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Apresentação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

O Inventário da Oferta Turística será 

estruturado a fim de servir como fonte 

para: 

 

·identificar características e fatores que 

determinam as motivações de viagem; 

·dimensionar a oferta de serviços 

equipamentos e infra-estrutura 

disponíveis, para o processo de 

ocupação turística do território; 

·diagnosticar deficiências e pontos 

críticos entre a oferta e a demanda 

turística existente; 

·permitir a previsão do comportamento 

do mercado em função da análise de 

tendências; 

·direcionar os programas de ação para o 

planejamento estratégico do 

desenvolvimento do setor; 

·analisar o efeito multiplicador do 

turismo no cenário econômico do 

município; 

·organizar o setor de turismo na 

estrutura administrativa do setor 

público; 

·hierarquizar e priorizar os atrativos e 

conjuntos existentes para sua utilização 

otimizada e ordenada; 

·servir como fonte de pesquisa e 

consulta aos empresários, aos 

estudantes e à comunidade em geral, 

interessados na atividade turística do 

município. 
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2 � Metodologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
1. Sede e 
2. Bom Destino. 
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3 � Introdução ao Município. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Localizado às margens da Rodovia BR 101 

na região sul do Estado do Espírito Santo, o 

município tem sua colonização embasada 

pelos italianos, que iniciaram sua vinda no 

final do século XIX.  

 

Muito conhecida pela Festa do Caminhoneiro 

e pela produção de banana, o município de 

Iconha possui grandes empresas de 

transporte de cargas que atuam com uma 

grande gama de itens atendendo a diversas 

localidades brasileiras. 

 

Mesmo com a perca de territórios por 

emancipações, ainda existem atrativos tais 

como a arquitetura colonial italiana em 

Campinho, Duas Barras e Inhaúma que 

despertam grande interesse dos visitantes. 

Outra atração é a Cachoeira de Salto 

Grande, na estrada para o município de 

Vargem Alta. 

 

Outro destaque é o trabalho gestado pelo 

SEBRAE/ES por meio de seu Núcleo de 

Artesanato, que utiliza a grande oferta de 

banana para a confecção de itens artesanais 

com o uso de sua fibra, bem como o 

processamento desta matéria-prima na 

agroindústria local, agregando valor ao 

cultivo da banana.  
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ATRATIVOS TURÍSTICOS 
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4 � Atrativos Naturais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 � ATRATIVOS NATURAIS. 
 
4.1.1.� Montanhas 
 
4.1.1.1 � Picos 
 
Nome do atrativo:  
Pico  do Forno Grande. 
 
Localização: Parque Estadual do Forno 
Grande, Forno Grande. Área Rural. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Caxixe ou Patrimônio do Ouro. 
 
Distância da localidade mais próxima do 
atrativo: 7 Km. 
 
Distância da Sede do município: 22Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em regular estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
estrada Castelo/Vargem Alta, até chegar ao 
trevo de Vargem Alta, pegar a estrada que 
liga São Paulo da Cachoeirinha a Aracê, 
percorrer por 8km até chegar a uma grande 
serralheria, entrar na estrada à direita e 
continuar por 12km até a entrada do Parque. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
contratado. 
 

 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  
Decreto Estadual nº 312, de 31/10/60. 
 
Estado de Conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, de 8h às 17h, sem 
visitas guiadas, acesso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
há centro de vivência e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades decorrentes no atrativo: 
contemplação, pesquisa e lazer. 
 
Integra roteiros turísticos 
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comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Fluxo de visitação, 
constante. 
 
Descrição do atrativo: localizado no Parque 
Estadual de Forno Grande, o Pico é um 
afloramento rochoso com uma altura de 
2.082m e de seu cume avista-se o mar. O 
parque é administrado pelo IDAF. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1 in loco; 
2 SEBRAE. Programa SEBRAE de Turismo. 
Inventário da Oferta Turística do 
Município de Castelo. Janeiro, 1997. 

 
 
 
4.1.2 � Planaltos e Planícies. 
 
4.1.2.1 -- Pedras Tabulares. 
 
Nome do atrativo:  
Pedra do Ubá. 
 
Localização: Patrimônio do Ouro. Área Rural. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Caxixe. 
 
Distância da localidade mais próxima do 
atrativo: 12Km. 
 
Distância da Sede do município: 22Km. 
 

Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em regular estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
estrada Castelo/Vargem Alta, até chegar ao 
trevo de Vargem Alta, pegar a estrada que 
liga São Paulo da Cachoeirinha a Aracê, 
percorrer por 8km até chegar a uma grande 
serralheria, entrar na estrada à direita e 
continuar por 12km até a entrada do Parque. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não 
há. 
 
Estado de Conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
TTempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
há. 
 
Atividades decorrentes no atrativo: 
contemplação, pesquisa e lazer. 

 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Fluxo 
de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: localizado no Parque 
Estadual de Forno Grande, o Pico é um 
afloramento rochoso com uma altura de 
2.082 m e de seu cume avista-se o mar. O 
parque é administrado pelo IDAF. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1 in loco; 
2 SEBRAE. Programa SEBRAE de Turismo. 
Inventário da Oferta Turística do 
Município de Castelo. Janeiro, 1997. 
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Nome do atrativo:  
Rampa do Apeninos. 
 
Localização: Apeninos. Área Rural. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede 
   
Distância da localidade mais próxima do 
atrativo: 12 Km. 
 
Distância da Sede do município: 12Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Seguir pela 
estrada Castelo/Vargem Alta, até chegar a 
Fazenda das Flores, a 6 km da Sede, pegar a 
esquerda, percorrer por 3km subindo a serra 
até chegar a Comunidade de Apeninos. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
contratado ou particular 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de Conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 

 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: variando entre minutos e horas, 
dependendo do objetivo da visita. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: A 
família Celin oferece refeições e serviço de 
lanchonete mediante comunicação prévia. 
 
Atividades decorrentes no atrativo: 
prática do Vôo Livre (parapente e asa delta), 
contemplação, pesquisa, lazer, caminhadas e 
camping. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. (rota do Vôo Livre) 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional,  de todo país e do 
exterior. Fluxo de visitação constante 
(principalmente nos finais de semana). 
 
Descrição do atrativo: área de lazer 
equipada com  restaurante e hospedagem 
(sendo as duas últimas com aviso prévio), 
banheiros em ótimo estado de conservação. 
Casas de Estuque que até hoje estão de pé e 
podem ser utilizadas para hospedagem. Uma 
área de Mata atlântica com uma estrada, não 
muito conservada, porém com potencial para 
trilhas interpretativas. Excelentes paisagens 
do Pico do Forno Grande  e vistas do Vale do 
Prata, a partir da subida para Apeninos 
quando se passa pela �Pedra da Lagartixa�.  
Da parte mais alta da propriedade é possível 

desfrutar da paisagem da Pedra do Dedo, no 
Patrimônio do Ouro, Morro da Joeba com 512 
metros de altitude, próximo ao local onde 
existe a rampa de vôo livre de Apeninos. 
 
Observações complementares: Contato: 
Estevão ou Ezequiel 
 
Referências/Documentos consultados: 

Prefeitura Municipal de Castelo. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Cruzeiro do Caxixe 
 
Localização: Forno Grande. Área Rural. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Caxixe 
   
Distância da localidade mais próxima do 
atrativo: 10Km. 
 
Distância da Sede do município: 34 Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em bom estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir o 
asfalto da Rodovia Pedro Cola, que liga 
Castelo a Venda Nova do Imigrante, até 
chegar ao Distrito de Limoeiro, ali se toma a 
direita, pela estrada não pavimentada, 
passando pelas comunidades de Córrego da 
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Telha, Caxixe Quente, totalizando mais 18km 
até a comunidade do Forno Grande. 
Chegando a igreja desta comunidade pega-se 
a direita até chegar a Fazenda Sossego  
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
contratado ou particular 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de Conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: variando entre minutos e horas, 
dependendo do objetivo da visita. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: a 
Fazenda Sossego oferece refeições, 
hospedagem e produtos caseiros, como o  
queijo, a puina, doces e compotas. 
 
Atividades decorrentes no atrativo: 
prática do vôo livre (parapente e asa delta), 
contemplação, pesquisa, lazer, caminhadas e 
camping. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? variando entre minutos e 
horas, dependendo do objetivo da visita. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e outros países. Fluxo de 
visitação: constante (principalmente nos 
finais de semana). 
 
Descrição do atrativo: área de lazer 
equipado com serviço de restaurante, 
produtos caseiros, áreas para contemplação 
da natureza, serviços de hospedagem (Cama 
e Café), sendo estes mediante aviso prévio. 
Casa de Estuque  
 
Observações complementares: Contato: 
Rita Casagrande e Rosangela Casagrande: 
9886-0975. 
 
Referências/Documentos consultados: 

Prefeitura Municipal de Castelo. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Mirante do Portal. 
 
Localização: Patrimônio do Ouro. Área 
Rural. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Patrimônio do Ouro. 
   
Distância da localidade mais próxima do 
atrativo: 1Km. 
 
Distância da Sede do município: 18Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 

pavimentado  em bom estado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
contratado ou particular 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
Estado de Conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: variando entre minutos e horas, 
dependendo do objetivo da visita. 
 
Atividades decorrentes no atrativo: 
contemplação e lazer. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? sim, (Rota do vôo livre) 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional  
 
Descrição do atrativo: a medida que a 
estrada avança pelo desfiladeiro, a visão do Vale 
da Prata destaca a imensa planície, formando 
um belo mosaico com os cafezais. Próximo ao 
topo, a vista se enquadra entre duas 
surpreendentes �molduras� formadas pela Pedra 
do Dedo e as serras de Ubá.  
 
Referências/Documentos consultados: 
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Prefeitura Municipal de Castelo. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Pedra do Dedo. 
 
Localização: Patrimônio do Ouro. Área 
Rural. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Patrimônio do Ouro. 
   
Distância da localidade mais próxima do 
atrativo: 2 Km. 
 
Distância da Sede do município: 16Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado em bom estado 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
contratado ou particular. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de Conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 

atrativo: variando entre minutos e horas, 
dependendo do objetivo da visita. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
contemplação visual.  
 
Atividades decorrentes no atrativo: 
contemplação e lazer. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados?  sim, (Rota do Vôo Livre). 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional  
 
Descrição do atrativo: um curioso e 
grandioso pico em forma de dedo destaca-se 
ao longo de boa parte da viagem. Aos 
poucos, a estrada vai se aproximando das 
montanhas até cortar o desfiladeiro bem 
rente à Pedra do Dedo. O maciço rochoso é 
um monumento natural ímpar pela sua 
grandiosidade e forma pontiaguda, e ainda 
apresenta uma mata com grandes árvores 
em seu topo. 
 
Referências/Documentos consultados: 
Prefeitura Municipal de Castelo. 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.3 � Hidrografia. 

 
4.1.3.1 - Rios. 
 
Nome do atrativo:  
Rios que deságuam no Município.  
 
Localização: passam por áreas urbanas e 
não urbanas. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em estado 
regular de conservação e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: é possível o 
acesso aos rios por diversos caminhos, 
dependendo do rio, mas em nenhum destes 
há estrutura de embarque e desembarque. 
 
Transporte para o atrativo: não há 
transporte regular. 
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Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: depende exclusivamente da 
vontade e disponibilidade dos interessados, 
podendo ser de algumas horas ou alguns 
dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
há. 
  
Atividades ocorrentes no atrativo: pesca 
esportiva. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
regional, de outros estados e de outros 
países. Maior fluxo de visitação entre o mês 
de junho e setembro. 
 
Descrição do atrativo: os mananciais 
nascem no alto das várias montanhas do 
município e descem para a Sede de Castelo, 
formando os dois principais rios: o Caxixe e o 
Castelo. Devido ao desmatamento 
desenfreado na região, o volume de água dos 

rios diminuiu consideravelmente nos últimos 
anos, tornando-os não navegáveis. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. In loco; 
2. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
Turismo. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Castelo. 
Janeiro, 1997. 

 
 
 
4.1.4 � Quedas D�água. 
 
4.1.4.1 � Cachoeira 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira da Prata 
 
Localização: Fazenda da Prata. Área Rural.  
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Araçui. 
 
Distância da localidade mais próxima:  
10Km. 
 
Distância da Sede do município: 10Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em regular estado e não 
sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
contratado, em bom estado e não adaptado. 
 

Descrição do acesso utilizado: Bairro 
Niteroi, sentido Aracuí, acesso sinalizado 
(referência vôo livre), estrada não o 
pavimentada. 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de Conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
há. 
 
Atividades decorrentes no atrativo: 
contemplação, pesquisa e lazer. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Maior fluxo de visitação entre o mês de junho 
e setembro. 
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Descrição do atrativo: também 
denominada Véu de Noiva, descortina-se da 
Reserva Florestal da Mata das Flores, de uma 
altura de 200 metros e é vista da Fazenda da 
Prata. Sua água é cristalina e própria para 
banho. Possui um pequeno lago ao final de 
sua queda. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. In loco; 
2. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
Turismo. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Castelo. 
Janeiro, 1997. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira do Centro 
 
Localização: Fazenda do Centro. Área Rural.  
 

Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima:  
11,5Km. 
 
Distância da Sede do município: 11,5Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em estado 
regular e não sinalizado. 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
contratado. 
 
Descrição do acesso utilizado: dista 10km 
da sede do município, junto à margem da 
Rodovia ES-166 (pavimentada), que liga 
Castelo a Venda Nova, tendo como acesso 
uma pequena estrada, de terra batida, de 
1.500 metros. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de Conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 

 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
há. 
 
Atividades decorrentes no atrativo: 
contemplação, pesquisa e lazer. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Maior fluxo de visitação entre o mês de junho 
e setembro. 
 
Descrição do atrativo: é uma cachoeira 
que, após sua queda d�água, forma uma 
espécie de lagoa, com areias brancas, sem 
pedras; permite um bom banho, tornando-se 
muito freqüentada nos finais de semana, 
principalmente no verão. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. In loco; 
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2. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
Turismo. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Castelo. 
Janeiro, 1997. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira do Furlan ou  Pedregulho 
 
Localização: Bateia.  Área Rural.  
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 1,5km 
 
Distância da Sede do município: 21Km 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em regular estado e não 
sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: Rodoviário 
contratado, em bom estado e não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
estrada Castelo/Vargem Alta chegando no 
18km na comunidade de Patrimônio do Ouro. 
Toma-se à esquerda em direção a 
Pedregulho, são apenas mais 1,5 km até 
chegar a Cachoeira. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de Conservação: Ótimo  
 

Visitação: diariamente, sem horário 
definido, durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: variando entre minutos e horas, 
dependendo do objetivo da visita. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: a 
cachoeira se localiza em um sitio onde este 
oferece serviço de restaurante, bar, camping 
e uma área gramada para lazer em torno da 
cachoeira. Alem dos serviços descritos acima 
acontecem bailes  regionais. 
 
Atividades decorrentes no atrativo: 
contemplação, pesquisa e lazer. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal  
 
Descrição do atrativo: o acesso ao topo da 
cachoeira é pela comunidade da Bateia, na 
propriedade da família Tomazini, que é 
detentora de titulo que classifica o café 
produzido  na propriedade como um dos 
melhores cafés torrados e moídos do  país. 
Além disso, a cachoeira tem um cena rio que 
guarda resquícios do canal esculpido pelos 
escravos em uma extensão de pedra de 15m 
de cumprimento por 3m de profundidade, 

usado para extrair prata, ouro e pedras 
preciosas do rio. 
 
