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Apresentação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

pamentos e infra-estrutura disponíveis, 

para o processo de ocupação turística 

do território; 

·diagnosticar deficiências e pontos críti-

cos entre a oferta e a demanda turística 

existente; 

·permitir a previsão do comportamento 

do mercado em função da análise de 

tendências; 

·direcionar os programas de ação para o 

planejamento estratégico do desenvol-

vimento do setor; 

·analisar o efeito multiplicador do turis-

mo no cenário econômico do município; 

·organizar o setor de turismo na estru-

tura administrativa do setor público; 

·hierarquizar e priorizar os atrativos e 

conjuntos existentes para sua utilização 

otimizada e ordenada; 

·servir como fonte de pesquisa e consul-

ta aos empresários, aos estudantes e à 

comunidade em geral, interessados na 

atividade turística do município. 
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2 � Metodologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Inventário da Oferta Turística dos municí-
pios do Estado do Espírito Santo é uma inici-
ativa do Sebrae/ES de levantar informações 
e de organizar os arranjos produtivos locais. 
O município de São José dos Calçados foi 
selecionado pelo SEBRAE/ES para ser inven-
tariado 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 elabora-
ção do documento final, foi executada pelo 
Instituto de Pesquisa Flex Consult e valida-
das pelo SEBRAE/ES. 
As informações do município foram coleta-
das em diversos órgãos competentes, de 
acordo com cada assunto, IBGE, DEE, IPES, 
IDAF, IBAMA, IEMA, Prefeitura e outros ór-
gãos do município. Foram solicitadas ainda 
algumas informações em empresas conces-
sionárias de serviço público, como CESAN, 
ESCELSA e TELEMAR, com o intuito de le-
vantar dados da infra-estrutura do municí-
pio. 
O levantamento das informações sobre os 
atrativos, equipamentos e infra-estrutura 
turísticas do município foram pesquisados 
�in loco�. 
A análise, tabulação, formatação, correção, 
redação e elaboração do documento final 
foram realizadas por pesquisadores e coor-
denação técnica da Flex Consult e validadas 
pelo SEBRAE/ES. Os formulários de pesqui-
sa, utilizados para o levantamento das in-
formações seguem o conteúdo do �Inventá-

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

 
 Sede,  
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3 � Introdução ao Município. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

O município de São José do Calçado possui 

como referência principal estar localizado no 

entorno da �Serra do Caparaó�. 

O município vive num contesto tipicamente 

rural, a economia se baseia na agropecuária 

ou nas pequenas atividades caseiras como, 

agroindústrias ou produção de artesanato.  

Esse quotidiano agrega valores ao imenso 

poder de atratividade turística do Caparaó, 

que oferece além do esplendor da cadeira 

rochosa, cachoeiras e corredeiras, ainda 

pouco exploradas. 

O Agroturismo, o Ecoturismo e o Turismo de 

Aventura, desenvolvidos de forma planejada 

e sustentável garantem melhor qualidade de 

vida à comunidade e melhor utilização do 

patrimônio natural local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de São José ds Calçado/ 2005 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

12

ATRATIVOS TURÍSTICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de São José dos Calçados / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

13

4 � Atrativos Naturais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 � ATRATIVOS NATURAIS 
 
4.1.1 � Montanhas 
 
4.1.1.1 � Picos / Cumes 
 
Nome do atrativo:  
Rampa de Airituba. 
 
Localização: Distrito de Airituba, proprieda-
de de Almir Lopes Pimentel, não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
13km. 
 
Distância da Sede do município: 13km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, meio rodoviário, parcialmente pa-
vimentado com trechos precários. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
rodovia que liga Calçado a Guaçuí, até o Dis-
trito onde encontra-se o atrativo, distante 
13km da Sede. Daí segue-se por uma estrada 
não-pavimentada muito íngreme, recomen-
dada para veículos com tração 4x4. 
 
Transporte regular para o atrativo: rodo-
viário, todos os dias partindo da Sede até 
Airituba. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 

Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: estrada vicinal. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, dias e 
horários indeterminados, autorização prévia 
com o proprietário da área (pedir no local). 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
local para saltos de vôo livre. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: vôo 
livre e contemplação da paisagem. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: do entorno regional 
e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: oferece um visual 
espetacular, com alcance de visão das mon-
tanhas de três estados: ES, RJ e MG. 
 
Sua altitude é de 885 metros, e os ventos 
são constantes nesse ponto do município, 
ideal para a prática do parapente. Uma vez 
na rampa, os pilotos podem optar em voar 
em direção ao estado do Rio ou para a parte 
do extremo sudoeste capixaba, o que atrai 
parapentistas capixabas, mineiros e flumi-
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nenses. 
 
Durante o vôo, é possível sobrevoar rios co-
mo o Pontão e o Jaspe. São José do Calçado 
desponta como um dos municípios mais pro-
missores para esse esporte no entorno do 
Caparaó. 
 
Observações complementares: em virtude 
das más condições climáticas, o acesso não 
foi realizado in loco, as informações foram 
colhidas com moradores locais e através da 
referência citada abaixo. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Guia Estrada Espírito Santo 2004 - O Me-
lhor do Caparaó Capixaba. Editora Viver. 

 
 
 
4.1.2 � Planaltos ou Planícies 
 
4.1.2.1 � Pedras Tubulares 
 
Nome do atrativo:  
Pedra do Jaspe. 
 
Localização: localidade do Jaspe, não urba-
na, entre as propriedades de José Pedro Bar-
roso, Luís Coimbra de Almeida e Alceste de 
Sá Viana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 04km. 
 

Distância da Sede do município: 04km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, meio rodoviário, parcialmente pa-
vimentado, em estado regular. 
 
Descrição do acesso utilizado: pela estra-
da que leva ao Clube Campestre, seguir a 
esquerda até a porteira do clube e continuar 
pelo caminho reto, ao invés de entrar no 
clube. 
 
Transporte regular para o atrativo: con-
tratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: estrada vicinal. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, dias e 
horários indeterminados, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e não é necessário autoriza-
ção prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: cami-
nhadas e escaladas. 
 

Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: municipal, do en-
torno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: o atrativo propor-
ciona muita aventura e possui 910 metros de 
altitude. Sua flora ainda é bem conservada 
com flores, samambaias, orquídeas e outras 
plantas que são visualizadas durante a cami-
nhada. 
 
Seu topo é bem espaçoso, com possibilidade 
de armar um acampamento com até 08 bar-
racas. A melhor época do ano para subir a 
pedra é de maio a julho, quando a tempera-
tura (no cume) pode chegar a 8 graus. 
 
Observações complementares: em virtude 
das más condições climáticas, o acesso não 
foi realizado in loco, as informações foram 
colhidas com moradores e através de refe-
rências citadas abaixo. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Guia Estrada Espírito Santo 2004 - O Me-
lhor do Caparaó Capixaba. Editora Viver.  
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Nome do atrativo:  
Pedra do Pontão. 
 
Localização: Distrito de Alto Calçado, não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 16km. 
 
Distância da Sede do município: 16km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, meio rodoviário, parcialmente pa-
vimentado e não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: a saída 
ocorre na localidade de São Benedito, pas-
sando pela escola Alto Pontões e subindo a 
pedreira na base da montanha, prosseguindo 
por uma estrada não pavimentada até a par-
te acessível da Pedra do Pontão. 
 
 

 

Transporte regular para o atrativo: rodo-
viário, todos os dias, partindo da Sede até o 
Distrito de Alto Calçado. O restante do cami-
nho somente contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: estrada vicinal. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, dias e horários 
indeterminados, sem visitas guiadas, acesso gra-
tuito e não é necessário autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: cami-
nhadas na mata, traekking, rapel e escalada. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: municipal, do en-
torno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: ponto culminante do 
município, com 1.245 metros de altitude. Oferece 
trilhas no meio da mata onde há muitas espécies 
da flora, como bromélias e samambaias. Há vias 
de escalada prontas para rapel. 

No topo há um livro para o registro de seus 
conquistadores, deixado pelo Centro Excur-
sionista Brasileiro, e uma Bíblia. A paisagem 
lá de cima permite avistar inúmeras localida-
des da região, além de três cidades e a vege-
tação da Mata Atlântica. 
 
Observações complementares: em virtude 
das más condições climáticas, o acesso não 
foi realizado in loco, as informações foram 
colhidas com moradores locais e através da 
referência citada abaixo. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Guia Estrada Espírito Santo 2004 - O Me-
lhor do Caparaó Capixaba. Editora Viver. 

 
 
 
4.1.3 � Hidrografia 
 
4.1.3.1 � Rios 
 
Nome do atrativo:  
Recursos Hídricos 
 
Localização: em todo o município, urbana e 
não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado e não pavimentado, em  regular 
estado de conservação e não sinalizado. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
coletivo urbano e interestadual regular, em 
bom estado e não adaptado. 
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Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, com horários inde-
terminados, sem visitas guiadas, acesso gra-
tuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: 01 dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: em 
alguns locais há serviço de limpeza e de se-
gurança, instalações sanitárias, área para 
lazer e entretenimento, locais para alimenta-
ção e hospedagem parcialmente adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação da paisagem. 
 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior fluxo nos finais de 
semana. 
 
Descrição do atrativo: a bacia do Rio Ita-
bapoana passa, em boa parte, em terras de 
São José do Calçado. Ela é considerada uma 
das mais importantes da região sudeste bra-
sileira, percorrendo dezoito municípios até 
chegar ao Oceano Atlântico, sendo nove ci-
dades do sul do Espírito Santo, quatro do 
sudeste de Minas Gerais e cinco do norte e 
noroeste do estado do Rio de Janeiro. 
O Rio Itabapoana salta das serras caparaoen-
ses. Surge em nascentes em diversos olhos 
d�água que descem das vertentes da Serra da 
Macieira, formando um pequeno córrego den-
tro da Reserva Nacional do Caparaó.  
Na cidade, o Itabapoana une-se ao Rio Cal-
çado, ganhando mais volume de água, e for-
mando belas cachoeiras e corredeiras. 
 
Referências/Documentos consultados: 
Guia Estrada Espírito Santo 2004 - O Melhor 
do Caparaó Capixaba. Editora Viver. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.4 � Quedas D�água 
 
4.1.4.1 � Cachoeira 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira da Fumaça. 
 
Localização: Alegoria, não urbana.  
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 18km. 
 
Distância da Sede do município: 18km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não adapta-
do. Meio rodoviário, parcialmente pavimentado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partir da 
Sede pela estrada que leva a Bom Jesus por 
cerca de 03km, até a Fazenda Velha. Conti-
nuar em estrada não pavimentada, passando 
pela Usina São José (Ruínas) até o atrativo, 
passando pela Alegoria. 
 
Transporte regular para o atrativo: con-
tratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada defini-
da. 
Visitação: diariamente, com horários inde-
terminados, sem visitas guiadas, acesso gra-
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tuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: formada a partir do 
Rio Itabapoana, possui águas claras. Antes 
da queda d�água forma-se um poço bom para 
banho, e na continuidade da queda o rio se-
gue seu curso. O entorno é de mata nativa, 
árvores e bambus. 
 
Observações complementares: em virtude 
da más condições climáticas, o levantamento 
de dados e informações foi realizado junto a 
moradores locais e conhecedores do atrativo. 
Sendo assim, o acesso in loco encontrava-se 
inviável e impedido na data desta pesquisa. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 

Nome do atrativo:  
Cachoeira do Patico. 
 
Localização: Distrito de Airituba, não urba-
na, propriedade de Moacir Furtado. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
17km. 
 
Distância da Sede do município: 17km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado. Meio rodoviário parcialmente pa-
vimentado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
Rodovia São José-Guaçuí até o Distrito de 
Airituba, e onde há um trevo, entrar a es-
querda, no caminho que leva para Santana 
de Rosal, por cerca de 05km. 
 
Transporte regular para o atrativo: con-
tratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, com horários inde-
terminados, sem visitas guiadas, acesso gra-
tuito e sem autorização prévia. 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: formada a partir de 
um córrego que passa no local, escorre sobre 
paredão de pedras e forma um pequeno poço 
onde é possível banhar-se. As águas são 
turvas e frias. O entorno é de mata densa e 
há pastos nas proximidades. 
 
