228-0748. 
 
Período de funcionamento: de 
Segunda a Sexta, das 09:00 as 
16:00h. 
 
Serviços prestados:  serviças ban-

cários em geral e caixa 24 horas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Banestes. 
 
Localização: Avenida Abdo Saad, 
s/nº. Jacaraípe. Cep: 29173-180. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3243-1369. 
 
Período de funcionamento: de 
Segunda a Sexta, das 09:00 as 
16:00h. 
 
Serviços prestados: serviços ban-
cários em geral e caixa 24 horas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
Nome da empresa: Banestes. 
 
Localização: Avenida Castelo Bran-
co, 1462. Planalto Carapina. Cep: 
29161-500. 
 

Telefone: (27) 3328-3023. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda as sexta-feira, das 10h às 
16h. 
 
Serviços prestados: câmbio. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Banestes. 
 
Localização: Rua Capitão Bley, 
s/nº. Nova Almeida. Cep: 29174-
020. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3253-1194. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 10h às 
16h. 
 
Serviços prestados: posto de ser-
viços, câmbio e crédito. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
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Nome da empresa: Banestes. 
 
Localização: Avenida Central. La-
ranjeiras. Cep: 29162-020. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27)3328-4684. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 10h às 
16h. 
 
Serviços prestados: posto de ser-
viços, câmbio e crédito. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
Nome da empresa: Banestes. 
 
Localização: Rua Rômulo Castelo, 
48 Cep: 29172-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3251-1346. 
 
Período de funcionamento: de 

segunda a sexta-feira, das 10h às 
16h. 
 
Serviços prestados: posto de ser-
viços, câmbio e crédito. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Banco Real. 
 
Localização: Rua Segunda Aveni-
da, 485. Laranjeiras. Cep: 29164-
020. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-7035. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 10h às 
16h. 
 
Serviços prestados: posto de ser-
viços, câmbio e crédito. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 

 
Nome da empresa: Banco 24 ho-
ras. 
 
Localização: Avenida José Martins 
Rato, s/nº. Bairro de Fátima. Cep: 
29160-790. Área urbana. 
 
Período de funcionamento: 24 
horas. 
 
Serviços prestados: Banco 24 ho-
ras. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
 
 
Nome da empresa: Caixa Eco-
nômica Federal. 
 
Localização: Avenida Getúlio Var-
gas, 330. Serra. Cep: 29176-090. 
 
Telefone: (27) 3251-8383. 
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Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 10h às 
16h. 
 
Serviços prestados: câmbio. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
6.7.5 �  Serviços Mecânicos 
 
Nome da empresa: Autobam � 
Autorizada Vitoriawagem. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Nor-
te, s/nº. Carapina. Cep: 29161-500. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3348-6800. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 
18h e sábado, das 9h às 14h. 
 
Serviços prestados: autorizada da 
Volkswagen. 
 

Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Contauto � 
Autorizada Ford. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Nor-
te, s/nº. Carapina. Cep: 29161-500. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-2133 e 3200-
8133. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 
18h e  sábado, das 9h às 14h. 
 
Serviços prestados: autorizada da 
Ford. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Auto Center 
Nicoli. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Nor-

te, s/nº. Carapina. Cep: 29161-500. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 2122-6666. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: troca e co-
mercialização de peças em geral 
para todas as marcas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Centro Au-
tomotivo Scarpauto. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Nor-
te, 1650. Carapina. Cep: 29161-
500. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3338-6776. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e  sábado, das 8h às 13h. 
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Serviços prestados: troca e co-
mercialização de peças em geral 
para todas as marcas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Auto Elétrica 
Bairro de Fátima. 
 
Localização: Rua Japurá, 04. Bair-
ro de Fátima. 
 
Telefone: (27) 3238-0242. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e  sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: assistência 
elétrica em geral para todas as mar-
cas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 

Nome da empresa: Recupera 
Car. 
 
Localização: Avenida José Martins 
Rato,65. Bairro de Fátima. Cep: 
29160-790. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3337-7621 e 3337-
9156. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e  sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: lanternagem 
em geral. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
 
Nome da empresa: Equipe Peças 
para Automóveis. 
 
Localização: Rodovia BR 101, km 
265. Carapina Cep: 29172-000. Á-
rea urbana. 

 
Telefone: (27) 3328-2545. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e  sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: alinhamento 
e balanceamento, troca, compra e 
venda de pneus. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
Nome da empresa: Auto Elétrica 
Julho. 
 
Localização: Avenida Rio Amazo-
nas, s/nº. Bairro de Fátima. Cep: 
29160-800. Área urbana. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e  sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: assistência 
elétrica em geral para todas as mar-
cas. 
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Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
Nome da empresa: Centro Au-
tomotivo Inter Car. 
 
Localização: Rodovia Norte-Sul, 
s/nº. Jacaraípe. Cep: 29173-000. 
 