Observações complementares: contato: 
Toninho Furlan (28) 9975 - 7900 
 
Referências/Documentos consultados: 

Prefeitura Municipal de Castelo. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira do Campestre 
 
Localização: Campestre. Área Rural.  
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede 
 
Distância da localidade mais próxima: 14 km  
 
Distância da Sede do município: 14Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em regular estado e não 
sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
contratado, em bom estado e não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: são 10km 
da sede do município, junto à margem da 
Rodovia ES-166 (pavimentada), que liga 
Castelo a Venda Nova, tendo como acesso 
estrada de terra batida, de 3Km. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
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Estado de Conservação: bom. 
 
Visitação: Diariamente, sem horário 
definido, durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: variando entre minutos e horas, 
dependendo do objetivo da visita. 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades decorrentes no atrativo: 
contemplação e lazer. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Maior fluxo de visitação entre o mês de 
novembro a março 
 
Descrição do atrativo: a 11km do centro de 
Castelo, é uma das cachoeiras mais 
freqüentadas do município, cheia de lendas e 
histórias. 
 
Referências/Documentos consultados: 

Prefeitura Municipal de Castelo. 
 
 
 
 

Nome do atrativo:  
Cachoeira da Brejaúba 
 
Localização: Brejaúba. Área Rural.  
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 15Km. 
 
Distância da Sede do município: 15km 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em regular estado e não 
sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
contratado, em bom estado e não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: a chegada 
até a cachoeira se da pela fazenda da família 
Mesquita, onde se localiza a cachoeira. O 
acesso ao pé da cachoeira é fácil, e no trajeto 
avista se as Serras de Arapoca. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de Conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: variando entre minutos e horas, 

dependendo do objetivo da visita. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades decorrentes no atrativo: 
cachoeira propícia para banhos. 
Contemplação, pesquisa e lazer. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Maior fluxo de visitação entre o mês de 
novembro a março   
 
Descrição do atrativo:  cachoeira propícia 
para banhos e contemplação da natureza 
 
 
 
 
4.1.5 � Unidades de Conservação. 
 
4.1.5.1 - Estadual. 
 
Nome do atrativo:  
Parque Estadual Floresta  
Mata das Flores. 
 
Localização: Distrito de Araçui. Área rural. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 8 km. 
 
Diatância da Sede do município: 8km. 
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Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em regular 
estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado:  
através da Avenida Nossa Senhora da Penha, 
sentido Sede/Aracuí.  
 

 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: Lei 
Estadual nº 4.617, de 02/01/92. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porteira, não-adaptado. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 

 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
se aplica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
caminhadas ecológicas, trilhas para motos e 
bicicletas e outras. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior fluxo de visitação 
entre o mês de junho e setembro. 
 
Descrição do atrativo: é parte do resquício 
da Mata Atlântica e ocupa uma área de 800 
ha. Sua flora é bem rica, como também 
possui inúmeros mananciais. Tombada como 
Parque Florestal (Estadual). O parque é 
administrado pelo IDAF. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. In loco; 
2. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
Turismo. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Castelo. 
Janeiro, 1997. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Parque Estadual do Forno Grande. 

 
Localização: Serra da Povoação. Área rural. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 04km. 
 
Diatância da Sede do município: 22km. 
 

 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em regular 
estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
estrada Castelo/Vargem Alta até chegar ao 
trevo de Vargem Alta, pegar a estrada quee 
liga São Paulo da Cachoeirinha a Aracê, 
percorrer por 8Km até chegar a uma grande 
serralheria, entrar na estrada à direita e 
continuar por 12Km até a entrada do parque. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: lei 
Estadual nº 4.617, de 02/01/92 
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Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porteira, não-adaptado. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
caminhadas ecológicas, trilhas, lazer e 
pesquisa. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados?  não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
entre o mês de junho e setembro. 
 
Descrição do atrativo: faz parte da cadeia 
de montanhas da Serra do Mar, tendo como 
seu ponto principal o Pico do Forno Grande, 
com área de aproximadamente 550ha. Há 
uma vegetação própria deste tipo de relevo. 
Para ir ao Mirante da Pedra Azul é obrigatório 
passar pelas trilhas da Santinha e Poços 
Amarelos. A 290m do CAVI passamos pela 
cachoeira, que é formada na época das 

chuvas, no transbordamento dos poços. 
Avista se além da Pedra Azul, Alto Corumbá e 
Alto Chapéu.  
A reserva é administrada pelo IDAF. A visita 
ao parque deve ser marcada pelo telefone: 
(028) 3248-1156 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. In loco; 
2. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
Turismo. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Castelo. 
Janeiro, 1997. 

 
 
 
 
 
4.1.6 � Cavernas / Grutas e Furnas 
 
Nome do atrativo:  
Gruta do Limoeiro 
 
Localização: área rural. Propriedade da 
Família Camponez. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
localidade do limoeiro 
 
Distância da localidade mais próxima: 
15km. 
 
Diatância da Sede do município: 
localizado a 15km da Sede do Município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 

parcialmente pavimentado, em regular 
estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo da 
Sede com destino a Venda Nova do 
Imigrante, através da Rodovia ES-379 
(asfaltada), após 14,5Km chega-se a uma 
pequena localidade à margem esquerda da 
rodovia. Deixa-se a estrada principal e 
segue-se por uma estrada de terra batida, 
com percurso de 0,5Km 
 
Legislação de proteção ao atrativo: 
Decreto Estadual nº 312, de 31/10/60. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  não adaptada, sem 
infra-estrutura turística. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, sem visitas guiadas, acesso 
gratuito, necessário autorização prévia no 
local. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: visitação 
interna, caminhadas ecológicas e pesquisa. 
 
Integra roteiros turísticos 
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comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
no inverno.  
 
Descrição do atrativo: abriga pedras e 
galerias de rara beleza em seu interior, e 
logo à sua entrada está a pedra mais 
conhecida, que foi batizada como Pedra do 
Sino, devido ao seu formato e som metálico 
que produz, quando tocada. No início dos 
anos 70, foram realizadas prospecções 
arqueológicas pelo arqueólogo Celso Perota, 
que encontrou vestígios de habitação humana 
contínua no local, desde 5000 anos atrás, até 
o período ceramista, representado pelos Puris 
Coroados. 
 
Referências/Documentos consultados: 

Guia Montanhas Espírito Santo. 
SEBRAE/ES 2000. 

 
 
Nome do atrativo:  
Gruta da Boa Sorte 
 
Localização: Boa Sorte. Área rural.  
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Patrimônio do Ouro 
 
Distância da localidade mais próxima: 
3,5km  
 
Diatância da Sede do município: 11 km da 

Sede do Município 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em regular 
estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Bairro 
Niterói tomando a estrada que liga Castelo a 
Vargem Alta, acesso sinalizado (referência 
Vôo Livre), estrada não pavimentada até  a 
serra da Prata. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  A 
11km de Castelo passando pela Fazenda das 
Flores seguem em direção a Patrimônio do 
Ouro chegando a Serra do Prata onde se 
localiza a Gruta. 
  
Estado de conservação: Bom. 
 
Entrada do atrativo: não adaptada, com 
infra-estrutura turística. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito necessário 
autorização prévia no local. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
Celebrações religiosas e missas. 
 

Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
no inverno.  
 
Descrição do atrativo: há dois anos a Gruta 
ganhou uma boa infra-estrutura para receber 
turistas, tornando se assim um local  pra 
manifestações religiosas. No salão principal da 
Gruta foi estruturada uma área para a 
realização de celebrações e missas. Ao passar 
pela passarela decorada, chega se ao altar 
principal, onde esta a imagem de Nossa 
Senhora da Aparecida, adentrando pela Gruta 
existem outro salões com imagens de outros 
santos. 
 A Gruta possui iluminação elétrica, que 
facilita o acesso de pessoas idosas ao local. 
Frestas de luz solar dão um tom ameno ao 
ambiente, emitindo uma paz celestial. Logo 
na entrada da Gruta há uma corrente de 
água vinda do riacho Boa Sorte, que forma 
uma pequena ilha que é usada pelos fieis  
para momentos de reflexão, alem dessa linda 
paisagem a gruta possui jardins com arvores 
floridas e que servem de hospedeira para as 
bromélias, que dão um tom de tranqüilidade 
ao local. Esta gruta esta aos pés da Pedra do 
Dedo, mas também é possível se desfrutar de 
uma linda vista  que oferece como paisagem 
a cadeias de montanhas da região. 
 
Referências/Documentos consultados: 

Prefeitura Municipal de Castelo. 
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4.1.7 - Flora 
 
Nome do atrativo:  
Flora. 
 
Localização: em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, parcialmente 
pavimentado, em estado regular. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, de boa qualidade, não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: acesso ao atrativo permanente, 
sem visitas guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas em cada localidade. 
  
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis em cada localidade específica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação e pesquisa. 
 

Integra roteiro turístico comercializados ?  não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior 
fluxo de visitação no inverno. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 

 
 
Descrição do atrativo: Castelo está localizado 
numa região de relevo montanhoso, com altitude 
superior à 1.000m. Da área original de floresta 
que anteriormente cobria todo seu território, 
restam atualmente 6.659,09ha remanescentes da 
Mata Atlântica, que correspondem a 9,93% da 
área total. Podemos apontar algumas espécies 
como: Embaúbas, Angicos, Cangeranas, Jacarás e 
Cedros. A maior parte da cobertura original da 
região foi substituída por pastagem, cafezais e 
bananais. 
 
Referências/Documentos consultados:   

1. In loco; 

2. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
Turismo. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Castelo. 
Janeiro, 1997. 

 
 
 
4.1.8 - Fauna 
 
Nome do atrativo:  
Fauna. 
 
Localização: em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, parcialmente 
pavimentado, em estado regular. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, de boa qualidade, não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: acesso ao atrativo permanente, 
sem visitas guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: o tempo necessário para usufruir o 
atrativo é de algumas horas em cada 
localidade. 
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Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis em cada localidade específica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação e pesquisa. 
 
Integra roteiro turístico comercializados 
? não. 
 
 

 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior 
fluxo de visitação no inverno. 
 
Descrição do atrativo: são observados 
várias espécies que habitam a Mata Atlântica, 
vegetação predominante na região, sendo 
mais comuns alguns exemplares de Siriema, 
Jacú, Canário da Terra, Sabiá da Mata, Bem 
Te Ví, Coleiro e Corujas. 
 

Referências/Documentos consultados: 
1. In loco; 
2. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
Turismo. Inventário da Oferta 
Turística do Município de Castelo. 
Janeiro, 1997. 

 
 
 
 
 
4.2 � ATRATIVOS CULTURAIS 
 
4.2.1 � Sítios 
 
4.2.1.1 � Conjunto Paisagístico 
 
Nome do atrativo:  
Santuário Imaculada  
Esposa do Espírito Santo. 
 
Localização: área não urbana. Região de 
Aracuí. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Aracuí  
 
Distância da localidade mais próxima: 
1Km. 
Diatância da Sede do município: 4Km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, parcialmente 
pavimentado, em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo do 
Centro, em direção ao Município de Cachoeiro 

de Itapemirim. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado, não 
adaptado ou contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, durante o dia, sem 
visitas guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 

 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
não há. 
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Atividades ocorrentes no atrativo: 
atividades religiosas e contemplação da 
paisagem. 
 
Integra roteiro turístico comercializados 
? não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior 
fluxo de visitação no inverno. 
 
Descrição do atrativo: desde a sua 
fundação em 1995, cresce o número de 
visitantes ao santuário, em busca de milagres 
ou de presenciarem uma aparição de Nossa 
Senhora.  
 
Referências/Documentos consultados: 

Guia Montanhas Espírito Santo. 
SEBRAE/ES 2000. 

 
 
 
 
 
4.2.2 � Edificações 
 
4.2.2.1 � Arquitetura Civil 
 
Nome do atrativo:  
Fazenda do Centro 
 
Localização: Fazenda do Centro. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 

Sede do Município 
 
Distância da localidade mais próxima: 
12km 
 
Diatância da Sede do município: 12Km 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado, não 
adaptado ou contratado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo do 
Centro da cidade, em direção ao Alto Caxixe, 
paralela à estrada de acesso ao Parque 
Estadual Forno Grande, entrar à direita, a 
Fazenda está logo à frente.  
 
Legislação de proteção ao atrativo: 
Tombada pelo CEC em 17/04/84, de acordo 
com o processo n.º 11/84, inscrito no Livro 
de Histórico n.º 79, folha 09 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, durante o dia, sem 
visitas guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 

 
Equipamentos e serviços no atrativo:  não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
visitação externa. 
 
Integra roteiro turístico comercializados 
? não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior 
fluxo de visitação no inverno. 
 

 
 
Descrição do atrativo:  o prédio surgiu em 
1845, características do patrimônio Fazenda 
do Centro, servindo de Sede a uma fazenda 
que se situava à margem direita do Rio 
Castelo, local onde um militar havia 
estabelecido um centro ativo de mineração.  
 
O primeiro proprietário foi Antônio Vieira 
Machado da Cunha, que lhe deu o nome 
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devido à sua posição geográfica, que fazia 
dela um centro de encontro anual de 
fazendeiros para comemorações e festas que 
duravam uma semana. Mais tarde veio a ser 
dono o português Manuel Fernandes Moura. 
 
No final do século XIX, a família Moura 
entregaria a administração da fazenda a um 
feitor que encontrava dificuldades para 
administra-la após a abolição da escravatura. 
A forma encontrada foi a de oferecer à 
imigrantes o sistema de meação, que 
possibilitou um gradativo surgimento do 
empreendimento, facilitado pela fertilidade 
dos vales existentes na região. Este fato 
serviu de motivo para que o Frei Manoel 
Simon, da Ordem Agostiniana, fizesse 
sociedade com José Mariano e adquirissem de 
Joaquim Fernandes Moura Características do 
patrimônio Fazenda do Centro. 
 
O primeiro proprietário foi Antônio Vieira 
Machado da Cunha, que lhe deu o nome 
devido à sua posição geográfica, que fazia 
dela um centro de  encontro anual de 
fazendeiros para comemorações e festas que 
duravam uma semana. Mais tarde veio a ser 
dono o português Manuel Fernandes Moura. 
Em 1910, a produção de café e de cereais 
transformou a fazenda em ativo centro 
comercial e social, com o estabelecimento do 
sistema cooperativista, indústrias de 
beneficiamento de café, arroz, cana-de-
açúcar, milho, polarizando o crescimento da 
região e impulsionando o próprio crescimento 
da Sede do atual município de Castelo. 

Doações posteriores à comunidade, novos 
loteamentos e invasões reduziram ainda mais 
a porção de terra ao redor da Sede da 
fazenda, que continuou de propriedade da 
Ordem Agostiniana, responsável, assim, pela 
primeira reforma agrária do Espírito Santo. 
 
Atualmente a Fazenda do Centro,  ainda 
permanece nas mãos da Ordem Agostiniana, 
mas perdeu sua pujança. O casarão 
encontra-se em total estado de abandono. 
 