Observações complementares: em virtude 
das más condições climáticas, o levantamento 
de dados e informações foi realizado junto a 
moradores locais e conhecedores do atrativo. 
Sendo assim o acesso in loco encontrava-se 
inviável e impedido na data desta pesquisa. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
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4.1.5 � Flora 
 
Nome do atrativo:  
Flora 
 
Localização: em toda a área do município, 
mais concentrada zona não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, pavimenta-
do e não pavimentado, em  regular estado de 
conservação e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo urbano e interestadual, regular, em 
bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: dois dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: na 
Sede e em localidades próximas encontra-se 
locais para alimentação parcialmente adapta-
dos, locais para hospedagem não adaptados, 
lazer e entretenimento. 
 

Atividades ocorrentes no atrativo: contem-
plação da natureza e pesquisas científicas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior 
fluxo nos finais de semana. 
 
Descrição do atrativo: o município dispõe 
de grande reserva de matas, inclusive com 
resquícios de Mata Atlântica, o que dá um 
contraste com as áreas plantadas de cafezais.  
 
Entre as madeiras existentes, podemos rela-
cionar perobas, cedros, vinhaticos, cabiunas, 
ipés, jequitibás, arociras, canelas, jacaran-
dás, garapas, guarubús, roxinhos, oiticicas, 
cangeranas, braúnas, orelhas de onça, sapu-
caias, sucupiras, oleos, vermelhos e cana 
fistula. 
 
 

 

A flora medicinal é de surpreendente varie-
dade. Encontramos a poaia, ipecacunha, sal-
sa parrilha, japecanga, abobora danta, butúa, 
caroba, panacéa, jiquirí, herva silvestre, qui-
toco, milhomem (cipó), tomba, raiz de quina, 
cruzeira, pau-pereira, casca danta, vebosco, 
chá mineiro (chapéu de couro), salsa purí, 
eucaliptus, suma e outras espécies que são 
muito procuradas. 
 
As terras do município, principalmente a Sede 
e os locais de altitudes elevadas, oferecem 
exemplares de flores dignos de admiração, 
como rosas, begônias, resedá, amor-perfeito, 
betunia, petunia, murta, míosotis, violetas, 
margarida do campo, flocos, alfinetes de 
ouro, acácias, dálias, cravos e cravinas, ste-
fania, boca de lobo, papoulas, crisântemos, 
zínias, lírios, cipó de leite, malvarisco, hor-
tênsias, angélicas, esporas, camélias, orquí-
deas e outros. 
 
Referências/Documentos consultados:  

In loco e 
http://www.broinha.com.br/. Acesso em 
jun. 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.broinha.com.br/


 
Inventário da Oferta Turística do Município de São José dos Calçados / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

19

4.1.6 � Fauna 
 
Nome do atrativo:  
Fauna. 
 
Localização: em toda a área do município, 
mais concentrada zona não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, pavimenta-
do e não pavimentado, em  regular estado de 
conservação e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo urbano e interestadual, regular, em 
bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
 

 

Acessibilidade do atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: dois dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: na 
Sede e em localidades próximas encontra-se 
locais para alimentação parcialmente adapta-
dos, locais para hospedagem não adaptados, 
lazer e entretenimento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: contem-
plação da natureza e pesquisas científicas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior 
fluxo nos finais de semana. 
 
Descrição do atrativo: os animais mais 
comuns da região são tatu, coelho, capivara, 
paca, quati, preá, veado, cotia e tamanduá.  
 
Entre os pássaros, sobressaem pelo seu can-
to o gaturano, o sabiá, o pinta silvo, o curió, 
o coleiro, a cigarra, o melro, o canário, o 
bigodinho, o bico de lacre e o catatau e, pela 
sua plumagem vistosa, os papagaios, os pe-
riquitos, os tucanos e saíras. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco e 
http://www.broinha.com.br/. Acesso em jun. 
2004. 

4.2 � ATRATIVOS CULTURAIS 
 
4.2.1 � Edificações 
 
4.2.1.1 � Arquitetura Civil 
 
Nome do atrativo:  
Casarão Fazenda do China  
(propriedade de Mariano Marques). 
 
Localização: Alegoria, não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
09km. 
 
Distância da Sede do município: 09km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
estrada para Bom Jesus, passando pela Fa-
zenda Velha, em trecho não pavimentado. 
 
Transporte regular para o atrativo: não há. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptado. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, sem visi-

http://www.broinha.com.br/
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tas guiadas, acesso gratuito, necessário auto-
rização prévia no local. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: mora-
dia particular. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: constituído de dois 
pavimentos (porão e residência) sendo que a 
entrada principal dá-se através do porão. Não 
apresenta interferências posteriores na sua 
arquitetura. 
 
No interior da sala principal existem pinturas 
do início do século XX, carentes de restaura-
ção especializada. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Documentos da Biblioteca Pública Municipal. 
 
 
 
 
 

Nome do atrativo:  
Casarão Fazenda Boa Esperança  
(propriedade de José Alfredo Abdalah). 
 
Localização: Palmeiras, não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 03km. 
 
Distância da Sede do município: 03km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não adapta-
do, rodoviário, não pavimentado, regular. 
 
Descrição do acesso utilizado: a partir da 
ponte localizada atrás da rodoviária, no Cen-
tro da cidade, entrar na primeira rua à es-
querda, em estrada não pavimentada. 
 
Transporte regular para o atrativo: não há. 
 

 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: precário. 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptado. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, sem visi-
tas guiadas, acesso gratuito, necessário auto-
rização prévia no local. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: visua-
lização do atrativo. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: a entrada principal 
atravessa um pátio com plantas e palmeiras 
seculares. Por estar desabitado, apresenta 
alguns aspectos de abandono. Mantém suas 
esquadrias, estruturas de madeiras, paredes, 
telhados e muros de pedra. Constituído por 
dois pavimentos: porão e área de residência. 
 
Observações complementares: devido ao 
mau tempo na data de realização desta pes-
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quisa, o acesso não foi realizado no local. 
Para isso, foram considerados depoimentos 
de moradores locais. 
 