Telefone: (27) 3252-3737. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e  sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: troca e co-
mercialização de peças em geral 
para todas as marcas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Auto Elétrica 
Sport Car. 
 
Localização: Rua Goiânia, s/nº. 
Jacaraípe. Cep: 29173-000 
 
Telefone: (27) 3243-1072. 

 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e  sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: assistência 
elétrica em geral para todas as mar-
cas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Centro Au-
tomotivo Liliu. 
 
Localização: Rua Euder Scherer de 
Souza, s/nº. Laranjeiras. Cep: 
29165-680. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3228-4253. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e  sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: troca e co-
mercialização de peças em geral 
para todas as marcas. 

 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Auto Elétrica 
Super Light. 
 
Localização: Avenida Central, s/nº. 
Laranjeiras. Cep: 29165-130. Área 
urbana. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e  sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: assistência 
elétrica em geral para todas as mar-
cas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Casa das Pe-
ças. 
 
Localização: Avenida Abdo Saad, 
883. Jacaraípe. Cep: 29173-180. 
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Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3243-3253. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e  sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: troca e co-
mercialização de peças em geral 
para todas as marcas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Auto Mecâni-
ca Rodovia. 
 
Localização: Avenida Eudes Sche-
rer de Souza. Laranjeiras.Cep: 
29165-680. Área urbana. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e  sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: assistência 
mecânica em geral para todas as 

marcas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Auto Peças 
Gaivota. 
 
Localização: Avenida Abdo Saad, 
2880. Jacaraípe. Cep: 29173-180. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3252-3791. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e  sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: troca e co-
mercialização de peças em geral 
para todas as marcas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Auto Peças 
Solar. 

 
Localização: Rodovia do Sol Norte, 
s/nº. Jacaraípe. Cep: 29173-418. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3252-8412. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e  sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: troca e co-
mercialização de peças em geral 
para todas as marcas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Centro Au-
tomotivo Hiper Car. 
 
Localização: Rodovia Norte-Sul, 
s/nº. Jardim Limoeiro. Cep: 29161-
900. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-1611. 
 
Período de funcionamento: de 
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segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e  sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: troca e co-
mercialização de peças em geral 
para todas as marcas, alinhamento 
e balanceamento. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
Nome da empresa: Auto Norte-
car. 
 
Localização: Rodovia Norte-Sul, 
226. Jardim Limoeiro. Cep: 29161-
000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3338-1544. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e  sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: troca e co-
mercialização de peças em geral 
para todas as marcas. 
 
Referências/Documentos con-

sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Lava Car Ser-
ra. 
 
Localização: Rua Major Pissara, 
122. Serra. Cep: 29176-020. Área 
urbana. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e  sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: lavagem ex-
terna e interna. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Borracharia 
BR. 
 
Localização: Rodovia BR-101, 
s/nº. Carapina. Cep: 29161-900. 
Área urbana. 
 

Telefone: (27) 3238-0008. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 7h às 19h. 
 
Serviços prestados: recupera 
pneus. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Paraná Auto 
Peças. 
 
Localização: Rodovia BR-101, 
s/nº. Carapina. Cep: 29161-900. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3228-0280. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: troca e co-
mercialização de peças em geral 
para todas as marcas. 
 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Santa Teresa / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

185

Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Borracharia 
Braga. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Nor-
te, s/nº. Carapina. Cep: 29161-900. 
Área urbana. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, 24 horas. 
 
Serviços prestados: recupera 
pneus. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Renault A-
tlântica. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Nor-
te, s/nº. Carapina. Cep: 29161-500. 
Área urbana. 
 
Período de funcionamento: de 

segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e  sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: autorizada 
Renault. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
Nome da empresa: Direcional 
Pneus. 
 
Localização: Avenida José Martins 
Rato, s/nº. Bairro de Fátima. Cep: 
29160-790. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3337-5451. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: troca e co-
mercialização de peças em geral 
para todas as marcas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
Nome da empresa: Borracharia 

Bairro de Fátima. 
 
Localização: Avenida José Martins 
Rato, 152. Bairro de Fátima. 
 
Telefone: (27) 3238-0930. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 7h às 19h. 
 
Serviços prestados: recupera 
pneus. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
Nome da empresa: Cabral Capo-
tas e Pneus. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Nor-
te, s/nº. Carapina. Cep: 29161-500. 
Área urbana. 
 
 
Telefone: (27) 3228-1988. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e  sábado, das 8h às 13h. 
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Serviços prestados: alinhamento 
e balanceamento, troca, compra e 
venda de pneus. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
Nome da empresa: Fly Motos. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Nor-
te. Carapina. Cep: 29161-500. Área 
urbana. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e  sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: autorizada 
moto Yamaha. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Oficina São 
Paulo. 
 
Localização: Avenida José Martins 
Rato, 710. Bairro de Fátima. Cep: 

29161-790. Área urbana. 
 