A Fazenda situa-se numa área de, 
aproximadamente, 180 alqueires de terras. 
Possui casarão construído pelos escravos e 
capela, em conjunto que dista 15km de 
Castelo, junto à margem da rodovia 
asfaltada, que liga Castelo a Venda Nova do 
Imigrante, tendo como acesso uma pequena 
estrada de três quilômetros. Junto à estrada 
há, também, uma grande igreja, cujo 
padroeiro Santo Agostinho motivou a 
construção aproximadamente 40 anos atrás. 
Um pouco à frente, do lado direito, surge 
uma grande construção, a Sede da antiga 
fazenda construída com uma mistura de 
pedra bruta, alvenaria e muita madeira de 
lei. Ocupando uma área de 1.800m², 
dispondo de 20 quartos e uma ala superior 
com vista para o antigo terreiro. Situado num 
vale entre a estrada de acesso a Campestre e 
um riacho do lado da fachada posterior, o 
vale se abre numa bonita vista e na fachada 
frontal um jardim e campo de futebol 
centralizam a edificação. Este campo de 
futebol, que originalmente era área para 

secagem de café, é ladeada pela edificação 
principal e diversas outras construções que 
têm, hoje, vários usos como vestiário e 
armazém. Ao lado da fachada de fundos, há 
uma pequena área que, hoje, é utilizada para 
horta mas que deveria ser um jardim. É 
cercada por um muro em alvenaria que vai 
da estrada ao riacho. Edificação de relevante 
interesse público arquitetônico, possui um 
corpo central assobradado ladeado por duas 
construções térreas. As fundações e 1/3 das 
paredes do térreo são de pedra; a estrutura é 
de madeira, as vedações em adobe e taipá de 
mão rebocados. Os vãos (portas e janelas) 
possuem verga reta, ombreira e peitoril com 
peças de madeira e janelas de guilhotina. A 
fachada de fundos, de corpo assobradado, 
possui nove janelas ao nível do térreo, 
sobreporta em simetria por nove janelas ao 
nível superior. A edificação térrea da 
esquerda nesta fachada possui uma varanda. 
Em toda afachada principal o avanço do piso 
superior do corpo central e os 
prolongamentos das águas dos corpos 
laterais formam uma extensa varanda com 
piso em pedra e tijoleira. Na parte da 
varanda do lado direito, o acesso ao interior 
do imóvel é feito ao nível do solo e nas 
outras duas partes por meio de pequenas 
escadas.  
 
Na edificação central, ao nível do térreo, há 
três portas de acesso deslocadas do centro 
da fachada, ladeada por duas janelas do lado 
esquerdo e por quatro do outro lado. A 
varanda do pavimento é inteiramente 
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fechada por caixilharia de vidros com 
dezenove janelas geminadas (de ombreiras 
comuns) compondo esta vedação 
envidraçada, de belíssimo efeito e difícil de 
ser encontrado em outros exemplares 
contemporâneos de arquitetura rural. As 
partes da edificação que ficam no centro 
(assobradadas) e a da direita (referência à 
fachada principal) são cobertas, cada uma, 
com duas águas em telha canal com 
terminação no sobrado em beiral revestido 
com lambrequi. Na outra ala da edificação a 
cobertura foi alterada, de onde se retirou as 
telhas canal e se cobriu com telhas de 
cimento amianto, contribuindo para 
descaracterizar o conjunto. 
 
Das edificações tombadas, é de se destacar 
uma que atualmente serve de armazém mas 
que foi construída para ser a estação da 
estrada de ferro que saindo de Cachoeiro de 
Itapemirim chegou até Castelo, não 
prosseguindo adiante. 
 
Atualmente, o local é tombado pelo 
Patrimônio Histórico e Cultural do Espírito 
Santo, e esta em vias de ser restaurado, sob 
a condução do Instituto Frei Manoel Simon. 
 
Referências/Documentos consultados: 
Prefeitura Municipal de Castelo. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Arquitetura Rural.  

 
Localização: toda zona rural do município, 
área não urbana, principalmente Alto Caxixe. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, bom. 
 
Transporte ao atrativo: regular, ônibus 
intermunicipal, de boa qualidade e regular 
não-adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito, sem autorização 
prévia, não adaptada. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
visitação externa. 
 
Equipamentos e serviços: não há. Estão 
disponíveis os serviços e equipamentos do 
entorno, como se seguem: informações, 
sinalização, serviços de limpeza e segurança, 
instalações sanitárias, locais para 
alimentação, hospedagem e lazer. 
 
Integra roteiros turísticos 

comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: a arquitetura 
produzida no meio rural de Santa Teresa 
caracteriza-se predominantemente por 
construções de porte singelo, com 
características estruturais da arquitetura 
produzida pelos portugueses no Brasil e 
adaptada ao repertório italiano e aos 
materiais disponíveis na região. Utiliza a 
estrutura de madeira aparente, com 
preenchimento dos vãos de alvenaria em 
pau-a-pique ou adobe. Nos telhados são 
utilizadas escândulas que foram, 
posteriormente, substituídas por telhas de 
barro canal em capa e bica em algumas 
regiões, onde o barro era mais fácil de ser 
adquirido. 
 
Além das unidades residenciais, os lotes aos 
poucos eram ocupados pela construção de 
outras unidades próprias para fazer funcionar 
o sistema laboral de subsistência que 
consistia em tulha (ou paiol), moinho, 
cisternas, latrinas, chiqueiro, galinheiro, 
curral, aviário, fecularia, destilaria e casa de 
açúcar. 
 
A arquitetura religiosa se mantém presente 
em toda a área rural. O grande número de 
igrejas católicas e templos religiosos 
luteranos reafirma a cultura dos imigrantes 
italianos, alemães, suíços e poloneses. 
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Referências/Documentos consultados: 
Prefeitura Municipal de Castelo. 
4.2.2.2 � Arquitetura Religiosa 
 
Nome do atrativo:  
Santuário de Aparecida. 
 
Localização: Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede 
 
Diatância da Sede do município: Sede do 
município. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, 
adaptado, rodoviário, pavimentado, em bom 
estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: na Aenida 
Nossa Srª da Penha em frente ao ginásio de 
Esportes 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
intermunicipal regular, em bom estado, não 
adaptado ou contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 

Visitação: diariamente, durante o dia, sem 
visitas guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
sim, o santuário oferece banheiros, 
bebedouros e câmeras de segurança 
  
Atividades ocorrentes no atrativo: 
atividades religiosas e contemplação da 
paisagem. 
 
Integra roteiro turístico 
comercializados?  não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: localizado próximo 
ao Centro da cidade, fundada a décadas, o 
santuário esta bem próximo do Cemitério 
Municipal. Os romeiros locais e de fora vão de 
encontro a um ambiente que reuni 
ingredientes como a paz,  a tranqüilidade e 
espiritualidade. Como o dia da santa é dia 12 
de outubro, é realizada uma procissão até 
santuário. 
O santuário, esta sempre com suas portas 
abertas. Também no santuário pode se 
desfrutar de um belo jardim ornamentado 
com flores e muito bem conservado.   

 
No centro do santuário, cercado de água, 
esta  suspensa a imagem da Padroeira do 
Brasil, erguida em um barco estilizado, logo 
atrás da santa esta a imensa pintura junto 
aos azulejos, da épica pescaria que há 
séculos resultou no achando da imagem de 
Nossa Senhora Aparecida, e ainda possui um 
cruzeiro com área para ascender velas. 
 
Referências/Documentos consultados: 

Prefeitura Municipal de Castelo. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Matriz de Nossa Senhora da Penha  
 
Localização: área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Diatância da Sede do município: Sede do 
município. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, adaptado, 
rodoviário pavimentado, em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: no centro 
do município no Centro da cidade, a igreja é 
a referência. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado, 
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adaptado ou contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, sem previa 
comunicação. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
sim, banheiros e bebedouros 
  
Atividades ocorrentes no atrativo: 
atividades religiosas e contemplação da 
paisagem. 
 
Integra roteiro turístico 
comercializados?  não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: localizada no Centro 
de Castelo, atualmente a Igreja faz parte do 
roteiro turístico religioso, atraindo assim 
romeiros de vários lugares do estado e até 
mesmo do país. 
 
A arquitetura é inspirada em traços 
piemonteses, da região Norte da Itália, as 
obras da Matriz tiveram inicio na década de 

50, tendo grande participação da população 
na construção do tempo, ficando pronto em 
30 de maio de 1965. 
 
Além dos jardins que adornam a escadaria 
central, resguarda uma fachada  beirando um 
estilo medieval com duas torres apoiada em 
duas imensas colunas e  uma enorme porta 
de ferro, que foi doada a Paróquia em 1957. 
Logo na entrada da Matriz se encontram os 
sinos que tocam de hora em hora. No interior 
da Igreja tem o altar ornamentado em 
mármore e granito e a cima dele uma 
imagem em tamanho natural de Cristo 
crucificado. Abaixo da Santa esta a imagem 
de Nossa uma pintura que relembra  o 
Convento da Penha, em Vila Velha, já nas 
laterais do altar destacam-se pinturas 
horizontais em óleos sobre tela com cerca de 
4 metros de largura cada, os quadros são de 
1963, sendo que expõe a Santa Ceia sob uma 
ótica diferente com os apóstolos  ajoelhados 
recebendo a eucaristia. A outra tela mostra 
Jesus Cristo aos pés da cruz seguro por 
Maria. A nave central da Igreja com pinturas 
que mostram traços do inferno e da salvação; 
Adão e Eva sendo expulsos do Paraíso; Jesus 
ainda menino com seus pais José e Maria; 
todos os discípulos na parte central da nave, 
entre outras belas pinturas. A Igreja ainda 
possui 14 vitrais com cerca de 3 metros cada. 
 
Referências/Documentos consultados: 

Prefeitura Municipal de Castelo. 
 
 

 
 
4.2.3 - Instituições Culturais. 
 
4.2.3.1 - Bibliotecas. 
 
Nome do atrativo:  
Biblioteca Ciro Vieira da Cunha. 
 
Localização: Rua Anisteu Borges de Águia, 
s/n, Centro. Sede.  
 
Telefone: (28) 3542-6241. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Diatância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: uma das 
principais ruas do Centro da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porta principal, 
adaptada. 
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Visitação: de segunda a sexta, de 7h às 
17h, com visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
pesquisa e leitura em geral. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação, constante. 
 
Descrição do atrativo: a Biblioteca 
Municipal Cyro Vieira da Cunha, mais 
conhecida como Castelinho, foi inaugurada 
em 25 de julho de 1982, porem só foi 
nomeada Biblioteca Publica Municipal em 13 
de dezembro do mesmo ano. Atualmente a 
Biblioteca possui um acervo com 14 mil 
livros. Sua estrutura física esta dividida em 3 
pavimentos, onde no primeiro se encontra as 
obras literárias, no segundo são realizados 
estudos e pesquisas em livros técnicos e 
didáticos. Já no terceiro pavimento, na 
terraço existem quatro torres, da onde se 

tem uma visão privilegiada da Avenida 
Aristeu Borges de Aguiar,  da Matriz Nossa 
Senhora da Penha e das montanhas que 
cercam a cidade. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
4.2.3.2 � Centros Culturais/ 

Casa da Cultura. 
 
Nome do atrativo:  
Sociedade Italiana de Castelo. 
 
Localização: urbana. Rua Ministro Eurico 
Sales, 227. Baixa Itália. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Diatância da Sede do município: Sede.  
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: uma das 
principais ruas do Centro da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 

Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porta principal, adaptada. 
Visitação: de segunda a sexta, de 7h às 
17h, com visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
pesquisa e leitura em geral. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: associação sem fins 
lucrativos com objetivo de resgatar a cultura 
italiana, visto que de 75 a 80% da população 
do município é descendente de italianos. 
 
Observações complementares: cursos de 
italiano para crianças e adultos e coral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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4.2.3.3 � Teatros/Anfiteatros. 
 
Nome do atrativo:  
Teatro Municipal Artênio Merçon. 
 
Localização: Praça Três Irmãos. Rua Cruz 
Maria. Centro. Sede. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Diatância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: uma das 
principais ruas do Centro da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porta principal, 
adaptada. 
 
Visitação: depende da programação, sem 
visitas guiadas, acesso gratuito e sem 

autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
pesquisa e leitura em geral. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: inaugurado em 29 
de janeiro de 1983, possui 249 assentos, o 
espaço é uma sala aberta as mais variadas 
formas de manifestações artísticas, visto que 
o município é um celeiro das artes. O Teatro 
foi criado para proporcionar e apoiar os 
artistas locais, e assim oferecendo mais uma 
opção de entretenimento. O palco do Teatro 
Municipal é utilizado na apresentação de 
peças teatrais e espetáculos de dança como o 
balé, o teatro também tem suas portas 
abertas para exposições artísticas, como 
exposições de artes plásticas e fotografias. 
Em junho de 2001 foi inaugurado o Cinema 
no teatro. 
 
Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 
 
 
4.2.4 -  Gastronomia Típica. 
 
4.2.4.1 � Pratos Típicos 
 
Nome:  
Bolo de café:  
 
Origem: caseira. 
 
Descrição do atrativo: Receita típica: 

 trigo,  
 açúcar,  
 manteiga,  
 café forte,  
 canela,  
 mel,  
 frutas cristalizadas e  
 fermento. 

 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome:  
Bolo da Tetê  
 
Origem: caseira. 
 
Descrição do atrativo: Receita típica: 

 maizena,  
 açúcar,  
 margarina,  
 leite,  
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 trigo e  
 fermento. 

 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome:  
Gelatina de café  
 
Origem: caseira. 
 
Descrição do atrativo: Receita típica: 

 creme de leite,  
 café forte,  
 gelatina,  
 água,   
 leite e 
 gelatina. 

 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 

 
 
4.2.5 � Artesanato. 
 
4.2.5.1 � Outros. 
 
Nome:  
Artesanato de Castelo. 
 
Localização: Sede e Distritos. Área urbana e 
não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em estado 
regular e não sinalizado. 
 
Transporte: rodoviário, regular 
intermunicipal e não adaptado ou a pé. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia.  
 
Acessibilidade ao Atrativo: permanente. 

 

 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: os disponíveis nas localidades de 
cada artesão. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
produção e comercialização de artesanato. 
 
Integra roteiro turístico 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do Atrativo: o artesanato em 
Castelo é produzido com materiais diversos, a 
maior parte utilizando matéria-prima de fácil 
localização no município, com destaque para 
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os objetos decorativos em madeira pintados 
com tintas coloridas. 
 
Observações complementares: o 
SEBRAE/ES possui banco de dados com 
nome, endereço e tipo de trabalho de todos 
os artesãos do município. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 Prefeitura Municipal de Castelo. 
 
 
 
 
4.2.6 � Música e Dança 
 
4.2.6.1 � Folguedos 
 
Nome do atrativo:  
Folia de Reis. 
 
Localização: Sede. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Diatância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: o Mestre da 
Folia encontrada no Município é o Sr Cota, 

funcionário do Supermercados Perim, 
localizado no Centro da cidade, a referência 
de localização da Folia é o Mestre. 
 
Transporte: rodoviário, regular 
intermunicipal e não adaptado ou a pé. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida. 
Visitação: de 24 de dezembro a 20 de 
janeiro ou em eventos programados, sem 
visitas guiadas, acesso gratuito, sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: os disponíveis no local da 
apresentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
manifestação folclórica. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 

no mês de dezembro e janeiro. 
 
Descrição do atrativo: a Folia de Reis  é 
uma tradição européia antiga, disseminada 
em paises de  tradição católica. Chegou ao 
Brasil trazida pelos portugueses.  
 