Referências/Documentos consultados: 

Documentos da Biblioteca Pública Munici-
pal. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Casarão Fazenda Pouso Alto  
(propriedade de Ailson Lobo Junger). 
 
Localização: Pouso Alto, Distrito de Alto 
Calçado, não-urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Alto Calçado. 
 
Distância da localidade mais próxima: 08km. 
 
Distância da Sede do município: 20km. 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, meio rodoviário, parcialmente pa-
vimentado, regular. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir em 
direção a bifurcação para Guaçuí, logo após 
atravessar a ponte e entrar a direita até a 
localidade do Pavão. Na Igreja Católica entrar 
a esquerda até Pouso Alto. 
 
Transporte regular para o atrativo: não há. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptado. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, dias inde-
terminados, sem visitas guiadas, autorização 
prévia na própria propriedade. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: mora-
dia particular. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: apresenta alpendre 
com detalhes de madeira trabalhada, uma 
raridade na região, denotando a riqueza dos 
primeiros proprietários. Permanece as pare-
des de estuque e o telhado canal.  A área de 
cozinha e de serviço aparece com diferenças 
de estilo ao mostrar azulejos e piso cerâmico. 
Constitui-se de dois pavimentos em plena 
utilização. 
 
Observações complementares: devido ao 

mau tempo na data de realização desta pes-
quisa, o acesso não foi realizado in loco. Para 
isso, foram considerados depoimentos de 
moradores locais. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Documentos da Biblioteca Pública Munici-
pal. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Casarão Fazenda da Serraria (proprieda-
de de Adilson Lopes Pimentel). 
 
Localização: Divino Espírito Santo, não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
cerca de 04km. 
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Distância da Sede do município: cerca de 04km. 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, parcialmente pavimen-
tado, regular. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
estrada Calçado-Guaçuí até o posto de gaso-
lina Modelo, entrar a direita por cerca de 
03km, em trecho não pavimentado. 
 
Transporte regular para o atrativo: não há. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptado. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, dias inde-
terminados, sem visitas guiadas, autorização 
prévia na própria propriedade. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: mora-
dia particular. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 

Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: a parte da residên-
cia corresponde a cozinha, área de serviço e 
varanda. Após receber reformas, a estrutura 
foi modificada em relação ao original, pas-
sando a ter paredes de lajota, reboco com 
argamassa e pintura em pva. 
 
O restante da construção permanece bem 
próximo do original, com paredes de estuque 
e estrutura de madeira. Há o pavimento do 
porão e o de residência. 
 
Observações complementares: devido ao 
mau tempo na data de realização desta pes-
quisa, o acesso não foi realizado in loco. Para 
isso, foram considerados depoimentos de 
moradores locais. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Documentos da Biblioteca Pública Municipal. 
Nome do atrativo:  
 
 
 
Casarão da Fazenda Boa  
Esperança (propriedade de Jairo  
Rodrigues Teixeira da Silva). 
 
Localização: Divino Espírito Santo, não-urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
cerca de 08km. 

Distância da Sede do município: cerca de 
08km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, parcialmente pavimen-
tado, regular. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
estrada Calçado-Guaçuí até o posto Modelo, 
seguir a direita por cerca de 07km de estrada 
não pavimentada. 
 
Transporte regular para o atrativo: não há. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptado. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, dias inde-
terminados, sem visitas guiadas, autorização 
prévia na própria propriedade. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza e instalações sanitárias não adapta-
das. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: mora-
dia particular. 
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Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: apresenta dois pa-
vimentos: porão e residência. Sofreu altera-
ções e reformas que resultaram em caracte-
rísticas diferenciadas em um mesmo imóvel.  
 
A fachada recebeu reboco em pó de pedra, 
bastante utilizado nas construções locais na 
década de quarenta, e o fundo permaneceu 
com as paredes de estuque e estrutura em 
madeira, com detalhes na forma de encaixe 
utilizada. 
 
O telhado colonial também foi resultado de 
alterações posteriores. Traz a inscrição �Fa-
zenda Boa Esperança� na entrada principal. 
 
Observações complementares: devido ao 
mau tempo na data de realização desta pes-
quisa, o acesso não foi realizado in loco. Para 
isso foram considerados depoimentos de mo-
radores locais. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Documentos da Biblioteca Pública Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 

Nome do atrativo:  
Casarão Fazenda Alto Calçado  
(propriedade de José Marques de Abreu). 
 
Localização: Areal, Distrito de Alto Calçado, 
não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Alto Calçado. 
 
Distância da localidade mais próxima: 04km. 
 
Distância da Sede do município: 16km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não adapta-
do, rodoviário, não-pavimentado, regular. 
 
Descrição do acesso utilizado: partir da 
Sede em direção a Guaçuí, na primeira en-
trada a direita após a ponte seguir por estra-
da não pavimentada, passando por Alto Cal-
çado, a partir daí continuar sempre pela es-
trada principal até o atrativo. 
 
Transporte regular para o atrativo: não há. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptado. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, sem visi-
tas guiadas, autorização prévia na própria 
propriedade. 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: limpe-
za e instalações sanitárias não adaptada. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: mora-
dia particular. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: conserva pratica-
mente  todas as características originais da 
construção, apresentando paredes de estu-
que, telhado em telha canal e o alpendre 
como entrada principal. 
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O pavimento do porão é utilizado como depó-
sito de materiais e equipamentos rurais e o 
primeiro pavimento como residência. 
 
Observações complementares: devido ao 
mau tempo na data de realização desta pes-
quisa, o acesso não foi realizado in loco. Para 
isso, foram considerados depoimentos de 
moradores locais. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Documentos da Biblioteca Pública Munici-
pal. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Casarão Fazenda do Areal (propriedade 
de Ailson Araújo Silva). 
 
Localização: Areal, Distrito de Alto Calçado, 
não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Alto Calçado. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
06km. 
Distância da Sede do município: 20km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, não pavimentado, re-
gular. 
 
Descrição do acesso utilizado: partir da 
Sede em direção a Guaçuí, atravessar a pon-

te e virar na primeira a direita, seguir por 
estrada não pavimentada passando por Alto 
Calçado, daí continuar pela estrada principal 
até o atrativo. 
 