 
Telefone: (27) 3347-1535. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 7h30 às 
18h e  sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: assistência 
mecânica em geral para todas as 
marcas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Carioca Auto 
Peças. 
 
Localização: Avenida José Martins 
Rato, 721, loja 03. Bairro de Fátima. 
Cep: 29161-790. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3337-6003. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e  sábado, das 8h às 13h. 

 
Serviços prestados: troca e co-
mercialização de peças em geral 
para todas as marcas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Central Car 
Auto Mecânica. 
 
Localização: Avenida Central, 272. 
Laranjeiras. Cep: 29165-130. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3238-8910. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 7h30 às 
18h e  sábado, das 7h30 às 12h. 
 
Serviços prestados: assistência 
mecânica em geral para todas as 
marcas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
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Nome da empresa: Centro Auto 
Sportcar. 
 
Localização: Rodovia Norte-Sul, 
s/nº. Carapina. Cep: 29160-100. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3338-3588 e (27) 
3338-3298. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e  sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: assistência 
mecânica em geral para todas as 
marcas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: CVC � Auto-
rizada Chevrolet. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Nor-
te, km 263. Taquara. Cep: 29161-
900. Área urbana. 

 
Telefone: (27) 3341-1900 e 3341-
2000. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 
18h e sábado, das 9h às 14h. 
 
Serviços prestados: autorizada 
Chevrolet. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
 
Nome da empresa: Tribo Pneus. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Nor-
te, s/nº. Carapina. Cep: 29161-500. 
Área urbana. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 6h às 21h. 
 
Serviços prestados: alinhamento 
e balanceamento, troca, compra e 
venda de pneus. 

 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Delta Mecâ-
nica e Auto Peças. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Nor-
te, s/nº. Carapina. Cep: 29161-500. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3338-3765. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e  sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: troca e co-
mercialização de peças em geral 
para todas as marcas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
Nome da empresa: Rei da Borra-
cha. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Nor-
te, km 267. Carapina. Cep: 29161-
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500. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-3411. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 7h às 19h. 
 
Serviços prestados: recupera 
pneus. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
Nome da empresa: Elétrica Vitó-
ria. 
 
Localização: Avenida José Martins 
Rato, 20. Bairro de Fátima. Cep: 
29160-790. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3337-6106. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 7h às 
18h e  sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: assistência 
elétrica em geral para todas as mar-
cas. 

 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: MG Pneus. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Nor-
te, s/nº. Carapina. Cep: 29161-900. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3228-1150. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: alinhamento 
e balanceamento, troca, compra e 
venda de pneus. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
Nome da empresa: Fax Auto Elé-
trica. 
 
Localização: Avenida Edivaldo Li-
ma, s/nº. Jacaraípe. Cep: 29174-

090. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3287-0235. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e  sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: assistência 
elétrica em geral para todas as mar-
cas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Lava Car do 
Feu. 
 
Localização: Avenida Edivaldo Li-
ma, s/nº. Nova Almeida. Cep: 
29174-090. Área urbana. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e  sábado, das 8h às 17h. 
 
Serviços prestados: lavagem ex-
terna e interna. 
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Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
Nome da empresa: Valto Lava 
Jato e Reparo.  
 
Localização: Avenida Civit II, s/nº. 
Laranjeiras. Cep: 29165-680. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3243-5473. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a Sábado, das 8h às 20h. 
 
Serviços prestados: lavagem ex-
terna e interna. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: GP Pneus. 
 
Localização: Avenida Eudes Sche-
rer de Souza, 1450. Laranjeiras. 
Cep: 29165-680. Área urbana. 
 

Telefone: (27) 3228-3606. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: alinhamento 
e balanceamento, troca, compra e 
venda de pneus. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
Nome da empresa: JG Mecânica. 
 
Localização: Rodovia do Sol � Nor-
te, s/nº. Manguinhos. Cep: 29173-
418. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 9299-5352. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, 24 horas. 
 
Serviços prestados: assistência 
mecânica em geral para todas as 
marcas. 
 
Referências/Documentos con-

sultados: in loco. 
Nome da empresa: JR Auto Me-
cânica. 
 
Localização: Rodovia Norte-Sul, 
s/nº.Jardim Limoeiro. Cep: 29161-
000. Área urbana. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: assistência 
mecânica em geral para todas as 
marcas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Rolatec. 
 
Localização: Rodovia Norte-Sul, 
224. Jardim Limoeiro. Cep: 29161-
000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3281-4401. 
 
Período de funcionamento: de 
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segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: rolamentos. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
Nome da empresa: Pódium � Au-
torizada FIAT. 
 
Localização: Rodovia BR-101, km 
8,5. Carapina. Cep: 29161-900. Á-
rea urbana. 
 
Telefone: (27) 3348-8200. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: autorizada 
Fiat. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: JK Pneus. 