Os grupos são compostos por catorze 
componentes, chamados de foliões. Dentre 
eles estão incluídos: o mestre da folia, os 
dois palhaços e os tocadores. O mestre é 
quem organiza todo o grupo de foliões. Com 
seu apito, comanda as toadas e tira os 
desafios. É geralmente uma espécie de líder 
espiritual que é respeitado por todos,  por ser 
detentor do conhecimento de todas as 
profecias. Os palhaços, segundo a tradição 
oral, representam tanto a figura do Rei 
Herodes como os soldados que açoitaram 
Jesus. O aspecto bizarro assusta e diverte a 
todos. É sempre a maior atração das folias 
cantando versos de improviso para quem os 
assiste. Ao final da jornada, pedem dinheiro 
para o �dono da casa� que joga ao chão para 
que seja recolhido e entregue ao mestre da 
folia. Este dinheiro é utilizado para a festa do 
arremate que acontece sempre após o dia 20 
de janeiro.  
 
Os tocadores são os músicos que animam a 
folia tocando bumbos, tarol, surdo, viola e 
sanfona e entoando as toadas. Estas 
cantorias possuem ritmo triste e alegre. 
Segundo os mestres, sua música espanta os 
maus espíritos para que o Natal passe em 
paz. As folias iniciam sua peregrinação no 
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ciclo natalino, a partir da meia noite do dia 
24 de dezembro, noite de Natal, 
prosseguindo  até o dia 6 de janeiro, dia dos 
Santos Reis. Do dia 7 a 20 de janeiro, dia de 
São Sebastião, saem para homenagear o 
santo de  devoção, desse vez, somente de 
dia e sem a presença dos palhaços.  
 
A jornada inicia com uma oração especial em 
seus próprios santuários, logo após, os 
foliões vão até a Igreja, para uma bênção 
especial, de onde saem de costas. Fazem 
suas apresentações pelas ruas e nas casas 
que as convidam. Em sua peregrinação, 
chegam nas casas procurando o menino 
Jesus, nascido na noite do dia 24, simulando, 
dessa forma, a peregrinação dos três reis 
magos. Se baterem em uma casa e o dono 
não atender, a casa é amaldiçoada. Se forem 
atendidos, a casa é abençoada. A Bandeira 
dos Santos Reis é o principal símbolo 
religioso da Folia. Cada enfeite que a integra 
tem um significado relacionado à Sagrada 
Família. Suas roupas são geralmente de cores 
variadas, principalmente o vermelho, o 
verde, o amarelo e o azul, com diversos 
adereços. Os foliões vestem calças e camisas 
de cetim, usam um chapéu confeccionado por 
eles mesmos, enfeitados de fitas e decorado 
com espelhos. Os palhaços usam roupas de 
chitão com estampas coloridas e uma túnica 
com muitos babados. Escondem o rosto com 
máscaras de couro de cabra, também 
confeccionado por eles.  
 
Referências/Documentos consultados: 

Prefeitura Municipal de Castelo. 
 
 
 
 
 
4.3 - ATIVIDADES ECONÔMICAS 
 
4.3.1 - Extrativismo e Exploração 
 
4.3.1.1  Mineral (Minas/Jazidas/Salinas)  
 
Nome do atrativo:   
Extração Mineral e outros. 
 
Localização: em todo o município, Sede e 
Distritos, área urbana e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado em estado regular e não 
sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização:  não há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada, em cada propriedade. 
 
Visitação:  diariamente, com visitas guiadas, 
acesso gratuito e com autorização prévia. 

 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 2 (dois) dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
produção e comercialização de produtos 
diversos. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados?  não. 
 
Origem dos visitantes:  local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados.  
 
Descrição do atrativo: Castelo possui em 
seu território 181 empresas. A extração de 
minerais aglutina o maior número de 
empresas (75) 41,5%, seguida de perto pelas 
firmas produtoras de minerais não-metálicos 
(30) 17%. É expressivo, dentro do contexto, 
o número de empresas produtoras de 
alimentos: 10% do total instalado, 
empregando 9% da mão-de-obra ocupada no 
setor. A agroindústria de Castelo produz 
aguardente de cana (cinco empresas), 
laticínios (duas empresas), embutidos e 
defumados (duas empresas) e processa 
massas e doces cristalizados. Existem dez 
revendas de insumos e equipamentos 
agropecuários e sete empresas de compra e 
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armazenagem de café.  
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco; 
2. http://www.sebraees.com.br. Acesso 
em  jun.2005. 

 
 
 
4.3.2 � Agropecuária 
 
4.3.2.1 � Agricultura 
 
Nome do atrativo:   
Café, milho e feijão. 
 
Localização: em todo o município, Sede e 
Distritos, área urbana e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em estado regular e não 
sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização:  não há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada, em cada propriedade. 
 
Visitação:  diariamente, com visitas guiadas, 

acesso gratuito e com autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 3 (três) dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
produção e comercialização de café, milho, 
feijão e eucalipto. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados?  não. 
 
Origem dos visitantes:  local, municipal e 
do entorno regional e de outros estados.  
 
Descrição do atrativo: a Incaper local 
apurou que as principais culturas agrícolas 
em Castelo são o café, o milho e o feijão  
 
A cafeicultura é a principal atividade e a 
maior potencialidade do setor. É desenvolvida 
em 10.500 hectares, sendo a maior fonte 
geradora de emprego e renda. Em 2001 
foram colhidos cerca 27.000 toneladas de 
café em coco, sendo o 11º maior produtor do 
estado. Constata-se no município um 
aumento da área plantada, certamente em 
função da viabilidade econômica da cultura  
 
Em relação à cultura do milho, em 2001 
foram produzidos cerca de 7.200 toneladas 

em aproximadamente 2000ha de área, 
rendendo a atividade R$ 1,6 milhão.  
 
A cultura do feijão ocupou em 2001, 320 ha, 
produzindo 280 toneladas durante o mesmo 
ano, o que representou um faturamento de 
273 mil reais.  
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco; 
2. http://www.sebraees.com.br. Acesso em  
jun.2005. 
 
 
 
 
4.4 - EVENTOS PROGRAMADOS. 
 
4.4.1 - Feiras e Exposições 
 
Nome:  
XXVIII Exposição Agropecuária. 
 
Localização: Bairro Santo Agostinho. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: O 
Parque de Exposições se encontra na Sede do 
municipio. 
 
Diatância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 

http://www.sebraees.com.br.
http://www.sebraees.com.br.
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Descrição do acesso utilizado: através da 
Avenida Nossa Senhora da Penha, sentido 
Sede/Aracuí, curvando a direita no Posto de 
Combustível Ipiranga. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal,  não 
adaptada. 
 
Visitação: 16 a 20 de julho, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza, locais para alimentação, 
área para lazer e entretenimento e 
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
barracas e shows diversificados. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 

 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação, 
na data do evento. 
 
Descrição do atrativo:  estimativa de 
publico 50.000 Pessoas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
4.4.2 - Realizações Diversas 
 
4.4.2.1 - Desportivas 
 
Nome:  
Passeio Ciclistico 
 
Localização: Sede 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Bairro Esplanada 
 
Distância da localidade mais próxima: 2km 
 
Diatância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: passeio 
pelas principais ruas da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal,  não 
adaptada. 
 
Visitação: em 01 de maio, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza, locais para alimentação, 
área para lazer e entretenimento e 
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
barracas e shows diversificados. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
na data do evento. 
 
Descrição do atrativo: estimativa de 
publico 100 ciclistas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome:  
Caminhada Ecológica. 
 
Localização: Sede e zona rural  do município 
de Castelo. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
Diatância da Sede do município: Sede.  
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
pavimentado na zona urbana e não 
pavimentado na zona rural 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal,  não 
adaptada. 
 
Visitação: em 15 de maio, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 

atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza, locais para alimentação, 
área para lazer e entretenimento e 
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
barracas e shows diversificados. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
na data do evento. 
 
Descrição do atrativo:  caminhada pela 
zona rural do município de Castelo 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
Etapa Estadual de Ciclismo  
Copa da Amizade. 
 
Localização: o evento tem inicio na Sede e 
se estende pela zona rural do município 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima:  Sede.  
 
Diatância da Sede do município: 5Km. 

 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: há trechos 
pavimentados na zona urbana e não 
pavimentados na zona rural. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal,  não 
adaptada. 
 
Visitação: 06 de junho, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza, locais para alimentação, 
área para lazer e entretenimento e 
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
barracas e shows diversificados. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
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Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação  
na data do evento. 
Descrição do atrativo: prova de ciclismo 
com estimativa de publico de 1.000 
participantes. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
Nome:  
Ciclismo Speed 2005,  
prova Forno Grande. 
 
Localização: Parque Estadual do Forno 
Grande. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Caxixe. 
 
Distância da localidade mais próxima: 12Km. 
 
Diatância da Sede do município: 22Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado:  seguindo 
através da  avenida nossa senhora da penha 
sentido Sede/Aracuí curvando à direita no 
posto Ipiranga  em direção ao Parque de 
Exposições, há sinalização no local. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 

 
Legislação de proteção ao atrativo: 
Decreto Estadual nº 312 de 31/10/60 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal,  não 
adaptada. 
 
Visitação: 17 de julho, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza, locais para alimentação, 
área para lazer e entretenimento e 
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
barracas e shows diversificados. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
na data do evento. 
 
Descrição do atrativo: prova de ciclismo 
realizada no parque Estadual do Forno Grande. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 

 
 
Nome:  
Campeonato Capixaba de Parapente. 
 
Localização: localidades de Ubá e Apeninos. 
 
Localização: Uba. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Caxixe. 
Distância da localidade mais próxima: 
12Km. 
 
Diatância da Sede do município: 22Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
estrada Castelo/ Vargem Alta até chegar ao 
trevo de Vargem Alta, pegar a estrada que 
liga São Paulo da Cachoeirinha a Aracê, 
percorrer por 8km até chegar a uma grande 
serralheria, entrar na estrada à direita e 
continuar por 12km. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal,  não 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Castelo / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

41

adaptada. 
 
Visitação: 10 de setembro, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza, locais para alimentação, 
área para lazer e entretenimento e 
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
barracas e shows diversificados. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
na data do evento. 
 
Descrição do atrativo:  estimativa de 100 
competidores. 
 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Copa Sul Serrana de Rally � II Rally  

do Frono. 
 
Localização:  Sede e entorno rural do 
município de Castelo 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede 
 
Diatância da Sede do município: Sede 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Sede e 
entorno rural do município de Castelo 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal,  não 
adaptada. 
 
Visitação: 19 de novembro, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 

 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza, locais para alimentação, 
área para lazer e entretenimento e 
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
barracas e shows diversificados. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
na data do evento. 
 
Descrição do atrativo:  estimativa de 30 
competidores. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
4.4.2.2 - Artísticas/Culturais 
 
Nome:  
XVI Semana da Colônia  
Italiana em Castelo. 
 
Localização: Sede. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
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Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: a festa é 
realizada em vários bairros da Sede 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
Entrada do atrativo: portaria principal,  não 
adaptada. 
 
Visitação: 3 a 10 de julho, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza, locais para alimentação, 
área para lazer e entretenimento e 
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
barracas e shows diversificados. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 

do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
na data do evento. 
 
Descrição do atrativo:  mostras da cultura 
italiana, enfocando diferentes aspectos como 
música, dança, manifestação popular, 
gastronomia e outros afins. 
 
Estimativa de público 50.000 pessoas 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
Nome:  
XVI Semana da Cultura Afro. 
 
Localização: Sede. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Diatância da Sede do município: Sede 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado:  no Centro 
da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 

há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal,  não 
adaptada. 
 
Visitação: 13 a 25 de novembro, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza, locais para alimentação, 
área para lazer e entretenimento e 
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
barracas e shows diversificados. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
na data do evento. 
 
Descrição do atrativo:  mostras da cultura 
afro, enfocando diferentes .aspectos como 
música, dança, manifestação popular, 
gastronomia e outros afins. 
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Estimativa de público 3.000 pessoas 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
4.4.2.3 - Populares/Folclóricas 
 
Nome:  
II Passeio do Fusca. 
 
Localização: passeio de fusca com percurso da 
Sede de Castelo até Cachoeiro do Itapemirim. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Aracuí. 
 
Distância da localidade mais próxima: 4km. 
 
Diatância da Sede do município: até a 
cidade de Cachoeiro do Itapemirim  ponto 
final do passeio a distância é de 36km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: percurso 
segue do Centro de Castelo até o Centro 
Cachoeiro do Itapemirim 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal,  não 
adaptada. 
 
Visitação: 21 de agosto, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza, locais para alimentação, 
área para lazer e entretenimento e 
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
barracas e shows diversificados. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
na data do evento. 
 
Descrição do atrativo:  proprietários de 
veículos fusca, desfilam com seus carros, o 
que muito impressiona é a idade e o estado 
de conservação dos fuscas. 
 

Estimativa de público 60 participantes. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
4.4.2.4 - Religiosas/de fé 
 
Nome:  
Festa no Santuário de Aracui. 
 
Localização: Aracuí 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
4Km. 
 
Diatância da Sede do município: 4km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: na saída da 
cidade, em direção ao Município de Cachoeiro 
de Itapemirim.  
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
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Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal,  não 
adaptada. 
 
Visitação: 13 de maio, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza, locais para alimentação, 
área para lazer e entretenimento e 
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
barracas e shows diversificados. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
na data do evento. 
 
Descrição do atrativo:  festa religiosa em 
louvor à Virgem Maria, a programação 
envolve celebração e louvores. 
 
Estimativa de público 10.000 turistas. 
 
Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 
 
 
 
 
Nome:  
Festa de Corpus Christi. 
 
Localização: Sede. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Diatância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado:  nas 
principais avenidas do Centro da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal,  não 
adaptada. 
 
Visitação: feriado de Corpus Christi, data 
móvel, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 

 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza, locais para alimentação, 
área para lazer e entretenimento e 
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
barracas e shows diversificados. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
na data do evento. 
 
Descrição do atrativo: Castelo ganhou 
notoriedade nacional através da confecção 
artesanal de seus tapetes e passadeiras na 
tradicional Festa de Corpus Christi, um 
evento que atravessa a quinta década e a 
cada ano a cidade recebe cerca de 50 mil 
turista. O evento faz parte do calendário 
católico. No inicio da década de 60 a irmã 
Zuleide inovou o Corpus Christi, 
confeccionando um pequeno tapete com 
desenhos geométricos e com a ajuda de fieis, 
colocando este tapete próximo ao pequeno 
altar, em frente a Capela Nossa Senhora das 
Graças da Santa Casa de Misericórdia. Quatro 
anos depois, em  1964 o Freio José Osés, 
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vigário da Paróquia deu o apoio necessário 
para que o tapete fosse confeccionado no 
Centro de Castelo. Já em 1965 outras ruas 
foram sendo enfeitadas e passaram a ser 
percorridas pelo cortejo religioso.  
 
 
Inicialmente o material usado para fazer os 
tapetes eram pedras, borra de café, palha de 
arroz, cal e tampinha de garrafa. 
 
Atualmente a mobilização é geral, ou seja, os 
moradores se unem e vão criando os 
desenhos que serão confeccionados nos 
tapetes, além de fazerem o levantamento dos 
materiais necessários, e finalmente 
confeccionando grandes obras de artes. As 
pessoas são voluntárias são membros de 
grupo de jovens, pastorais, servidores da 
igreja, fieis e moradores, num total de 
aproximadamente 2.500 pessoas 
 
Além da confecção dos tapetes espalhados 
por 1.5km de ruas a festa também inclui 
missas, procissões, apresentações, musicais 
e religiosas, estandes de artesanato e da 
agroindústria, barracas e a exposição de 
fotos dos anos anteriores. 
 
Estimativa de publico 5.000 turistas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco  
 
 
 

 
 
4.4.2.5 - Cívicas 
 
Nome:  
Passeio da Independência. 
 