Transporte regular para o atrativo: não há. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptado. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, sem visitas 
guiadas, autorização prévia na propriedade. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 

 

Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza e instalações sanitárias não adapta-
das. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: mora-
dia particular. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: apresenta um imó-
vel construído posteriormente em anexo a 
edificação original, seguindo moldes mais 
recentes como reboco em cimento e colunas 
de concreto armado. O casarão possui o pa-
vimento de porão (depósito) e o pavimento 
para habitação. 
 
Conserva paredes de estuque e telhas canal, 
além de esquadrias originais sem vidros nas 
janelas. Algumas colunas de madeira foram 
substituídas por concreto. 
 
Observações complementares: devido ao 
mau tempo na data de realização desta pes-
quisa, o acesso não foi realizado in loco. Para 
isso, foram consideradas depoimentos de 
moradores locais. 
 
Referências/Documentos consultados:  
documentos da Biblioteca Pública Municipal. 
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Nome do atrativo:  
Casarão Fazenda Memória (propriedade 
de Elias Ferreira Pimentel). 
 
Localização: Memória, localidade de Recrei-
o, não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
cerca de 02km. 
 
Distância da Sede do município: cerca de 
02km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não adapta-
do, rodoviário, não-pavimentado, regular. 
 
Descrição do acesso utilizado: atravessar 
a ponte próximo à rodoviária e seguir pela 
primeira entrada à esquerda até o atrativo. 
 
Transporte regular para o atrativo: não há. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptado. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, dias e 
horários indeterminado, gratuito, autorização 
prévia na localidade. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 

Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: limpe-
za e instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: mora-
dia particular. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não.  
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: apresenta dois pa-
vimentos: porão e residência. Seu formato é 
retangular, com pátio frontal, telhado colonial 
em quatro águas e palmeiras imperiais nas 
proximidades. Não apresenta varandas e nem 
alpendre como entrada principal. 
 
Observações complementares: devido ao 
mau tempo na data de realização desta pes-
quisa, o acesso não foi realizado in loco. Para 
isso, foram consideradas depoimentos de 
moradores locais. 
 
Referências/Documentos consultados:  

documentos da Biblioteca Pública Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 

Nome do atrativo:  
Casarão da Fazenda Segunda (proprie-
dade de Moacir Vieira de Rezende). 
 
Localização: Ponte dos Vieiras, Distrito de 
Airituba, não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 18km. 
 
Distância da Sede do município: 18km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado. Meio rodoviário, parcialmente  
pavimentado, regular. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
Rodovia Calçado-Guaçuí até o Distrito de 
Airituba. De lá fazer o contorno e entrar a 
direita na estrada em direção a Rosal. 
 
Transporte regular para o atrativo: não há. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada.  
Visitação: de janeiro a dezembro, dias e horários 
indeterminados, sem visitas guiadas, ingresso 
gratuito, autorização prévia na propriedade. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
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Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas.  
 
Equipamentos e serviços no atrativo: limpeza 
e instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  utili-
zada como moradia. 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: conserva em sua 
estrutura a opulência de uma época caracte-
rizada pela presença de muitos cômodos. A 
entrada principal apresenta uma escada de 
pedra. Não há sinais de alterações posterio-
res a construção original, que mostra paredes 
em estuque, grandes vigas de madeira e 
cobertura em telha canal. 
 
Observações complementares: devido ao 
mau tempo na data de realização desta pes-
quisa, o acesso não foi realizado in loco. Para 
isso, foram consideradas depoimentos de 
moradores locais. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Documentos da Biblioteca Pública Municipal. 
 
 
 
 
 
 

Nome do atrativo:  
Casarão Fazenda do Pavão (propriedade 
de Francisco Carlos Tatagiba. 
 
Localização: Pavão, Distrito de Alto Calçado, 
não urbana. 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
aproximadamente 14km. 
 
Distância da Sede do município: aproxi-
madamente 14km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, meio rodoviário, parcialmente pa-
vimentado, regular. 
 
Descrição do acesso utilizado: sair do Centro 
em direção a bifurcação para Guaçuí, logo após 
uma ponte entra-se a direita por estrada não 
pavimentada por cerca de 13km. O casarão será 
visualizado próximo a estrada. 
 
Transporte regular para o atrativo: não há. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptado. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, dias e 
horários indeterminados, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito, autorização prévia na pró-

pria propriedade. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza e instalações sanitárias. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: utiliza-
do como moradia. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: constituído de dois 
pavimentos, sendo um o porão e o outro 
residência. No porão, utilizado como depósi-
to, há interferência de colunas em concreto 
armado substituindo a estrutura original de 
madeira. A parte residencial mantém caracte-
rísticas originais da construção, com paredes 
de estuque, cobertura em telha canal, esqua-
drias de madeira maciça e estrutura de ma-
deira. A entrada principal é através de alpen-
dre. 
 
Observações complementares: devido ao 
mau tempo na data de realização desta pes-
quisa, o acesso não foi realizado in loco. Para 
isso, foram consideradas depoimentos de 
moradores locais. 
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Referências/Documentos consultados:  
Documentos da biblioteca pública munici-
pal. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Casarão da Propriedade  
de Pedro Cravinho. 
 
Localização: Pavão, Distrito de Alto Calçado, 
não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
aproximadamente 13 km. 
Distância da Sede do município: aproxi-
madamente 13km. 
 
 
 

 

Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado. Meio rodoviário, parcialmente pa-
vimentado, regular. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir em 
direção a bifurcação para Guaçuí, logo após 
atravessar uma ponte entrar a direita em 
estrada não pavimentada, por cerca de 
13km. O casarão será visualizado próximo a 
estrada. 
 
Transporte regular para o atrativo: não há. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptado. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, dias e 
horários indeterminados, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito, autorização prévia na pro-
priedade. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza e instalações sanitárias não adapta-
das. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: é utili-
zada como moradia. 

Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: construído em dois 
pavimentos: o porão e residência. O porão 
armazena materiais dos proprietários e não 
apresenta interferência na sua arquitetura 
original, que é toda em madeira (há peças 
com mais de vinte metros de comprimento). 
 