 
Localização: Rodovia BR-101 Nor-
te, km 7,5. Carapina. Cep: 29161-
900. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-2146. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: alinhamento 
e balanceamento, troca, compra e 
venda de pneus. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Lava Jato 
Auto Car. 
 
Localização: Avenida José Martins 
Rato, s/nº. Bairro de Fátima.Cep: 
29160-790. Area urbana. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
20h e  sábado, das 8h às 18h. 

 
Serviços prestados: lavagem ex-
terna e interna. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Mecânica Na-
cional e Importados Royce Mo-
tors. 
 
Localização: Avenida José Martins 
Rato, 557. Bairro de Fátima. Cep: 
29160-790. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3337-4533 e 3034-
0359. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e  sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: autorizada 
Royce Motors. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
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Nome da empresa: Lava Jato RG. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Nor-
te. Carapina. Cep: 29161-500. Área 
urbana. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 7h às 
20h e sábado, das 8h às 18h. 
 
Serviços prestados: lavagem in-
terna e externa. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Lava a Jato 
Barato. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Nor-
te, km 255. Serra. Cep: 29172-900. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3251-3020. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 7h às 

20h e  sábado, das 8h às 18h. 
 
Serviços prestados: lavagem ex-
terna e interna. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Mecânica Au-
to Elétrica Central. 
 
Localização: Rodovia Norte-Sul, 
s/nº. Jardim Limoeiro. Cep: 29162-
000. Área urbana. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e  sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: assistência 
elétrica em geral para todas as mar-
cas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 

Nome da empresa: Lava Jato 
Point da Galera. 
 
Localização: Rodovia Norte-Sul, 
s/nº. Jardim Limoeiro. Cep: 29161-
900. Área urbana. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 7h às 
20h e sábado, das 7h às 18h. 
 
Serviços prestados: lavagem ex-
terna e interna. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Oficina Me-
cânica Rodovia. 
 
Localização: Rodovia Norte-Sul, 
s/nº. Jardim Limoeiro. Cep: 29161-
900. Área urbana. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e  sábado, das 8h às 13h. 
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Serviços prestados: assistência 
mecânica em geral. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Multicar. 
 
Localização: Rodovia Norte-Sul, 
s/nº. Jardim Limoeiro. Cep: 29161-
500. Área urbana. 
 
 
Telefone: (27) 3338-9792. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e  sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: alinhamento, 
molas, amortecedores e mecânica 
em geral. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 

Nome da empresa: Nacional Pe-
ças e Acessórios. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Nor-
te, s/nº. Carapina. Cep: 29161-5o0. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 2121-1313. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: troca e co-
mercialização de peças em geral 
para todas as marcas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: RPF Auto Pe-
ças. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Nor-
te, s/nº. Carapina. Cep: 29161-500. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3228-2560. 

 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e  sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: troca e co-
mercialização de peças em geral 
para todas as marcas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pasola Auto 
Peças. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Nor-
te, s/nº. Carapina. Cep: 29161-500. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-2888. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda as sexta-feira, das 8h às 
18h e aos sábados, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: comercializa-
ção de peças para carros, motos e 
outros. 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Santa Teresa / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

193

 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pró Auto. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Nor-
te, km 8. Carapina. Cep: 29161-
500. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3338-2551. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: lavagem ex-
terna e interna. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Zamperline 
Peças. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Nor-
te, s/nº. Carapina. Cep: 29161-500. 

Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3200-8999. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e  sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: troca e co-
mercialização de peças em geral 
para todas as marcas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
Nome da empresa: WA Borra-
charia. 
 
Localização: Avenida Eudes Sche-
rer de Souza. Laranjeiras. Cep: 
29165-680. Área urbana. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, 24 horas. 
 
Serviços prestados: recupera 
pneus. 
 
Referências/Documentos con-

sultados: in loco. 
 
Nome da empresa: PS Borracha-
ria. 
 
Localização: Avenida Eudes Sche-
rer de Souza. Laranjeiras. Cep: 
29165-680. Área urbana. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 7h às 22h. 
 
Serviços prestados: recupera 
pneus. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
Nome da empresa: Renove 
Pneus. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Nor-
te, km 265. Carapina. Cep: 29161-
500. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3338-2600. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
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18h e  sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: alinhamento 
e balanceamento, troca, compra e 
venda de pneus. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Vila e Fontes 
Lava a Car. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Nor-
te, Km 65. Carapina. Cep: 29165-
680. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3331-2399. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 6h às 22h. 
 
Serviços prestados: lavagem ex-
terna e interna. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 

Nome da empresa: Universal 
Pneus. 
 
Localização: Rua D , 2. Carapina. 
Cep: 29160-100. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-1883. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: alinhamento 
e balanceamento, troca, compra e 
venda de pneus. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Scarpames. 
 
Localização: Rodovia do Sol Norte, 
s/nº. Jardim Limoeiro. Cep: 29162-
000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3243-1509. 
 