Localização: Sede. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Diatância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário. totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado:  nas 
principal avenida do Centro da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal,  não 
adaptada. 
 
Visitação: 7 de setembro, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 

prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza, locais para alimentação, 
área para lazer e entretenimento e 
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
barracas e shows diversificados. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação, 
na data do evento. 
 
Descrição do atrativo:  estimativa de 
publico   de 200 participantes. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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5 - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS  
TURÍSTICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 - HOSPEDAGEM. 
 
5.1.1 - Meios de Hospedagem  

Oficialmente Cadastrados. 
 
5.1.1.1 - Hotel. 
 
Nome da empresa:  
Hotel Regina.  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Lídio Machado, 130. 
Centro. CEP: 29360-000.  
 
Telefone: (28) 3542-1594. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 45 quartos 
com banheiro privativo, total de 100 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, telefone, rigobar, ventilador, 
circulado, ar-condicionado, calefação, 
ventilador e tv a cabo. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: restaurante, garagem, bar/lanchone-

te, sala de tv/vídeo e central telefônica. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e/ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Estrela do Sul. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Nossa Senhora da 
Penha, s/n. Centro. CEP: 29360-000.  
 
Telefone: (28) 3542-2383. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 31 quartos 
com banheiro privativo, total de 46 leitos e 3 
camas extras. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, telefone, 15 com ar-
condicionado/calefação, 16 com 
ventilador/circulador, 11 com frigobar e tv a 
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cabo. 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: restaurante, sala de tv/vídeo, 
estacionamento e antena parabólica. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Hotel Plaza. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Nossa 
Senhora da Penha, 190. Centro. CEP: 29360-
000.  
 
Telefone: (28) 3542-1674. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 30 quartos 
com banheiro privativo e 8 quartos sem 
banheiro privativo. 

 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ar-condicionado, calefação, 
ventilador e circulador. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Hotel Magnago. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia ES-166, km 023. 
Independência. CEP: 29360-000.  
 
Telefone: (28) 3542-3065. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6  funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 22 quartos 
com banheiro privativo, total de 56 leitos. 
 

Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, telefone, ar-condicionado/calefa-
ção, ventilador e  frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: estacionamento e central 
telefônica. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
5.2 - ALIMENTAÇÃO. 
 
5.2.1 - Restaurantes. 
 
Nome da empresa:  
Hotel Restaurante Regina. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Lídio Machado, 30. Centro. 
CEP: 29360-000.  
 
Telefone: (28) 3542-1594. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
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permanentes e 2 temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Capacidade do empreendimento: 18 
mesas, 36 cadeiras, com espaço para mais 
pessoas em outro ambiente. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: estacionamento, 
ar-condicionado e self-service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira, regional, e 
carnes. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Churrascaria Estrela do Sul. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Nossa 
Senhora da Penha, s/n. Centro.  
 
Telefone: (28) 3542-2383. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 funcionários  

permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 10h às 
15h. 
 
Capacidade do empreendimento: 40 
mesas. 
 
Formas de pagamento: cartão de credito, 
cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento a la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira, regional, serve 
churrasco a rodízio e moquecas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante e Bar Casa Velha. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Getulio 
Vargas, 51. Centro. CEP: 29360-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente. 
 

Funcionamento: segunda a sábado, das 7h 
às 18h. 
Capacidade do empreendimento: 11 
mesas, 36 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente. 
 
Tipos de cozinha: brasileira, regional e PF 
(prato feito). 
 
Descrição e observações 
complementares: comida caseira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Casa do Artesão. 
 
Natureza da entidade: associação. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Nossa Senhora da 
Penha. Centro. CEP: 29360-000.  
 
Telefone: (28) 3542-2092 e (28) 3542-
3792. 
 
Gerências: geral. 
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Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes e 8 temporários. 
Funcionamento: permanente, a partir das 
18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 45 
mesas e 180 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: carão de crédito, 
cheque e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente, estacionamento, atendimento a la 
carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Descrição e observações 
complementares: tira-gosto, carnes na 
chapa, lanches e pizzas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:   
Restaurante Alled. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Nossa 
Senhora da Penha, 190. Centro.  
 
Telefone: (28) 3542-1674. 

 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 10h às 
15h. 
 
Capacidade do empreendimento: 12 
mesas. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: self-service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Churrascaria Gauchão. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Nestor Gomes, s/n. 
Centro. CEP: 29360-000.  
 
Telefone: (28) 3542-2825. 
 
Gerências: geral. 
 

Número de funcionários: 10 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, almoço das 
10h às 15h e  jantar das 18h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 30 mesas. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente, ar-condicionado, atendimento a la 
carte, self-sevice. 
 
Tipos de cozinha: brasileira, regional, 
churrascaria a rodízio. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Churrascaria Magnago. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia ES. Independência.  
 
Telefone: (28) 3542-2513. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 funcionários 
permanentes. 
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Funcionamento: permanente, das 8h30 às 
20h. 
Capacidade do empreendimento: 20 
mesas. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e self-service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
5.2.2 - Bares/Cafés/Lanchonetes. 
 
Nome da empresa:  
Vagalumes Bar e Lanchonete. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea,  não tombada. 
 
Localização: Avenida Nossa Senhora da 
Penha, 205. Centro.  
 
Telefone: (28) 3542-0834. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 

permanentes. 
 
Funcionamento: segunda a sábado das 
6h30 às 2h e domingo a partir das 16h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 
mesas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente. 
 
Tipos de cozinha: lanches. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Lanchonete Bahamas. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Nossa 
Senhora da Penha, 387. Centro. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 8h às 

20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 2 mesas 
e 9 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente. 
 
Tipos de cozinha: lanches e sucos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Sorv Frut. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Nossa Senhora da 
Penha. Centro.  
 
Telefone: (28) 3542-3660. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 8h às 
22h. 
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Capacidade do empreendimento: 16 
mesas. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ambiente. 
 
Tipos de cozinha: lanches, salgados e bebidas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Hora do Lanche. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Aristeu Borges de Aguiar,  
s/n. Centro. CEP: 29360-000.  
 
Telefone: (28) 3542-0884. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: segunda a sábado, das 7h 
às 19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 3 mesas 
e 10 cadeiras. 

 
Formas de pagamento: cheq ue e dinheiro. 
Equipamentos e serviços: música ambiente. 
 
Tipos de cozinha: lanches, sucos e vitaminas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
5.2.3 - Casa de Chá/Confeitarias. 
 
Nome da empresa:  
Panificadora Atenas 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Nossa Senhora da 
Penha. CEP: 29360-000.  
 
Telefone: (28) 3542-1957 
. 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 6h às 
20h. 
 
Capacidade do empreendimento:  6 
clientes no balcão. 
 

Formas de pagamento: cheque e/ou 
dinheiro. 
Equipamentos e serviços: atendimento no 
balcão. 
 
Tipos de cozinha: padaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Panificadora Lanchonete  
Castelo D�u Pão. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praça Três Irmãos. Centro. 
CEP: 29360-000.  
 
Telefone: (28) 3542-1618. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: segunda a sábado das 
5h30 às 19h30 e domingo das 5h30 às 
11h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 2 
cadeiras. 
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Formas de pagamento: cartão de credito, 
cheque e/ou dinheiro. 
Equipamentos e serviços: Atendimento no 
balcão. 
 
Tipos de cozinha: padaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade: 
Panificadora Castelo Dú Pão 
 
Localização: Praça Três Irmãos nº 30, Centro. 
 
Telefone: (28) 3542-1618   
 
Funcionamento: segunda à sexta das 8h às 
180h e sábado das 8h às 12h 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: Pães, bolos, doces e 
serviços em gerais. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome/entidade : 
Padaria Popular 
 
Localização: Rua Lídio Machado nº22,  
Santo Andrezinho. 

 
Telefone: (28) 3542-6310 
Funcionamento: segunda a sexta das 8h às 
18h e sábado das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: Pães, bolos, doces 
entre outros. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Café e Confeitaria Margarida. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Praça do Convívio. 
Centro. CEP: 29360-000.  
 
Telefone: (28) 3542-2699. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 8h às 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 4 mesas 
e 12 cadeiras. 

 
Formas de pagamento: dinheiro. 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente com atendimento a la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira, regional e 
padaria. 
 
Descrição e observações 
complementares: bolos, salgados, cafés e 
tortas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Confeitaria Festiva. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Nossa 
Senhora da Penha. Centro. CEP: 29360-000 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 7h às 
21h. 
 
Capacidade do empreendimento: 4 mesas 
e 16 cadeiras. 
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Formas de pagamento: cheque e/ou 
dinheiro. 
Equipamentos e serviços: Atendimento no 
balcão. 
 
Tipos de cozinha: padaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
5.3 - TRANSPORTES. 
 
5.3.1 - Táxis. 
 
Nome da empresa:  
Ponto de Táxi. 
 
Integra rede de transportes: local e regional. 
 
Endereço: Avenida Nossa Senhora da Penha s/n. 
 
Gerencias: cada motorista administra o seu 
serviço. 
 
Período de atendimento: todos os dias, 24 
horas. 
 
Formas de ingresso/pagamento: dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: veículos 
próprios. 

 
Abrangência do atendimento: local, e 
regional. 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar condicionado, 
música ambiente.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
5.5 - LAZER E ENTRETENIMENTO. 
 
5.5.1 - Parques, Jardins e Praças. 
 
Nome:  
Praça Três irmãos. 
 
Localização: Sede, entre as Ruas Getúlio 
Vargas e Aristeu Brogeo de Aguiar. Centro. 
 
Funcionamento: diariamente, 24 horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
serviço de limpeza, serviço de segurança e 
telefone público. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
passagem de pedestres. 
 
Descrição e observações 
complementares: praça composta por 
jardins, piscina com fonte, árvores. 
Inaugurada em 8 de junho de 1980, em 
homenagem aos irmãos Correa Lima. Acesso 

gratuito. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
Nome: 
Beira Rio. 
 
Localização: Bairro Independência. 
 
Funcionamento: diariamente, 24 horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
serviço de limpeza, serviço de segurança, 
telefone público, quadras de vôlei, quadras 
de futebol de salão, half-pipe para a pratica 
de skate e um campo de futebol society. 
 
Principais atividades ocorrentes: Prática 
de caminhadas, esportes, festas e lazer. 
 
Descrição e observações 
complementares: inaugurado em 1982, o 
Parque Municipal da Beira-Rio possui um lago 
com uma ilha no meio.  No lago tem patos, e 
abriga varias espécies de pássaros tais como: 
sabiás, canários e pombos. Estes pássaros 
são alimentados todas as manhãs por 
moradores do Bairro Independência. No fim 
da tarde e à noite, transitam adeptos á 
caminhadas e praticantes de esportes. A 
comunidade organiza muitas festas e 
apresentações musicais no Beira-Rio como 
moda de viola, musica sertaneja, forró e 
pagode. 
 
Referências/Documentos consultados: 
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 in loco. 
 
 
 
 
5.5.2 - Clubes. 
 
Nome:  
CAEC - Clube de Atividades  
Esportivas Castelense. 
 
Localização: Rua Miguel da Paixão Vasconcelos 
nº 02. Santo Agostinho. CEP: 29360-000.  
 
Telefone: (28) 3542-1666. 
 
Gerências: gratuito, 25 a 30 sócios. 
 
Funcionamento: reunião semanal, toda 
terça-feira, às 20h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
Bar, sanitários e quadras de esportes. 
 
Principais atividades ocorrentes: vôo 
livre, rali jipe, enduro, montainbike, rapel, 
montanhismo, Treeking.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
AABB � Associação  
Atlética Banco do Brasil. 
 

Localização: Rodovia ES 166 s/n, km 2,5, 
Aracuí. CEP: 29360-000.  
 
Telefone: (28) 3542-2224. 
Gerências: geral. Ingresso para associados e 
convidados. 
 
Funcionamento: de terça a sexta, de 7h às 
18h e sábado, de 7h as 22h 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
Quadras de esportes, sanitários, lanchonete e 
piscina. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
entretenimento. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco 
 
 
 
5.5.3 - Estádios, Ginásios e Quadras 
 
Nome:  
Comercial Sport Club 
 
Localização: Rua Estádio Independência, 
s/n, Vila Izabel. CEP: 29360-000.  
 
Telefone: (28) 3542-1535. 
 
Gerências: geral. Ingresso pago ou gratuito 
de acordo com o evento desportivo. 
 
Funcionamento: Diariamente, das 7h às 18h 

 
Equipamentos, instalações e serviços: 
piscina, toboágua, bar, sauna, banheiro, 
salão de festas e campo de futebol. 
 

Principais atividades ocorrentes: 
atividades esportivas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco 
 
 
Nome:  
Purus Club 
 
Localização: Rodovia ES 166, s/n, km 02, 
Centro. CEP: 29360-000.  
 
Telefone: (28) 3542-2101. 
 
Gerências: geral. Ingresso pago ou gratuito 
de acordo com o evento desportivo. 
 
Funcionamento: Das 8h s 17h nos 
seguintes dias: segunda, quarta, quinta, 
sábado e domingo. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
`piscina, bar, quadra poliesportiva, salão de 
jogos. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
atividades esportivas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco 
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5.5.4 � Casas de Dança 
 
Nome:  
Atalanta Mega Show 
 
Localização: Rua Paraju, s/n, Castelo 3. CEP 
29360-000. 
 
Gerências: administração geral, ingresso 
pago. 
 
Funcionamento: não há funcionamento 
regular, funciona apenas quando é realizado 
algum evento. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, telefone público, bar e 
estacionamento. Todo o serviço é terceirizado. 
 
Principais atividades ocorrentes: Moda de 
Viola a partir das 19:00 hs. Capacidade para 
aproximadamente 1200 pessoas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Pesque- pague fura boca 
 
Localização: Monte Pio. Área Rural. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede 

   
Distância da localidade mais próxima do 
atrativo: 9 Km. 
Distância da Sede do município: 9Km. 
 
Acesso ao atrativo: Rodoviário, não 
pavimentado em bom estado 
 
Transporte para o atrativo: Rodoviário 
contratado ou particular. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: Não há. 
 
Estado de Conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: variando entre minutos e horas, 
dependendo do objetivo da visita. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
oferece serviço de bar e lanchonete em uma 
extensa área gramada que é utilizado como 
pouso pelos pilotos de paragliders e asas-
delta.  
 
Atividades decorrentes no atrativo: 
contemplação, lazer e pesca. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? sim ( Rota do vôo livre) 

 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional.  
Descrição do atrativo: prosseguindo, no 
km 9 na localidade de Monte Pio, o Pesque-
pague Fura-Boca é um atrativo muito 
freqüentado. Além da pescaria, oferece 
serviço de bar e lanchonete em uma extensa 
área gramada que é utilizado como pouso 
pelos pilotos de paragliders e asas-delta, 
após curtirem a beleza de voar sobre Castelo.  
 
Observações complementares: Contato: 
Maurílio Garcia 28-9955-6413 
 
Referências/Documentos consultados: 
Prefeitura Municipal de Castelo. 
 
 
Nome do atrativo:  
Família Fioreze 
 
Localização: Arapoca. Área Rural. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Aracuí. 
   
Distância da localidade mais próxima do 
atrativo: 13 Km. 
 
Distância da Sede do município: 18Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
pavimentado em ótimo estado 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
contratado e particular. 
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Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
Estado de Conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, com horário 
definido, com visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: variando entre minutos e horas, 
dependendo do objetivo da visita. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
casa de café colonial, fábrica de rapadura 
cremosa, lavoura cafeeira, trilhas ecológicas, 
banheiros, etc. 
 