O telhado da residência foi reformado, tendo 
o engradamento substituído e a telha canal 
mantida. Mantém-se também as paredes de 
estuque as esquadrias e assoalho.  A técnica 
de estuque pode ser percebida em algumas 
paredes que estão a mostra. 
 
Na propriedade podem ser visualizados arte-
fatos do século passado, como o moinho de 
pedra, fechaduras, rodas de carro de boi, 
entre outros. 
 
Observações complementares: devido ao 
mau tempo na data de realização desta pes-
quisa, o acesso não foi realizado in loco. Para 
isso, foram consideradas depoimentos de 
moradores locais. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Documentos da Biblioteca Pública Municipal. 
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Nome do atrativo:  
Casarão Fazenda da Alegria  
(propriedade de Regina Maria Dutra). 
 
Localização: Pavão, Distrito de Alto Calçado, 
não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
aproximadamente 13km. 
 
Distância da Sede do município: aproxi-
madamente 13km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, meio rodoviário, parcialmente pa-
vimentado, regular. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir em 
direção a bifurcação para Guaçuí, logo após 
atravessar uma ponte entrar a direita em 
estrada não pavimentada, por cerca de 
13km. O casarão será visualizado na estrada. 
 

 

Transporte regular para o atrativo: não há. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptado. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, dias e 
horários indeterminados, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito, autorização prévia na pro-
priedade. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: limpeza 
e instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  utili-
zado como moradia. 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: construído em pa-
vimento de porão (inferior) e residência (su-
perior). A residência não apresenta descarac-
terização na arquitetura, mantendo as pare-
des de estuque, cobertura em telha canal e 
estrutura em madeira, inclusive o forro e o 
assoalho. 

 
Já o porão recebeu paredes em lajotas, colu-
nas e vigas de concreto armado, diferentes 
dos originais. O alpendre é observado como 
entrada principal. 
 
Observações complementares: devido ao 
mau tempo na data de realização desta pes-
quisa, o acesso não foi realizado in loco. Para 
isso, foram consideradas depoimentos de 
moradores locais. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Documentos da Biblioteca Pública Municipal. 
 
 
 
4.2.1.2 � Arquitetura Religiosa 
 
Nome do atrativo:  
Prédio da Igreja Presbiteriana. 
 
Localização: Rua José Borges de Almeida, 
Centro, área urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
localizado na Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, totalmente pavimenta-
do e a pé, bom. 
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Descrição do acesso utilizado: subir a 
ladeira ao lado da Escola Manoel Franco, con-
tornando a escola pela esquerda, até o atra-
tivo. 
 
Transporte regular para o atrativo: regular. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptado. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, dias e 
horários indeterminados, acesso gratuito, 
sem visitas guiadas, não é necessário autori-
zação préiva. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza e instalações sanitárias não adapta-
das. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ativi-
dades religiosas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: o presbiterianismo é 
oriundo das religiões protestantes, quando na 
constituição republicana a igreja católica dei-
xou de ser a oficial (constituição de 1889). 
 
Este foi o primeiro templo presbiteriano do 
estado do Espírito Santo, sendo inaugurado 
em 10 de março de 1907. Em 8 de março de 
1909, quase dois anos após a inauguração, 
um grupo de fanáticos de outra ala religiosa 
depredou e incendiou o templo, que foi reer-
guido novamente em 1912 com as caracterís-
ticas atuais. 
 
A religião presbiteriana chegou ao Espírito 
Santo, mais especificamente em São José, 
pela fronteira de Alto Jequitibá (Minas Ge-
rais), sob influência dos colonos suíços de 
Nova Friburgo (Rio de Janeiro). Na época, o 
atual município de São José era chamado de 

Vila do Calçado. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
4.2.1.3 � Ruínas 
 
Nome do atrativo:  
Ruínas da Usina São José.  
 
Localização: Fazenda Velha, não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
cerca de 05km. 
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Distância da Sede do município: cerca de 
05km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, totalmente pavimenta-
do regular. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir pela 
Rodovia Calçado X Bom Jesus do Norte por 
cerca de 05km até o atrativo, que pode ser 
visualizado da estrada. 
 
Transporte regular para o atrativo: linha 
regular, Sede x Bom Jesus do Norte, todos os 
dias, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: precário. 
 
Entrada do atrativo: estrada Fazenda Velha 
� Sossego. 
 
Visitação: de janeiro a dezembro, dias e 
horários indeterminados, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito, não é necessário autoriza-
ção prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: encon-

tra-se desativado. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: não há dados. 
 
Descrição do atrativo: foi originalmente 
projetado para sediar a usina de beneficia-
mento da cana-de-açúcar São José, um mar-
co na história do município, entretanto, o 
imóvel encontra-se abandonado e sem desti-
nação para qualquer atividade. 
 
Referências/Documentos consultados: 
Documentos da Biblioteca Pública Municipal. 
 
 
 
4.2.2 � Instituições Culturais 
 
4.2.2.1 � Bibliotecas 
 
Nome do atrativo:  
Biblioteca Pública Municipal  
�Dr. Homero Mafra�. 
 
Localização: Praça Cel. José D. Inácio, Cen-
tro, área urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
encontra-se na Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 

Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, meio rodoviário, totalmente pavi-
mentado, a pé, e outros. 
 
Descrição do acesso utilizado: ruas que 
passam pela Praça Pedro Vieira. 
 
Transporte regular para o atrativo: regu-
lar, intermunicipal e interestadual, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: muni-
cipal, número da lei de restrição 401, de 20 
de maio de 1972. Registro número 6436, 
decreto número 48902, de 27 de agosto de 
1960. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: centro de reCep:ção e 
portaria principal não adaptada. 
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Visitação: de janeiro a dezembro, de segunda 
a sexta-feira, das 7h às 17h, visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, instalações sanitárias não adapta-
das, segurança e monitor. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pes-
quisas e leitura. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: oferece 07 mesas, 
com total de 32 cadeiras para acomodar os 
visitantes. Conta com cerca de treze mil vo-
lumes abordando diversos assuntos, inclusive 
livros de escritores locais. Empresta livros 
para leitores cadastrados, por até dez dias 
para cada livro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 
 

4.2.3 � Gastronomia Típica 
 
4.2.3.1 � Iguarias Regionais,  
  Doces e Salgados. 
 