Período de funcionamento: de 

segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h e  sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: alinhamento 
e balanceamento. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
  
 
 
6.7.6 �  Postos de Abastecimen-
to 
 
 
Nome da empresa: Posto Arara 
Azul. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Nor-
te, s/nº. Carapina. Cep: 29165-500. 
Área urbana. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 6h às 23h. 
 
Serviços prestados: abastecimen-
to de combustível, calibragem de 
pneus e lavagem de carro. 
 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Santa Teresa / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

195

Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
 
Nome da empresa: Posto Arara 
Azul III e IV. 
 
Localização: Rodovia do Sol, s/nº. 
Manguinhos. Cep: 29164-680. Área 
urbana. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 6h às 23h. 
 
Serviços prestados: abastecimen-
to de combustível, lavagem de car-
ro, sanitários e loja de conveniência. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Posto Arpoa-
dor. 
 
Localização: Rodovia Norte-Sul, 
300. Manoel Plaza. Cep: 29165-000. 

Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3228-1990. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 6h às 23h.  
 
Serviços prestados: abastecimen-
to de combustível e lavagem de car-
ro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
Nome da empresa: Auto Posto 
Civit. 
 
Localização: Avenida Eudes Sche-
rer de Souza. Civit. Cep: 29168-
000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3338-6762. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 6h às 23h. 
 
Serviços prestados: abastecimen-
to de combustível e lavagem de car-
ro. 

 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Posto Cama-
rá. 
 
Localização: Rodovia do Sol � Nor-
te, s/nº. Chácara Parreiral. Cep: 
29164-385. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3228-0340 e (27) 
3328-0852. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 6h às 23h. 
 
Serviços prestados: abastecimen-
to de combustível e lavagem de car-
ro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
Nome da empresa: Posto Cara-
pina. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Nor-
te, km 265. Carapina. Cep: 29161-
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500. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3334-2399. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 6h às 23h. 
 
Serviços prestados: abastecimen-
to de combustível, lavagem de carro 
e calibragem de pneus. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
Nome da empresa: Posto Caste-
lo. 
 
Localização: Avenida Rômulo Cas-
telo, s/nº. Manguinhos. Cep: 29173-
042. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3243-3334. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 6h às 23h. 
 
Serviços prestados: abastecimen-
to de combustível e lavagem de car-
ro. 

 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
Nome da empresa: Posto Coli-
seu. 
 
Localização: Avenida Desembarga-
dor Mário da Silva Nunes, s/nº. Jar-
dim Limoeiro. Cep: 29164-240. Á-
rea urbana. 
 
Telefone: (27) 3228-0966. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 6h às 23h. 
 
Serviços prestados: abastecimen-
to de combustível e lavagem de car-
ro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Posto Costa 
Bela. 
 
Localização: Rodovia ES 010, tre-
cho Jacaraípe x Nova Almeida. Jaca-

raípe. Cep: 29164-675. Área urba-
na. 
 
Telefone: (27) 3252-6008. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 6h às 22h. 
 
Serviços prestados: abastecimen-
to de combustível e lavagem de car-
ro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
Nome da empresa: Posto Coral. 
 
Localização: Rodovia BR 101, km 
7, 259. Laranjeiras. Cep: 29172-
680. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3338-3833. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 6h às 23h. 
 
Serviços prestados: abastecimen-
to de combustível e lavagem de car-
ro. Aceita cartão de crédito. 
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Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
Nome da empresa: Posto Dez. 
 
Localização: Rodovia Norte-Sul, 
s/nº. Jardim Limoeiro. Cep: 29165-
680. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-2103. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 6h às 23h. 
 
Serviços prestados: abastecimen-
to de combustível e lavagem de car-
ro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
Nome da empresa: Posto BKR 
Combustível. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Nor-
te, km 262. Barcelona. Cep: 29165-
000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3341-001. 

 
Período de funcionamento: diari-
amente, 24 horas. 
 
Serviços prestados: abastecimen-
to de combustível e lavagem de car-
ro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
Nome da empresa: Posto Pionei-
ro. 
 
Localização: Avenida Desembarga-
dor Mário da Silva Nunes, 1747. 
Jardim Limoeiro. Cep: 29164-240. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-1847. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 6h às 21h. 
 
Serviços prestados: especializado 
em Gás Natural. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 

Nome da empresa: Gezel Auto 
Posto. 
 
Localização: Avenida Eudes Sche-
rer de Souza. Laranjeiras. Cep: 
29165-680. Área urbana. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 6h às 23h. 
 
Serviços prestados: abastecimen-
to de combustível e lavagem de car-
ro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Posto Onda. 
 
Localização: Avenida Rômulo Cas-
telo, 161. Jacaraípe. Cep: 29173-
320. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3243-1572 e (27) 
3074-2784. 
 
Período de funcionamento: diari-
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amente, das 6h às 22h. 
 