Atividades decorrentes no atrativo: 
passeios ecológicos, visita a Fábrica de 
Rapadura e a lavoura de Café Conilon 
Especial, Casa de Café Colonial, com 
produtos artesanais e agroindustriais, comida 
caseira no fogão a lenha, contemplação dos 
rochedos que circundam a comunidade, 
família tipicamente italiana, utilizando o 
sistema de agricultura familiar como sustento 
e lazer. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. 

 
Descrição do atrativo: HáA 18 km da Sede de 
Castelo, partindo de Aracuí, inicia-se logo nos 
primeiros quilômetros dessa via pavimentada a 
visão dos imensos rochedos da região entre 
Arapoca e Sombra da Tarde. O povoado de 
Arapoca fica no sopé da pontiaguda Pedra do Fio, 
também conhecida como Pedra do Frankstein. Os 
habitantes locais, descendentes de italianos, são 
conhecedores das trilhas entre as serras que 
levam a lugares fantásticos.  
 
Na residência da tradicional Família Fiorezi, o 
visitante é muito bem recebido, tendo a 
oportunidade de apreciar a deliciosa rapadura 
cremosa da Vovó Amélia, feita do cozimento do 
caldo de cana, por meio do processo de produção 
artesanal, área para a prática de caminhadas 
ecológicas com identificação das espécies nativas 
da Mata Atlântica, restaurante com comida 
caseira servido no fogão a lenha, casa de café 
colonial onde são comercializados os produtos da 
comunidade, como o artesanato e doces. A 
lavoura de café Conilon, certificada pelo Centro de 
Comércio de Café como referência em qualidade e 
a Casa na Árvore, tão apreciada pelas crianças. 
 
Referências/Documentos consultados: 
Prefeitura Municipal de Castelo. 
 
 
Nome do atrativo: 
Xiquita�s Bar 
 
Localização: Ponte de São João. 
 

Localidade mais próxima do atrativo: Sede . 
 
Distância da localidade mais próxima do 
atrativo: 9 km. 
Distância da Sede do município: 9 Km. 
 
Acesso ao atrativo: tomar o acesso para o 
Bairro Garagem, pegando a estrada que liga 
Castelo à Muniz Freire   
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
Castelo à Munis Freire, km 9. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
intermunicipal regular em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de Conservação: bom. 
 
Visitação:  fins de semana e feriados, das 8h 
às 18h. 
 
Acessibilidade do atrativo:  temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias, local para alimentação 
e área para lazer e entretenimento não 
adaptados. 
 
Atividades decorrentes no atrativo: 
visitação, principalmente na área ambiental, 
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contemplação paisagística e lazer. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
regional, nacional e internacional. Fluxo de 
visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: Um pomar 
localizado as margens do Rio Castelo em um 
trecho de corredeiras, oferecendo condições 
de lazer e entretenimento. 
 
Observações complementares: Contato: 
(28) 3542 1291 (somente em Castelo) e (28) 
3542 3995 (fax) 
 
Referências/Documentos consultados: 
Prefeitura Municipal de Castelo. 
 
 
 
 
5.6 - OUTROS SERVIÇOS  

E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 
 
5.6.1 - Entidades, Associações  

e Prestadores de Serviços  
Turísticos. 

 
Nome:  
Associação Comercial  
e Industrial de Castelo. 
 
Localização: Rua Aristeu Borges de Aguiar, 
71, Centro. Telefone: (28) 3542-2358 e (28) 

3542-3742. 
 
Gerências: outras: associados. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta, das 8h às 17h. 
 
Formas de pagamento: pago. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias e serviço de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
promoções e ações voltadas ao comércio e 
indústria local e aos lojistas associados. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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6 - INFRA-ESTRUTURA DE APOIO  
TURÍSTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS  
DO MUNICÍPIO 

 
6.1.1 - Características Gerais 
 
6.1.1.1 - Políticas 
 
Nome do município:  
Castelo. 
 
Localização:  
Latitude �  20°36�13� 
Longitude �  41°12� 16� 
 
Endereço da prefeitura: Av. Nossa Senhora 
da Penha, 103. Centro.  
 
CEP: 29360-000. 
 
Telefone: (28) 3542-2124 
 
Fax: (28) 3542-8512 
 
E-mail: castelopmc@uol.com.br 
 
Registro estadual: 27165638/0001-39 
 
Referências/Documentos consultados: 
  Prefeitura Municipal de Castelo. 
 
 
 
6.1.1.2 - Geográficas 
 
Área total do município: 670m² 

 

Município limítrofes:  
Norte: Conceição do Castelo e Venda Nova 
do Imigrante. 
Sul: Cachoeiro do Itapemirim 
Leste: Domingos Martins e Vargem Alta 
Oeste: Muniz Freire e Alegre. 
 
Distritos: Sede, Araçui, Estrela do Norte, 
Monte Pio e Patrimônio do Ouro. 
 
Temperatura:  
Mínima 17,7°  
Média  23,1° 
Máxima  30,1° 
 
Clima: tropical quente. 
 
Altitude  
Na Sede 101m. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Castelo. 
 
 
 
6.1.1.3 - Econômicas 
 
Principais atividades econômicas:  

 agropecuária; 
 extrativismo mineral. 

 
Referências/Documentos consultados:   
Prefeitura Municipal de Castelo 
 
 
 

mailto:castelopmc@uol.com.br
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6.1.2 - Aspectos Históricos 
 
As bandeiras, formadas por homens 
destemidos e aventureiros, tudo sacrificavam 
em busca da necessidade de explorar novas 
terras, dominados pela ânsia descabida em 
encontrar metais preciosos. O ouro foi um 
dos metais que trouxeram estes grandes 
desbravadores até as terras da, então, 
Capitania do Estado do Espírito Santo. 
 
As primeiras notícias que sabemos sobre esta 
busca datam de 1705, quando o bandeirante 
Pedro Bueno Cacunda, paulista de Taubaté, 
desceu o Rio Doce vindo dos sertões de 
Cataguases, inspecionando seus afluentes 
encontrou-se com o pioneiro Domingos Luís 
Cabral que lhe informou existir no Rio 
Mayaguassu (hoje Manhuaçu), ribeiro com 
cascalho de ouro em abundância.  
 
Incentivado pela notícia Pedro Bueno 
Cacunda, deslocou-se para a região da Serra 
do Castelo, onde acabou encontrando o 
precioso metal nos córregos ali existentes, 
dando início a povoação do lugar. Estas 
caravanas faziam seus percursos vindo da 
Vila de Itapemirim, passando pelo Pico do 
Forno Grande que, com sua formação de um 
torreão de estilo feudal, fizeram com que as 
caravanas pudessem memorizar a passagem 
por aquele local, denominando-a como a 
�Pedra do Castelo�, originando assim o nome 
do município. Segundo os relatos do trabalho 

de Bazílio Carvalho Demor, onde transcreve 
fatos do município de Castelo, em sua obra 
�História da Província do Estado do Espírito 
Santo�, declara que no dia 25/02/1702 foram 
nomeados capitães de entrada José Cardoso 
Coitinho e Sargento Mor, Thomaz Francisco 
Mendes, para ali confirmarem a existência e o 
início das explorações auríferas. Em 1751, o 
então capitão de todo o Distrito das Minas de 
Sant�ana do Castelo, Domingos Corrêa da 
Silveira, a fim de conservar a tranqüilidade 
entre os bandeirantes dos lugarejos de 
Arraial Velho, Ribeiro do Meio e Caxixe, e 
evitar o ataque dos indígenas, convenceu os 
mineiros a abandonarem o solo riquíssimo de 
Minas de Sant�ana do Castelo, tendo a sua 
igreja matriz Nossa Senhora da Conceição 
sofrido a transferência de seu batistério para 
a igreja de Nossa Senhora do Amparo de Vila 
do Itapemirim (...) os missionários jesuítas 
não lhes causavam temor e entravam de dia 
nas aldeias como amigos, manifestando 
assim a sua confiança e fins inofensivos, 
precedidos de um intérprete que lhes 
anunciava a paz.  
 
Como sabiam a língua tupi, os padres 
comunicavam-se diretamente com eles e por 
suas palavras meigas e promissoras como 
que magnetizavam afeiçoando-lhes as almas. 
Os indígenas em poucos dias tornavam-se 
familiares. Por isso, sem repugnância nem 
constrangimentos os acompanhavam para os 
aldeamentos em que não lhes faltavam os 
alimentos para o seu corpo e as festinhas 
para os espíritos. Tudo isso durava até 

habituarem-se a vida nova e poderem ser 
aproveitados nos trabalhos rurais e noutros 
misteres, segundo suas inclinações. Segundo 
transcrições publicadas em 1896, por J. J. 
Gomes Netto, na revista do Instituto 
Histórico, assim se deu a domesticação dos 
indígenas e a continuidade dos interesses por 
parte do governo pelas minas de ouro 
Sant�ana de Castelo. 
 
Após alguns anos, em 1826, foi entregue ao 
governo uma amostra de ouro das Minas de 
Sant�ana de Castelo, explorada por dois 
naturalistas ingleses e entregue pelo Coronel 
Julião Fernandes Leão. Em 1846, foi 
definitivamente instalado o Aldeamento 
Imperial Affosino e, posteriormente, em 
virtude de seu desenvolvimento foi, em 1871, 
elevado à condição de Freguesia pela Lei 
Provincial n.º 9. Não há data específica de 
quando a Freguesia Imperial Alffosino foi 
transformada em Conceição do Castelo; 
porém, os seus Distritos de Cachoeiro de 
Itapemirim e Conceição de Castelo eram os 
mais importantes por abrangerem os 
Distritos que continham o solo e clima para a 
cultura de todos os cereais e frutas. A 
agricultura teve seu impulso com os 
desbravadores que ali chegaram em 1848, 
com a participação do major Antônio Vieira 
Machado e o capitão Honorio Vieira Machado 
da Cunha, formando o clã Vieira da Cunha. 
 
Com o término da escravidão, devido à falta 
de mão-de-obra, os grandes fazendeiros 
viram-se obrigados a transformar seus 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Castelo / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

60

latifúndios feudais em minifúndios, onde os 
recém-chegados emigrantes europeus ali 
chegavam; em sua maioria italianos, que se 
instalavam e iniciavam uma nova vida. Entre 
as famílias que foram para esta região 
destacam-se as de José Vivacqua, os Cola, os 
Caliman, os Perim, os Dadalto, os Venturini, 
os Gava e outros. 
 
O Distrito foi criado em 31 de julho de 1891 e 
no dia 25 de dezembro de 1928, pela Lei 
Estadual n.º 1.687, criou-se o Município de 
Castelo, com território desmembrado do 
Município de Cachoeiro de Itapemirim, 
ocorrendo sua instalação em 1929. 
 
Referências/Documentos consultados:   

1. Prefeitura Municipal de Castelo; 
2. www.ipes.es.gov.br acesso em maio 
de 2005 e 
3.   www.sebraees.com.br  acesso em 
maio de 2005. 

 
 
 
 
6.1.3- Administração Municipal 
 
6.1.3.1 - Estrutura Administrativa 
 
Nome do Prefeito: Cleone Gomes do 
Nascimento. 
 
Número de secretarias, Departamentos e 
Outros:  

 Secretaria Municipal de Administração 

e Planejamento,  
 Secretaria Municipal de Finanças,  
 Secretaria Municipal de Obras,  
 Secretaria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente, 
 Secretaria Municipal de Educação,  
 Secretaria Municipal de Ação Social; 
 Secretaria Municipal de Saúde e 
 Secretaria Municipal de Transporte. 

 
Referências/Documentos consultados:   

1. Prefeitura Municipal de Castelo 
2. IPES. 

 
 
 
6.5.3.2 - Gestão do Turismo 
 
Órgão oficial de turismo: Gerente de 
Turismo 
 
Titular do órgão: Carlos Eduardo Destefani. 
 
Conselho municipal de turismo:  Lei N° 
2056, de 24 de dezembro de 2000. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Governo do Estado do Espírito Santo - 
SEDETUR. 
 
 
 
6.1.4 - Legislação Municipal 
 
Lei Orgânica do Município: Lei 1.687 de 
25/12/1928, com instalação em 02/01/1929. 

 
Referências/Documentos consultados:  
IPES. 
 
 
 
 
6.1.5 - Feriados e Datas  

Comemorativas Municipais 
 

 Festa da padroeira Nossa Senhora da 
Penha, 15 de agosto; 
 Festa da emancipação política de 
Castelo, data móvel, geralmente realizada 
em julho. 

 
Referências/Documentos consultados:   
Prefeitura Municipal de Castelo. 
 
 
 
6.1.6 - Serviços Públicos 
 
Domicílios particulares permanentes: 8.907. 
 
 
 
6.1.6.1 - Abastecimento de Água. 
 
Empresa responsável: CESAN � Companhia 
Espírito Santense de Saneamento. 
 
Forma de abastecimento de água dos 
domicílios particulares permanentes e 
número de domicílios atendidos (%):  

 rede geral � 63,7%; 

http://www.ipes.es.gov.br
http://www.sebraees.com.br
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 poço ou nascente � 35,7% e 
 outra � 0,7%. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
icipios/18/Habitacao/tab06.pdf Acesso 
em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 
Microdados do Censo 2000. 

 
 
 
 
6.1.6.2 - Serviços de Esgoto 
 
Empresa responsável: CESAN� Companhia 
Espírito Santense de Saneamento. 
 
Forma de esgotamento sanitário dos 
domicílios particulares permanentes e 
número dos atendidos (%):  

 fossa rudimentar � 16,4%; 
 fossa séptica �6,3%; 
 outro escoadouro �1,2%; 
 rede geral de esgoto ou pluvial � 
53,2%; 
 rio, lago ou mar � 17,%; 
 vala � 4,8% e 
 nenhuma � 0,5%. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em:  
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
icipios/18/Habitacao/tab07.pdf. Acesso 
em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 
Microdados do Censo 2000. 

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

 fossa rudimentar � 0,9%; 
 fossa séptica � 0,8%; 
 outro escoadouro � 0,9% 
 rede geral de esgoto ou pluvial � 
83,0%; 
 rio, lago ou mar � 14,3%; 
 vala � 0,1%. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
icipios/18/Habitacao/tab08.pdfAcesso em 
jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 
Microdados do Censo 2000. 

 
 
 
 
6.1.6.3 - Serviços de Energia 
 
Tipo de abastecimento de energia: elétrica. 
 
Empresa responsável: ESCELSA - Espírito 
Santo Centrais Elétricas S/A. 
 
Número de domicílios atendidos:  
  

1. Residencial: 6.456 
2. Comercial: 905 
3. Industrial: 199 
4. Rural: 2.024 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. ESCELSA - Espírito Santo Centrais 
Elétricas. 
2. http://www.sebraees.com.br/municipi
os/tel_mos_mun_ind.asp?codigo=791&co
digo_categoria=784 

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

 coletado � 65,4%; 
 jogado em rio, lago ou mar � 0,1%; 
 jogado terreno baldio ou logradouro � 
3,8 %; 
 queimado ou enterrado � 29,9% e  
 tem outro destino � 0,7%. 

 
Empresa responsável: Prefeitura Municipal 
de Castelo 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/
municipios/18/Habitacao/tab09.pdf 

  
 
6.1.6.5 - Outros Serviços  
 
Telefones Públicos: 24.967 (Abr/2003)  
Terminais Telefônicos Existentes: 27.786 
(Abr/2003). 

http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
http://www.sebraees.com.br/municipi
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/
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Referências/Documentos consultados:  

1. http://www.sebraees.com.br/municipi
os/tel_mos_mun_ind.asp?codigo=791&co
digo_categoria=784 

 
 
 
 
6.1.7 - Outras Informações. 
 