Nome do atrativo: Broa de Milho. 
 
Localização: encontrado em algumas resi-
dências que produzem em pequena escala e 
nas padarias da cidade. 
 
Origem: indígena. 
 
Descrição do atrativo: Ingredientes: 
- 2 xícaras de chá de farinha de milho 

-1 1/2 xícara de chá de leite 
-1 xícara de chá de margarina 
-2 ovos 
-1 xícara de chá de açúcar 
-1 xícara de chá de farinha de trigo 
-1 colher de sopa de fermento em pó 

 

 

Modo de preparo: coloque a farinha de mi-
lho numa tigela e cubra com o leite. Reserve 
por 5 minutos. Bata no liquidificador a mar-
garina, os ovos e o açúcar. Despeje o creme 
na tigela reservada e acrescente o restante 
dos ingredientes.  
Amasse bem, molde broas grandes e coloque 
em assadeira untada e enfarinhada. Leve ao 
forno quente por cerca de 25 minutos.  
 
Referências/Documentos consultados: 
http://www.broinha.com.br. 
 
 
Nome do atrativo:  
Broa de Fubá. 
 
Localização: encontrado em algumas resi-
dências que produzem em pequena escala e 
nas padarias da cidade. 
 
Origem: indígena. 
 
Descrição do atrativo: Ingredientes: 
- 500 gramas de fubá 
- 500 gramas de farinha 
- 500 gramas de açúcar 
- 50 gramas de fermento químico 
- 100 gramas de margarina para bolo 
- 15 ovos 
 
Modo de preparo: coloque todos os ingredi-
entes na mesa e misture tudo com as mãos. 
Dê o ponto com leite. Enrole as broas e pinte 
com gema antes de ir para o forno a 180º C.  
 

http://www.broinha.com.br.
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Referências/Documentos consultados: 
http://www.broinha.com.br. Acesso em jun. 
2004. 
 
 
4.2.4 � Artesanato 
 
Nome do atrativo:  
Artesanato do Município. 
 
Localização: em todo o município, princi-
palmente na área urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação 
e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal e interestadual, regular, em 
bom estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 

 

Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação:  diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  os 
disponíveis em cada local visitado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: produ-
ção e comercialização de artesanato. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Fluxo de visitação cons-
tante. 
 
Descrição do atrativo: o artesanato em São 
José do Calçado é produzido com materiais 
diversos. A maior parte utiliza matéria-prima 
de fácil localização no município. 
 
O município vem se destacando através das 
técnicas de marchetaria, que se resulta em 
objetos utilitários, decorativos, bijuterias e 
brinquedos. 
 
Há ainda outras atividades manuais desen-

volvidas por várias pessoas no município, 
como a confecção de peças de cama, mesa e 
banho e peças em biscuí. 
 
Observações complementares: no SEBRA-
E/ES há banco de dados com nome, endereço 
e tipo de trabalho de todos os artesãos do 
município. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
4.2.5 � Música e Dança 
 
4.2.5.1 � Folguedos 
 
Nome do atrativo:  
Boi Pintadinho. 
 
Localização: Sede.  
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinaliza-
do. 
 
Detalhamento do acesso mais utilizado: 

http://www.broinha.com.br.
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Centro, Sede. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal, regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: depende do local da 
apresentação. 
 
Visitação: no período de carnaval, sem visi-
tas guiadas, acesso gratuito e sem autoriza-
ção prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis no local da apresentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: mani-
festação da cultura popular. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visitação 
durante o carnaval. 
 

Descrição do atrativo: o Boi Pintadinho é 
um folguedo popular, apresentado de forma 
teatral, onde os principais atores são o Boi, a 
Mulinha e o Toureiro. A dança é baseada nos 
movimentos bruscos do boi que se atira ve-
lozmente no pano vermelho do toureiro que 
conduz o boi de acordo com o espaço para a 
apresentação. A Mulinha dança alternada-
mente com movimentos ainda mais soltos, 
repletos de piruetas e sacudidas.  
 
A instrumentação antiga foi incrementada 
com cavaquinho, berrante, taróis, chocalho  
outros, além dos já utilizados, tambores, 
pandeiros, apitos e sanfonas. 
 
O significado social para essa manifestação 
em todo o Brasil é Bumba Meu Boi e Boi de 
Reis em outras partes do Espírito Santo. 
 
Grupso reconhecidos e em atividade: não 
há banco de dados organizados com a rela-
ção dos grupos do município. 
 
Contato: Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, pelo telefone (28) 3556-0201. 
 
 
Referências/Documentos consultados:  

GRUPOS FOLCLÓRICOS: Boi Pintadi-
nho e Bate-Flechas. Trabalho acadêmi-
co das alunas de Pedagogia da UFES � 
EAD / CREAD. Alegre � ES, 2002. 

 
 
 

4.3 � ATIVIDADES ECONÔMICAS 
 
4.3.1 � Agropecuária 
 
4.3.1.1 � Agricultura 
 
Nome do atrativo:  
Café. 
 
Localização: em todo o município, Sede e 
Distritos, área urbana e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmen-
te pavimentado, em estado regular e não 
sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular intermunicipal ou contratado, em 
bom estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porteira não adaptada, 
em cada propriedade. 
 
Visitação: diariamente, com visitas guiadas, 
ingresso gratuito e com autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: três dias. 
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Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: produ-
ção e comercialização de café. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos?  não. 
 
Descrição do atrativo: a microrregião do 
Caparaó, da qual faz parte o município de 
São José do Calçado, tem como dinâmica 
econômica o setor agropecuário, e neste con-
texto, tem como carro chefe  a cafeicultura, 
especializada no tipo arábica. Esta atividade 
carece de melhorias no tocante a necessidade 
de mudanças tecnológicas e comercialização 
da produção, tendo como principais entraves 
os altos custos dos insumos (defensivos e 
fertilizantes) e as deficiências de intermedia-
ção da comercialização, quer seja por com-
pradores avulsos ou por cooperativas agríco-
las. 
 