Serviços prestados: abastecimen-
to de combustível e lavagem de car-
ro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
Nome da empresa: Posto Jacara-
ípe. 
 
Localização: Avenida Abdo Saad,  
833. Jacaraípe. Cep: 29173-180. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3243-2542. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 6h às 23h. 
 
Serviços prestados: abastecimen-
to de combustível e lavagem de car-
ro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Posto Makro. 

 
Localização: Rodovia BR-101 Nor-
te, s/nº. Carapina. Cep: 29161-500. 
Área urbana. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 6h às 23h. 
 
Serviços prestados: abastecimen-
to de combustível e lavagem de car-
ro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
 
Nome da empresa: Posto Mar-
lim. 
 
Localização: Rodovia do Sol Norte, 
s/nº. Manguinhos. Cep: 29173-100. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3243-1247. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 6h às 23h. 

 
Serviços prestados: abastecimen-
to de combustível e lavagem de car-
ro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Mega Posto. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Nor-
te, s/nº. Carapina. Cep: 29161-500. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3228-1785. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 6h às 23h. 
 
Serviços prestados: abastecimen-
to de combustível e lavagem de car-
ros. Aceita cartão de crédito. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Posto Mestre 
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Álvaro. 
 
Localização: Rodovia BR-101, nº 
259. Carapina. Cep: 29161-500. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3338-3445 e (27) 
3338-2021. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 6h às 23h. 
 
Informações e observasções 
complementares: aceita cartão de 
crédito. 
 
Serviços prestados: abastecimen-
to de combustível e lavagem de car-
ro. 
 
 
Nome da empresa: Posto Norte 
� Sul. 
 
Localização: Rodovia Norte-Sul, 
500. Carapina. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 6h às 22h. 

 
Serviços prestados: abastecimen-
to e loja de conveniência. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
Nome da empresa: Posto Nova 
Almeida. 
 
Localização: Avenida Noroeste, 
s/nº. Nova Almeida. Cep: 29174-
646. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3253-1219. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 6h às 22h. 
 
Serviços prestados: abastecimen-
to, troca de oléo e ducha. Possui  
lanchonete em anexo ao Posto. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Posto Nova 
Almeida II. 
 

Localização: Avenida Edvaldo Li-
ma, s/nº. Nova Almeida. Cep: 
29174-090. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3253-4011. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 6h às 22h. 
 
Serviços prestados: abastecimen-
to, troca de oléo e ducha. Possui  
lanchonete em anexo ao Posto. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Posto Oliva. 
 
Localização: Avenida Desembarga-
dor Mário da Silva Nunes, s/nº. Jar-
dim Limoeiro. Cep: 29164-240. Á-
rea urbana. 
 
Telefone: (27) 3228-4079 e (27) 
3228-2997. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 6h às 23h. 
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Serviços prestados: abastecimen-
to de combustível e lavagem de car-
ro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Posto Onda. 
 
Localização: Avenida Manguinhos 
� Manguinhos, s/nº. 
 
Telefone: (27) 3243-2261 e (27) 
3243-6332. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 6h às 23h. 
 
Serviços prestados: abastecimen-
to, borracharia e loja de conveniên-
cia. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Posto Planal-

to. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Nor-
te, s/nº. Carapina. Cep: 29161-900. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3228-1066. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 6h às 23h. 
 
Serviços prestados: abastecimen-
to de combustível, lavagem de car-
ros e calibragem de pneus. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Posto Santa 
Rita. 
 
Localização: Avenida José Martins  
Rato, s/nº. Bairro de Fátima. Cep: 
29160-790. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3337-3201. 
 
Período de funcionamento: diari-

amente, das 6h às 23h. 
 
Serviços prestados: abastecimen-
to e borracharia. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Posto Segu-
ro. 
 
Localização: Avenida Central, 107. 
Laranjeiras. Cep: 29165-130. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-5141. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 6h às 21h. 
 
Serviços prestados: abastecimen-
to, loja de conveniência e banco 24 
horas.  
 
Informações e observações 
complementares: aceita cartão de 
crédito. 
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Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
 
 
 
Nome da empresa: Posto Serra-
no. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Nor-
te, Km 65, s/nº. Carapina. Cep: 
29165-500. Área urbana. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 6h às 23h. 
 
Serviços prestados: abastecimen-
to de combustível, lavagem de carro 
e calibragem de pneus. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Posto Triân-
gulo. 
 

Localização: Rodovia BR-101 Nor-
te, s/nº. Carapina. Cep: 29161-900. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3338-3445. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 6h às 23h. 
 
Serviços prestados: abastecimen-
to de combustível e lavagem de car-
ros. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
6.7.6 � Locais e Templos de Ma-
nifes Tações De Fé 
 
Nome da empresa: Assembléia 
de Deus.  
 
Localização: Avenida Rio Amazo-
nas, s/nº. Bairro de Fátima. Cep: 
29160-800. Área urbana. 
 