Distância da Sede à Capital do Estado: 
144km. 
 
Taxa de urbanização: 53,6 (2000). 
 
Densidade demográfica: 48,8 (2000) e 
51,2 (2004). 
 
População residente:  urbana 17549, rural 
15207 e total 32756. 
 
Atrativos mais visitados: 

1. Santuário de Aracuí; 
2. Societá Italiana, 
3. Parque Estadual Forno 
Grande. 

 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Castelo. 
 
 
 
 
 
 

6.2 - MEIOS DE ACESSO AO MUNICÍPIO 
 
6.2.1 - Terrestres 
 
6.2.1.1 - Terminais/Estações  

Rodoviárias  
e Serviços Rodoviários 

 
Rodovias: 
Federal � não há 
Estadual � sim, pavimentadas em bom 
estado de conservação. ES 379, ES 166 e ES 
169. 
Municipal � estradas vicinais 
 
Equipamentos, serviços e facilidades nos 
equipamentos e vias de acesso: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
serviço de limpeza, locais de embarque e 
desembarque, vendas de passagens, 
estacionamento, telefone público e postos de 
abastecimento. 
 
Acessos para capital do Estado: feito 
através da Rodovia ES-166, sentido Castelo/ 
Venda Nova do Imigrante, e Rodovia BR-262 
sentido Vitória. 
 
Acesso para outras capitais: BR 262, a 
partir da ES 164. 
 
Acesso para outras municípios: ES 379 e ES 164. 
 
Referências/Documentos consultados:  

In loco e 
Mapa Rodoviário. Disponível em 

www.aderes.com.br 
 
 
 
 
6.3 - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 
 
6.3.1 - Agências Postais. 
 
Nome/Entidade:  
Correios. 
 
Localização: Avenida Nossa Senhora da 
Penha, 23. CEP: 29360-000.  
 
Telefone: (28) 3542-1080. 
 
Funcionamento: segunda à sexta-feira, das 
9h às 17h. 
 
Serviços prestados: postais, banco postal 
Bradesco. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
6.3.2 - Postos Telefônicos/Telefonia  

Celular 
 
Nome/Entidade:  
Operadoras VIVO e CLARO. 
 
Localização: cobertura em todo o município. 
 
Web site:  

http://www.sebraees.com.br/municipi
http://www.aderes.com.br
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www.vivo.com.br e www.claro.com.br . 
 
Funcionamento: cobertura 24 horas. 
 
Equipamentos: torres de transmissão. 
 
Serviços prestados: telefonia celular. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
6.3.3 - Emissoras de Rádio/Televisão. 
 
Nome/entidade:  
Rádio Cultura 
 
Localização:  Rua Vieira da Cunha 74 
 
Telefone: (28) 3542.2299    
 
Funcionamento: segunda à sexta, das 8h às 
18h e sábado das 8h às 12h 
 
Equipamentos: 24h. 
 
Serviços Prestados: programação musical, 
jornalística e utilidade publica. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 

6.4 - SISTEMA DE SEGURANÇA 
 
6.4.1 - Delegacias e Postos de Polícia 
 
 
Nome/entidade:  
Polícia Civil � Delegacia  
de Polícia de Castelo 
 
Localização: Rua Adalto Santos, s/n, 
Centro. CEP 29360-000. Telefone (28) 3547-
1388.  
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Equipamentos: viaturas e todos os 
necessários aos serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: ocorrências policiais, 
apreensões, rondas policiais e atendimento 
ao público. 
 
 
 
 
 
 
 
Nome/entidade:  
Polícia Militar do Espírito Santo � 9º 
Batalhão de Polícia Militar 4º Pelotão da 
1a Companhia. 
 
Localização: Avenida Nossa Senhora da 
Penha nº70, Centro. 
CEP 29360-000. Telefone (28) 3542-1033. 

 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Equipamentos: viaturas, motocicletas e 
todos os necessários aos serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: policiamento ostensivo.  
 
Números de domicílios atendidos: 
Abrange uma área de 5.033 Km², sendo 
responsável pela segurança de uma 
população estimada em 350.000 habitantes.  
 
Informações e observações 
complementares: o 9º Batalhão da Polícia 
Militar, atua em 11 (onze) municípios do Sul 
do Estado: Atílio Vivácqua, Cachoeiro de 
Itapemirim (sede), Castelo, Iconha, Itaoca 
Praia, Marataízes, Mimoso do Sul, Muqui, 
Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, 
Vargem Alta. Os municípios são divididos em 
1ª, 2ª, 3ª e 4ª Cia. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
6.5 - SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR 
 
6.5.1 - Pronto-Socorros 
 
Nome/entidade:  
Pronto Socorro da Santa Casa de 
Misericórdia de Castelo. 

http://www.vivo.com.br
http://www.claro.com.br
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Localização: Sede. Rua Antonio Bento 
nº112. Centro. CEP: 29360-000.  
 
Telefone: (28) 3542-4591. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Serviços Prestados: Atendimento de urgência. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 
6.5.2 - Hospitais 
 
Nome/entidade:  
Santa Casa de Misericórdia de Castelo. 
 
Localização: Sede. Rua Antonio Bento 
nº112. Centro. CEP: 29360-000.  
 
Telefone: (28) 3542-4591. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Equipamentos: 

 pronto socorro, 
 raio x, 
 centro cirúrgico e 
 consultórios 

 
Serviços Prestados:  

 cardiologia,  
 ortopedia,  

 cirurgião,  
 clínica geral,  
 obstetra e 
 ginecologia. 

 
Informações e observações 
complementares: atende particular e pelo 
SUS � Sistema Único de Saúde. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
6.5.3 - Clínicas Médicas 
 
Nome/entidade:  
CIAN � Centro Integrado  
de Atendimento a Mulher. 
 
Localização: avenida Nossa Senhora da 
Penha s/n. Centro. CEP 29360-000. 
 
Telefone: (28) 3542-8538. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira das 
10h às 16h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
Serviços Prestados: ginecologia, pré-natal, 
planejamento familiar. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 In loco. 
 

 
Nome/entidade:  
Consultório Médico  
Dr. Abílio Corrêa de Lima  
 
Localização: Rua Carlos Lomba, s/n, Centro. 
CEP 29360-000.  
 
Telefone: (28) 3542-1083. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
acordo com agendamento. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: clínica geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 In loco e www.via102.com.br 
 
 
Nome/entidade:  
Consultório Pediátrico Dr. Herval Ribeiro 
Soares Filho. 
 
Localização: Rua Carlos Lomba, 85, Centro. 
CEP 29360-000.  
 
Telefone: (28) 3542-2369. 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
acordo com agendamento. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 

http://www.via102.com.br
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Serviços Prestados: pediatria. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 In loco e www.via102.com.br 
 
 
Nome/entidade:  
Clínica Ceamep 
 
Localização: Rua Antônio Machado, 112, 
Centro. CEP 29360-000.  
 
Telefone: (28) 3542-6012. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
acordo com agendamento. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: Exames oftalmológico 
e psicotécnico para aquisição de carteira de 
habilitação. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 In loco e www.via102.com.br 
 
 
 
 
Nome/entidade:  
Consultório Dr. Manoel  
Vergílio Pires Martins. 
 
Localização: Praça Convívio, s/n, sala 108, 
Centro. CEP 29360-000.  

 
Telefone: (28) 3542-2569. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
acordo com agendamento. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: ginecologia. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 In loco e www.via102.com.br 
 
 
Nome/entidade:  
Consultório Dr. João Carlos  
Jordão Sasso. 
 
Localização: avenida Nossa Senhora da 
Penha, 144, Centro. CEP 29360-000.  
 
Telefone: (28) 3542-1050. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
acordo com agendamento. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: clínica geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco e www.via102.com.br 
 
 

Nome/entidade:  
Consultório Dr. Sylvio Baptista Júnior. 
 
Localização: Avenida Nossa Senhora da 
Penha nº191, Centro. CEP 29360-000.  
 
Telefone: (28) 3542-3045. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 
acordo com agendamento. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: clínica geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco e www.via102.com.br 
 
 
 
6.5.4 - Postos de Saúde 
 
Nome/entidade:  
Unidade Sanitária Solange Campanha. 
 
Localização: Avenida Nossa Senhora da 
Penha S/N. Centro. CEP: 29360-000.  
 
Telefone: (28) 3542-8556. 
Funcionamento: segunda a Sábado, das 8h 
às 18h. 
 
Equipamentos: 

 pronto atendimento,  
 farmácia de manipulação. 

http://www.via102.com.br
http://www.via102.com.br
http://www.via102.com.br
http://www.via102.com.br
http://www.via102.com.br
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 Consultório médico e 
 Consultório odontológico. 

 
Serviços Prestados:  

 pediatria,  
 odontologia,  
 ortopedia,  
 cardiologia e 
 psiquiatria,  

 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 
6.5.5 - FARMÁCIAS 
 
Nome/entidade:  
Farmácia Avenida. 
 
Localização: Avenida Nossa Senhora da 
Penha nº 445. Centro.  
 
Telefone: (28) 3542-1554 e (28) 3542-
1816. 
 
Funcionamento: segunda à sexta-feira, das 
8h às 21h, sábado das 8h às 14h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamento 
e artigos de perfumaria em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 

Nome/entidade:  
Drogaria Matos. 
 
Localização: Avenida Nossa Senhora da 
Penha S/N. Centro. CEP: 29360-000.  
 
Telefone: (28) 3542-1312. 
 
Funcionamento: segunda à domingo das 8h 
às 20h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamento 
e artigos de perfumaria em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Nova Fórmula Farmácia de Manipulação. 
 
Localização: Avenida Nossa Senhora da 
Penha s/n. Centro. CEP: 29360-000.  
 
Telefone: (28) 3542-4942. 
 
Funcionamento: segunda à sábado das 8h 
às 18h. 
 
Serviços Prestados: remédios manipulados. 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Drogaria Floresta. 

 
Localização: Rua Aristeu Borges de Aguiar 
s/n. Centro. CEP: 29360-000.  
 
Telefone: (28) 3542-1691. 
 
Funcionamento: Segunda à domingo das 7h 
às 20h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamento 
e artigos de perfumaria em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Drogaria Castelo. 
 
Localização: Avenida Nossa Senhora da 
Penha, nº 445. Centro. CEP: 29360-000.  
 
Telefone: (28) 3542-1816. 
 
Funcionamento: Segunda à domingo das 7h 
às 20h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamento 
e artigos de perfumaria em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Drogaria Mineira 
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Localização: Avenida Ministro Araripe nº12. 
Centro. CEP: 29360-000.  
 
Telefone: (28) 3542-2676. 
 
Funcionamento: De segunda à sábado das 
6h as 17h, há um rodízio que determina a 
farmácia que fica de plantão, esta, funciona 
das 6h as 22h e após este horário atende 
apenas pelo telefone. 
 
Serviços Prestados: venda de 
medicamentos e artigos de perfumaria em 
geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Drogaria Saúde. 
 
Localização: rua Antônio Bento, 34, Centro. 
CEP: 29360-000.  
 
Telefone: (28) 3542-3365. 
 
Serviços Prestados: venda de 
medicamentos e artigos de perfumaria em 
geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 

Nome/entidade:  
Drogaria Central  
 
Localização: Rua Aristeu Borges de Aguiar 
nº 19. 
 
Telefone: (28) 3542-4623. 
 
Funcionamento: segunda à sexta-feira, das 
8h às 21h, sábado das 8h às 14h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamento 
e artigos de perfumaria em geral 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:   
Itta Farmácia de Manipulação   
 
Localização: Av Ministro Araripe nº 95 Loja 
10. 
 
Telefone: (28)   3542-4632. 
 
Funcionamento: segunda à sexta, das 8h às 
18h e sábado das 8h às 12h 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: medicamentos 
manipulados. 
 
Referências/Documentos consultados:   

in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Farmácia  de Manipulação e Drogaria  
 
Localização:.  Av. Ministro Araripe nº143. 
 
Telefone: (28) 3542-2900.   
 
Funcionamento: segunda à sexta-feira, das 
8h às 18h e sábado das 8h as 12h. 
 
Serviços Prestados: remédios manipulados 
e não manipulados. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome/entidade:: 
Farmácia De Manipulação Nova Fórmula 
 
Localização: Avenida Nossa  Senhora da 
Penha nº 444. 
 
Telefone: (28) 3542-4292 
 
Funcionamento: segunda à Sexta, das 8h 
às 18h e sábado das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: medicamentos 
manipulados 
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Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 
6.5.6 � CLINICAS ODONTOLÓGICAS 
 
Nome/entidade:  
Consultório Odontológico  
Dra Márcia Passamani Reis. 
 
Localização: Rua Bernardino Monteiro, 20, 
sala 01, Centro. CEP 29360-000.  
 
Telefone: (28) 3542-3571. 
 
Funcionamento: segunda à sexta, de 
acordo com agendamento. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: tratamento 
odontológico em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
Nome/entidade:  
Consultório Odontológico  
Dra Flávia Maria Gomes da Silva. 
 

Localização: Rua Antônio Machado, 112, 
sala 101, Centro. CEP 29360-000.  
 
Telefone: (28) 3542-2233. 
 
Funcionamento: De segunda à sábado, das 
6h as 17h, há um rodízio que determina a 
farmácia que fica de plantão, esta, funciona 
das 6h as 22h e após este horário atende 
apenas pelo telefone. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: tratamento 
odontológico em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Consultório Odontológico  
Dr. Jair Ferraço Júnior. 
 
Localização: Avenida Scandar Nemer      nº 
86, Independência. CEP 29360-000.  
 
Telefone: (28) 3542-2858. 
 
Funcionamento: segunda à Sexta, de 
acordo com agendamento. 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: tratamento 

odontológico em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Consultório Odontológico  
Dra Maria Cleonice Ferraço Fittipaldi 
 
Localização: Avenida Nossa Senhora da 
Penha nº 396, Centro. CEP 29360-000.  
 
Telefone: (28) 3542-1671. 
 
Funcionamento: segunda à sexta, de 
acordo com agendamento. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: tratamento 
odontológico em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Consultório Odontológico  
Dra. Aline Andreao Shettino. 
 
Localização: Praça Convívio, s/n, sala 105, 
Centro. CEP 29360-000.  
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Telefone: (28) 3542-3026. 
 
Funcionamento: segunda à sexta, de 
acordo com agendamento. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: tratamento 
odontológico em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco 
 
 
Nome/entidade:  
Centro Odontológico de Castelo 
Drª Tânea Maria Zanchetta Passamani 
Drº Osmar Passamani 
Drº Antônio de Pádua Oslegher Lemos 
Drº José Elias Ventorin 
Drº João Fernando Passamani 
Drº Juarez Gonçalves Vieira 
 
Localização: Rua Aristeu Borges de Aguiar 
nº 50, Centro 
 
Telefone: (28) 3542-1966 
 
Funcionamento: segunda à sexta, de 
acordo com agendamento. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: tratamento 

odontológico em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Nova Clínica 
Drª Odaléa Altoé 
Drª Giovana Altoé 
 
Localização: Avenida Nossa Senhora da 
Penha nº 444, Centro-Castelo. 
 