Período de funcionamento: cultos 
diariamente às 19h. 
 

Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Assembléia 
de Deus. 
 
Localização: Avenida Major Pisara, 
151. Serra. Cep: 29172-580. Área 
urbana. 
 
Período de funcionamento: cultos 
diariamente às 19h. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Assembléia 
de Deus.  
 
Localização: Rua Edvaldo Lima, 
s/nº. Nova Almeida. Cep: 29174-
090. Área urbana. 
 
 
Período de funcionamento: cultos 
diariamente às 19h. 
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Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Igreja Batis-
ta. 
 
Localização: Avenida Abdo Saad, 
s/nº. Jacaraípe. Cep: 29173-180. 
Área urbana. 
 
Período de funcionamento: cultos 
na  quarta, às 19h e domingo das 
9h às 19h. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Igreja Batis-
ta Graciosa de Paz. 
 
Localização: Rodovia do Sol Norte, 
s/nº. Jacaraípe. Cep: 29173-418. 
Área urbana. 
 
Período de funcionamento: cultos 
na quarta às 19h e Domingo, das 9h 
às 19h. 

 
 Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
Nome da empresa: Igreja Batis-
ta Missionária. 
 
Localização: Rua Domingos Mar-
tins, s/nº. Nova Almeida. Cep: 
29174-080. Área urbana. 
 
Período de funcionamento: cultos 
na quarta às 19h e Domingo, das 9h 
às 19h. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Igreja Evan-
gélica IDE. 
 
Localização: Avenida José Martins  
Rato, s/nº. Bairro de Fátima. Cep: 
29160-790. Área urbana. 
 
Período de funcionamento: cultos 
segunda, quarta e sexta-feira às 
19h e Domingo, das 9h às 19h. 

 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Igreja Evan-
gélica Vida. 
 
Localização: Avenida Castro Alves. 
Laranjeiras. Cep: 29165-130. Área 
urbana. 
 
Período de funcionamento: cultos 
diários. 
 
Período de funcionamento: cultos 
segunda, quarta e sexta-feira, às 
19h e Domingo, das 9h às 19h. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Igreja Mara-
nata. 
 
Localização: Avenida Noroeste, 
277. Nova Almeida. Cep: 29174-
646. Área urbana. 
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Período de funcionamento: cul-
tos, diariamente, às 19h. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: 1ª Igreja 
Presbiteriana. 
 
Localização: Rodovia do Sol-Norte, 
s/nº. Jacaraípe. Cep: 29173-418. 
Área urbana. 
 
Período de funcionamento: cultos 
Domingo, das 9h às 19h. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Igreja Santo 
Antônio. 
 
Localização: Rua Pau Brasil, s/nº. 
Manguinhos. Cep: 29173-029. Área 
urbana. 
 

Período de funcionamento: mis-
sas aos domingos, às 9h e 19h. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Igreja São 
Pedro. 
 
Localização: Rua João Pessoa, 
s/nº. Jacaraípe. Cep: 29173-436. 
Área urbana. 
 
Período de funcionamento: mis-
sas aos domingos, às 9h e 19h. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Escola do E-
vangelho Allan Kardec.  
 
Localização: Rua Edvaldo Lima, 
s/nº. Nova Almeida. Cep: 29174-
090. Área urbana. 
 
Período de funcionamento: estu-

dos e orações, terça e quinta feira, 
às 20h 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
6.7.7 � - Outros 
 
6.7.7.1 � - Chaveiros 
 
Nome da empresa: Chaveiro. 
 
Localização: Avenida Central, s/nº. 
Laranjeiras. Cep: 29165-130. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3328-4308. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, 24 horas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Chaveiro Ca-
nal. 
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Localização: Rua Rio Amazonas, 
s/nº. Helio Ferraz. Cep: 29160-700. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3238-0846 e (27) 
9977-3844. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, 24 horas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Chaveiro e 
Banca de Revista Manguinhos. 
 
Localização: Avenida Pau Brasil, 
67. Manguinhos. Cep: 29173-029. 
Área urbana. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 7h às 18h. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 

Nome da empresa: Tanorio Cha-
veiro. 
 
Localização: Avenida Abdo Saad. 
Jacaraípe. Cep: 29173-180. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3243-1431. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 7h às 20h. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
6.7.7.2 � - Náutica e Pesca 
 
Nome da empresa: MRW Náuti-
ca. 
 
Localização: Rodovia do Sol-Norte, 
s/nº. Jacaraípe. Cep: 29173-418. 
Área urbana. 
 
 
Telefone: (27) 3252-7068. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 
18h e  sábado, das 9h às 14h. 

 
Serviços prestados: venda de pe-
ças para embarcações e artigos para 
pesca.  
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Zoo Pesca. 
 
Localização: Avenida Abdo Saad, 
s/nº. Jacaraípe. Cep: 29173-180. 
Área urbana. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sábado, das 9h às 18h. 
 
Serviços prestados: venda de ar-
tigos para pesca. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
7 - GLOSSÁRIO 
 
Estado de conservação: 
Análise qualitativa dos atrativos quanto às 
manifestações culturais, análise realizada 
quanto à fidelidade à origem histórica e/ou 
grau de conservação.  
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Indicativos quanto ao estado de conserva-
ção em relação às transformações ocorri-
das, causando descaracterização do atrati-
vo, classificados da seguinte forma: 
 
Bom � Atrativo com as característi-
cas originais, bem conservadas e/ou 
restauradas, em condições de uso. 
 
Regular � Atrativo parcialmente 
alterado, necessitando de pequenas 
obras de conservação e/ou restau-
ração (pintura etc.) e em condições 
de uso. 
 
Ruim � Atrativo alterado, com a 
estrutura ameaçada, sem condições 
de descrição de suas características 
originais. 
 
Deteriorado � Atrativo desmoro-
nado que não apresenta mais condi-
ções de descrição de suas caracte-
rísticas originais. 
 
Acesso ao atrativo: 
Bom � pavimentado ou não que, 
em função do seu estado, permita 

aos visitantes chegarem ao atrativo 
em qualquer época do ano. 
 
Regular � pavimentado ou não 
que, em função do seu estado de 
conservação, restrinja o uso aos 
visitantes em determinado período 
do ano. 
 
Precário � não pavimentado e que 
dificulte o acesso dos visitantes ao 
atrativo (exemplo: caminhos, ata-
lhos 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 - Refe-

re-se aos períodos de visitação ao 
atrativo, determinando por diversi-
dades climáticas ou outras restri-
ções de horários e de leis. No caso 
de ser temporário, utiliza-se o crité-
rio de mencionar os meses/dias, 
quando necessário. 
 
Maior fluxo � Maior número de 
visitantes. 
 
Demanda � Procura turística.  
 
Descrição dos UH´s (unidades 
habitacionais) � Indica o número 
total de uh�s por tipo, a saber: suí-
tes, apartamentos, quartos com e 
sem banheiro privativo, chalés e 
também se há camas extras no es-
tabelecimento. Caso o apartamento, 
suíte ou chalé não esteja descrito, 
considerar para todos, o seguinte 
critério: nos apartamentos há ba-
nheiro privativo e nas suítes e cha-
lés há banheiro privativo e salas de 
estar.  
 
Origem dos visitantes � Indica a 
origem dos visitantes: se intermuni-
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cipal, do entorno regional, de outros 
estados e outros países. 
 
Rota do Sol e da Moqueca � Modelo im-
plantado pela Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Econômico e de Turismo 
para fomentar e comercializar os produtos 
que constituem os destinos turísticos do 
Espírito Santo, esta rota envolve os municí-
pios de: 

Serra; 
Vitória; 
Vila Velha; 
Guarapari; 
Anchieta.  

 
 
8 - REFERÊNCIAS/DOCUMENTOS CON-
SULTADOS: 

 
In loco. 
 
IPES. Perfil dos Municípios, 2003. 

 
Secretaria de Estado de Educação e 

Cultura, Conselho Estadual de Cul-
tura, UFES. Catálogo de Bens 
Culturais Tombados no Espírito 
Santo. Nassao Hono. [s.n], 1991. 

 
 

Órgãos Públicos e Privados:  
 

Comissão Espírito Santense de 
Folclore. 

 
ESCELSA � Espírito Santo Cen-

trais Elétricas. 
 

IBAMA - Instituto Brasileiro de 
Meio Ambiente.  

 
IBGE. Censo 2000. 

 
Prefeitura Municipal da Serra. 

 
SEBRAE/ES. 

 
Sindhotéis � Sindicato dos Hotéis 

do Espírito Santo. Site em 
construção. 

 
SEDU-ES/2004. 

 
Empresa Particular: 
 

Bradesco Saúde. 
 

Unimed. 
 

Pesquisa Biblioteca:  
 

IEMA � Instituto Estadual do 
Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos. 

 
Lista Telefônica:  
 

Telelista 2004. 
 

Telemar 2004.  
 
Guia de Medicina: 
 

Guia de Medicina, 2004. 
 
Cd de dados:  
 

Espírito Santo em Dados. Gover-
no do Estado do ES 2003-
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Comissão Espírito Santense de 
Folclore. Disponível em: 
www.folclorecapixaba.org.br. 
Acesso em jun. de 2004. 

 

http://www.folclorecapixaba.org.br
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grafia. Disponível em: 
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Ambiente. Disponível em: 
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em: jun. de 2004. 

 
IPES�Instituto de apoio à pes-

quisa do Espírito Santo. Dis-
ponível em: www.ipes.gov.br. 
Acesso em: jun de 2004. 

 
SEBRAE/ES. Disponível 

em:<www.sebraees.com.br>
. Acesso em jun. de 2004. 

 
Disponível em: 
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