Telefone: (28).3542-2080 
 
Funcionamento:  
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: tratamento 
odontológico em geral. 
 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Interclínicas 
Drº Cleto Rangel Zanette 
Drº Jonas Tosi 
 
Localização: Av. Nossa Senhora da Penha 
nº 191, 1º andar, Centro. 

 
Telefone: (28).3542-3045 
 
Funcionamento:  
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: tratamento 
odontológico em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Drº Marcos José Cardoso de Freitas 
 
Localização: Avenida Nossa Senhora da 
Penha nº 144, Centro. 
 
Telefone: (28) 3542-1050. 
 
Funcionamento: segunda à sexta, de 
acordo com agendamento. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: tratamento 
odontológico em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
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Nome/entidade:  
Drª Márcia Passamani Reis 
 
Localização: Rua Bernardino Monteiro nº20, 
Centro. 
 
Telefone: (28) 3542-3571. 
 
Funcionamento: segunda à sexta, de 
acordo com agendamento. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: tratamento 
odontológico em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Drª Letícia Gazola Eller 
 
Localização: Rua Glorinha Nemer nº 248, 
Centro - Castelo. 
 
Telefone: (28) 3542-6935. 
 
Funcionamento: segunda à sexta, de 
acordo com agendamento. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: tratamento 

odontológico em geral. 
 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Drª Sílvia Regina de Mesquita 
 
Localização: Rua Cruz Maia nº 90, Edifício 
Atenas, sala 204, Centro. 
 
Telefone: (28) 3542-1803. 
 
Funcionamento: segunda a sexta à, de 
acordo com agendamento. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: tratamento 
odontológico em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Ciso 
Drª Simoni Vieira Caliman 
Drª Glícia Careta Piassi 
Drº Fabrício Faccin Azevedo 
Drº Jair Ferraço Júnior 
 

Localização: Avenida Scandar Nemer nº70, 
Bairro Independência. 
 
Telefone: (28) 3542-2858 
 
Funcionamento: segunda a sexta, de 
acordo com agendamento. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: tratamento 
odontológico em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
6.6 - SISTEMA EDUCACIONAL 
 
Taxa de alfabetização de adultos:  
88,18 %. 
 
Taxa bruta de freqüência escolar: 36,84% 
(0-6 anos), 94,43% (7-14 anos), 60,68% 
(15-17 anos). 
 
População de 10 a 14 anos alfabetizada:  
3.025 pessoas em 2000. 
 
População de 10 a 14 anos não 
alfabetizada:  74 pessoas em 2000. 
 
Número de matrículas realizadas: 

 Ensino Fundamental � 5.113 
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 Ensino Médio � 1.599 
 

Número de estabelecimentos de ensino: 
 Rede Pública Federal � não há; 
 Rede Pública Estadual � 12 escolas; 
 Rede Pública Municipal � 37 escolas e 
 Rede Privada � 6 escolas. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco.  
2. ES em Dados. Governo do Estado do 
Espírito Santo. 2003/2006. 
3. SEDU/2004. 
4. IBGE, Microdados do Censo, 
1998/2000. 
5. IPES. Disponível em: 
<http://www.ipes.es.gov.br/follow.asp?ur
lframe=perfil/select_topic.asp&cls=1&obj
=26>.Acesso em: set. 2004. 

 
 
 
 
6.6.1 � Ensino Superior 
 
Nome/entidade:  
FACASTELO - Faculdade de Castelo. 
 
Localização: Rua Luiz Ceotto nº57,  Centro. 
CEP: 29360-000.  
Telefone: (28) 3542-2253. 
 
Web site: www.facastelo.com.br 
 
E-mail: facastelo@terra.com.br 
 

Funcionamento: segunda à sexta, das 7h30 
às 22h. 
 
Equipamentos: Centro Anatômico, 
Laboratório de Microscopia, Laboratório de 
Fisiologia, Laboratório de Microbiologia , 
Laboratório de Biotecnologia Animal, 
Laboratório de Informática, Biblioteca 
Central, Salas de Aulas teóricas, cantina e 
outros. 
 
Serviços prestados: cursos de graduação: 

 medicina veterinária,  
 direito,  
 administração de empresas,  
 administração de 
agroindústria,  
 zootecnia,  
 ciência da computação,  
 sistema de informação. 

 
Desenvolve ainda pesquisas de extensão em 
diversas áreas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
 
 
6.7 - OUTROS SERVIÇOS  

E EQUIPAMENTOS DE APOIO 
 
6.7.1 - Comércio 
 

6.7.1.1 - Lojas de Artesanato e Suvenires 
 
Nome/entidade:  
Casa do Artesão. 
 
Localização: Avenida Nossa Senhora da 
Penha, s/n. Centro.  
 
Telefone: (28) 3542-3792. 
 
Funcionamento: segunda à domingo, das 
14h30 às 19h30. 
 
Serviços prestados: artesanatos, bordados, 
crochê, madeira, velas, pinturas e produtos 
do agroturismo. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome/entidade.  
Bom Pastor 
 
Localização: Rua do Convívio, Sebastião 
Moraes, 50.   
 
Telefone: (28) 3542-5349. 
 
Funcionamento: segunda à sexta, das 8h às 
18h e sábado das 8h às 12h. 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: Artigos religiosos 
 

http://www.facastelo.com.br
mailto:facastelo@terra.com.br
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Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Casa do Artesão 
 
Localização: Rua Nossa Senhora da Penha 
s/nº , Castelo. 
 
Telefone: (28) 3542 - 3792. 
 
Funcionamento: de terça à sábado, das  9h 
às 20h. 
 
Serviços prestados: a instituição �Casa do 
Artesão� foi criado em 1997 com objetivo de 
melhorar a qualidade de vida de artesãos e 
produtores rurais, promovendo assim o 
desenvolvimento deste setor. Sua estrutura 
física tem uma arquitetura rústica, deixando 
a Casa do Artesão ainda mais atraente tanto 
interna como externamente. 
 
O artesanato produzido em Castelo é exposto 
na Casa do Artesão, atualmente são 70 
membros da Associação de Artesãos de 
Castelo, tais produtos são feitos com muito 
critério e tem qualidade garantida e possuem 
um Selo de Inspeção Municipal. As peças 
manufaturadas mais encontradas são: 
brinquedos, esculturas, objetos utilitários, 
bordados, crochê, frivoletês, ponto cruz, 
cestaria, tapeçaria e outros objetos de 
decoração, já da agroindústria vem as 
compotas, doces, geléias, queijos, massas, 

biscoitos, pães, picolés, lingüiças e 
aguardente. Freqüentemente os artesãos 
ligado a entidade participam de feiras e 
eventos, além de  exporem seus produtos 
nas praças da cidade. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
6.7.1.2 - Fotografias 
 
Nome/entidade:  
Alex Studio. 
 
Localização: Rua Bernardino Monteiro, s/n, 
Centro. CEP 29360-000.  
Telefone: (28) 3542-3238. 
 
Funcionamento: segunda à sexta, das 8h às 
18h e sábado das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: revelação de 
fotografias, comercialização de equipamentos 
fotográficos e fotos em estúdio. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
Nome/entidade:  
Foto Eloi. 
 

Localização: Avenida Ministro Araripe, 
nº420, Centro. CEP 29360-000. Telefone: 
(28) 3542-1830. 
 
Funcionamento: segunda à sexta, das 8h às 
18h e sábado das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: revelação de 
fotografias, comercialização de equipamentos 
fotográficos e fotos em estúdio. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Rapidcolor 
 
Localização: Rua Bernardino Monteiro     nº 
15, Centro. CEP 29360-000.  
 
Telefone: (28) 3542-6310. 
 
Funcionamento: segunda à sexta, das 8h às 
18h e sábado das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: revelação de 
fotografias, comercialização de equipamentos 
fotográficos e fotos em estúdio. 
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Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Facini Studio 
 
Localização: Avenida Ministro Araripe, 
nº281, Centro. CEP 29360-000.  
 
Telefone: (28) 3542-1847. 
 
Funcionamento: segunda à sexta, das 8h às 
18h e sábado das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: fotos em estúdio e 
eventos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Rapidcolor 
 
Localização: Rua Bernardino Monteiro nº 
15, Centro. CEP 29360-000.  
 
Telefone: (28) 3542-6310. 
 
Funcionamento: segunda à sexta, das 8:00 
às 18:00h e sábado das 8:00 às 12:00h. 
 

Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: revelação de 
fotografias, comercialização de  
equipamentos fotográficos e  fotos em 
estúdio. 
 
 
 
6.7.2 - Agências Bancárias e de Câmbio 
 
Nome/entidade:  
SICOOB. 
 
Localização: Praça Três Irmãos nº 49, 
Centro. CEP: 29360-000.  
 
Telefone: (28) 3542-1855. 
 
Funcionamento: segunda à sexta, das 11h 
às 16h. 
 
Serviços prestados: serviços de câmbio e 
crédito. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Banestes. 
 
Localização: Rua Antonio Machado nº 16, 
Centro.  

 
Telefone: (28) 3542-1120. 
 
Funcionamento: segunda à sexta, das 11h 
às 16h. 
 
Serviços prestados: serviços de câmbio e 
crédito. 
 
Informações e observações 
complementares: auto-atendimento das 6h 
às 22h. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Bradesco. 
 
Localização: Avenida Getúlio Vargas 62. 
Centro.  
 
Telefone: (28) 3542-2323. 
 
Funcionamento: segunda à sexta, das 11h às 16h. 
 
Serviços prestados: serviços de câmbio e 
crédito. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
Nome/entidade:  
Caixa Econômica Federal. 
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Localização: Rua Aristeu Borges de Aguiar 
S/N � Centro. 
Telefone: (28) 3542-1180. 
 
Funcionamento: segunda à sexta, das 11h 
às 16h. 
 
Serviços prestados: serviços de câmbio e 
crédito. 
 
Informações e observações 
complementares: auto atendimento das 
06:00 às 22:00h. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Banco do Brasil. 
 
Localização: Rua Aristeu Borges Aguiar 
nº116. Centro. CEP: 29360-000.  
 
Telefone: (28) 3542-1135. 
 
Funcionamento: segunda à sexta, das 11h 
às 16h. 
 
Serviços prestados: serviços de câmbio e 
crédito. 
 
Informações e observações 
complementares: auto atendimento das 
06:00 às 22:00h. 
 

Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 
6.7.3 - Serviços Mecânicos 
 
Nome/entidade:  
Oficina Mecânica Tarciso Fardim ME. 
 
Localização: Rua Jocarly Garcia nº 687, 
Bairro São Miguel. 
 
Funcionamento: segunda à sexta, das 7h às 
17h e sábados das 7h às 11h. 
 
Serviços prestados: mecânica geral, 
regulagem eletrônica, alinhamento, 
balanceamento e lanternagem. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:   
Marcelo Pneus  
 
Localização: Av. Nossa Senhora de Penha  
Nº. 881. 
 
Telefone: (28) 3542-4411   
 
Funcionamento: segunda à sexta, das 8h às 
18h e sábado das 8h às 12h 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 

serviços prestados. 
 
Serviços Prestados:  Vendas de pneus e 
acessórios. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Mecânica Bernabé 
 
Localização: Rua Glorinha Nemer Nº 356. 
 
Telefone: (28) 3542-2683.     
 
Funcionamento: segunda à sexta, das 8h às 
18h e sábado das 8h às 12h 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: consertos, pinturas e 
serviços automotivos em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Oficina do Marquinho. 
 
Localização: Avenida Nossa Senhora da 
Penha s/n. Centro.  
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Telefone: (28) 3542-2673. 
 
Funcionamento: segunda à sexta, das 8h às 
18h e sábado das 8h às 12h. 
 
Serviços prestados: mecânica em geral e 
lanternagem. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Galegario Pneus. 
 
Localização: Avenida Nossa Senhora da 
Penha s/n, Centro. CEP: 29360-000.  
 
Telefone: (28) 3542-2007. 
 
Funcionamento: segunda à sexta, das 8h às 
18h e sábado das 8h às 12h. 
 
Serviços prestados: venda de pneus, 
balanceamento, alinhamento. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome/entidade.   
Frossard Auto Peças Ltda 
 
Localização: Av. Nossa Senhora da Penha, 
631. 
 

Telefone: (28) 3542.1900   
 
Funcionamento: segunda à sexta, das 8h às 
18h e sábado das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: troca e venda de 
peças. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Frossard Auto Peças 
 
Localização: Av. Nossa Senhora da Penha, 631. 
 
Telefone: (28) 3542.1900 . 
 
Funcionamento: segunda à sexta, das 8h às 
18h e sábado das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: Peças em geral para 
carros 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Kit Auto Peças  

 
Localização: Rua Edimar Dias da Silva nº 
47. 
 
Telefone: (28) 3542.1530    
 
Funcionamento: segunda à sexta, das 8h às 
18h e sábado das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: Venda de peças 
automotivas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
6.7.4 - Postos de Abastecimento 
 
Nome/entidade:  
Posto Sorriso. 
 
Localização: Rodovia Pedro Cola, km 16 - 
Criméia.  
 
Telefone: (28) 3542-1470. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Serviços prestados: abastecimento, 
borracharia, troca de óleo e lava jato. 
 
Referências/Documentos consultados:   
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in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Auto Posto Peisino. 
 
Localização: Avenida Nossa Senhora da 
Penha nº 235, Centro.  
 
Telefone: (28) 3542-4415. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Serviços prestados: troca de óleo. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Auto Posto Peisino. 
 
Localização: Avenida Nossa Senhora da 
Penha s/n, Centro.  
 
Telefone: (28) 3542-1000. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Serviços prestados: abastecimento, ducha 
e troca de óleo. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 

Nome/entidade:  
Posto São Cristóvão Shell. 
 
Localização: Avenida Nossa Senhora da 
Penha nº236, Centro. CEP: 29360-000.  
 
Telefone: (28) 3542-2359. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Serviços prestados: abastecimento, 
lavagem geral, troca de óleo. 
 
Informações e observações complementares: 
loja de conveniência e venda de botija de gás. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
 
6.7.5 - Locais e Templos de  

Manifestações De Fé 
 
Nome/entidade:  
Igreja Universal do Reino de Deus. 
 
Localização: Avenida Nossa Senhora da 
Penha nº 647, São Miguel. 
 
Funcionamento: segunda à sexta-feira, das 
8h às 22h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Centro Espírita Luz e Trabalho. 
 
Localização: Avenida Nossa Senhora da 
Penha, 169, Centro. Telefone: (28) 3542-
1216. 
 
Funcionamento: Diariamente, das 7h às 
21h, reuniões nas terças, quartas,  sextas e 
sábados.  
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:   
In loco e www.via102.com.br 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja Batista de Castelo. 
 
Localização: Rua Soares, 17, 
Independência. Telefone: (28) 3542-2286 e 
(28) 3542-0274. 
 
Funcionamento: Diariamente das 7h as 20h 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
Referências/Documentos consultados:   
In loco e www.via102.com.br 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja Presbiteriana. 

http://www.via102.com.br
http://www.via102.com.br
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Localização: Avenida Nossa Senhora da 
Penha nº 154, Centro. Telefone: (28) 3542-
2474. 
 
Funcionamento:  quarta-feira e Domingo, 
às 8h e às 19h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:   
In loco e www.via102.com.br 
 
 
Nome/entidade:  
Paróquia Nossa Senhora da Penha. 
 
Localização: Avenida João Bley nº 01, 
Centro. Telefone: (28) 3542-1216. 
 
Funcionamento: Todos os dias, de 6hs 21h, 
missas às 7h e 19h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:   
In loco e www.via102.com.br 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.via102.com.br
http://www.via102.com.br
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7- GLOSSÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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