Segundo dados do IBGE (2001), neste perío-
do o município produziu cerca de 2.300 tone-
ladas de café em uma área equivalente a 
3.750ha.  Esta atividade tem sido ao longo 
dos anos a principal fonte de emprego e ren-
da da população rural do município, uma vez 
que esta cultura está presente em mais de 
90% das propriedades.  
 
Em segundo plano, despontam atividades 
como pecuária leiteira, olericultura, fomento 

florestal e turismo, além de culturas de sub-
sistência e/ou complementação de renda, tais 
como milho, arroz e feijão. 
 
Referências/Documentos consultados:  
IPES. 
http://www.sebraees.com.br. Acesso em jun. 
2004. 
 
 
4.4 � REALIZAÇÕES TÉCNICAS  
 RTÍSTICAS E CIENTÍFICAS 
 
4.4.1 � Centro de Pesquisa 
 
Nome do atrativo:  
Tele Centro de Informações e Negócios  
e Escola de Informática e Cidadania. 
 
Localização: Centro da cidade, urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
encontra-se na Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, meio rodoviário, totalmente pavi-
mentado e a pé, bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: próximo à 
Praça Pedro Vieira. 
 
Transporte regular para o atrativo: regu-

lar, rodoviário, todos os dias, bom, não adap-
tado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal não 
adaptada. 
Visitação: de janeiro a dezembro. De se-
gunda a Sexta, das 08h às 17h e das 18h às 
20h (somente sexta-feira das 08h às 17h). 
Ingresso gratuito. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas, serviço 
de limpeza e salas de aula equipadas com 
computadores. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: inclu-
são digital. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: é uma instituição 
em parceria com o Sindicato dos Trabalhado-
res Rurais, Prefeitura Municipal e SEBRAE/ES. 

http://www.sebraees.com.br
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Foi instalado no município a partir de um 
concurso nacional entre vários municípios 
brasileiros, sendo o único do Espírito Santo 
classificado entre os vencedores. 
 
Atualmente, desenvolve aulas de informática 
e internet. A partir do próximo ano (2005), 
inicia as aulas abordando os temas de cursos 
do SEBRAE via Internet. Os cursos são aces-
síveis a todos os moradores, especialmente 
as pessoas de menor renda. São cobrados 
valores simbólicos pelas mensalidades e o 
material fica por conta do aluno. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
4.4.2 - Usina, Barragem e Eclusa 
 
Nome do atrativo:  
Usina Hidrelétrica de Rosal. 
 
Localização: divisa de São José do Calçado 
e Guaçuí, não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Distrito de Airituba. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
06km. 
 
Distância da Sede do município: 20km. 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, parcialmente adaptado 

e em estado regular. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da 
Sede pela Rodovia Lourival Couzi até Airituba. 
 
Transporte regular para o atrativo: não há. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: não é aberta para visitação. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
equipamentos para geração de energia. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: gera-
ção de energia. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: não recebe visitantes. 
 
Descrição do atrativo: inaugurada em no-
vembro de 1999, utilizando as águas do Rio 
Itabapoana para seu funcionamento. Abrange 
uma área de seis quilômetros de lago e sua 

produção é de 55mw, abastecendo ainda as 
subestações dos municípios de Mimoso do Sul 
e Alegre. 
 
Tem capacidade para atender 400.000 habi-
tantes, sendo 02 geradores de 27,5 mw cada. 
Barragem: Guaçuí e Rosal. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de São José do Calçado. 
 
 
 
4.5 � EVENTOS PROGRAMADOS 
 
4.5.1 � Realizações Diversas 
 
4.5.1.1 � Artísticas / Culturais 
 
Nome do atrativo:  
Carnaval. 
 
Localização: Centro, área urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, parci-
almente adaptado, meio rodoviário, total-
mente pavimentado e a pé, bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: próximo à 
Praça Pedro Vieira. 
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Transporte regular para o atrativo: regular, 
rodoviário, todos os dias, bom, não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: durante o carnaval, ingresso gra-
tuito, sem visitas guiadas, não é necessário 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: mais de três dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: no 
entorno há instalações sanitárias não adapta-
das, serviço de limpeza e de segurança, lazer 
e entretenimento, locais para alimentação e 
locais para hospedagem parcialmente adap-
tados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer e 
manifestação popular. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: são 04 dias de muita 

animação no entorno da Praça Pedro Vieira, 
na data tradicional de carnaval. 
 
Há dois blocos tradicionais chamados de �bu-
raco quente� e �nóis num liga�, que trazem 
consigo um mini trio elétrico, batucadas, 
pessoas fantasiadas (inclusive homens vesti-
dos de mulher) e a presença folclórica do Boi 
Pintadinho. Monta-se um palco onde aconte-
cem shows musicais. 
 
Além dos blocos já conhecidos, novos blocos 
são permitidos e outras novidades surgem, 
como a matinê para as crianças.  
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Festa de Emancipação do Município. 
 
Localização: no Centro ou no Parque de 
Exposições, área urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, parci-
almente adaptado, meio rodoviário, total-
mente pavimentado e a pé, bom. 
 

Descrição do acesso utilizado: praça Pe-
dro Vieira ou Parque de Exposições. 
 
Transporte regular para o atrativo: regular, 
rodoviário, todos os dias, bom, não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: data móvel, ingresso gratuito, 
sem visitas guiadas, não é necessário autori-
zação prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: mais de três dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: no 
entorno há instalações sanitárias não adapta-
das, serviço de limpeza e de segurança, lazer 
e entretenimento, locais para alimentação e 
locais para hospedagem parcialmente adap-
tados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
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Descrição do atrativo: realizada em data 
móvel, a ser definida entre o final do mês de 
maio e o inicio do mês de junho. Há dois 
locais que já sediaram a festa, um deles é a 
Praça Pedro Vieira e o outro é o Parque Divi-
néia, fica por conta da prefeitura municipal 
determinar o local de realização. 
 
A duração é de quatro dias e a programação 
oferece shows musicais, barracas de alimen-
tos e bebidas, parques de diversão e outros. 
 
O ponto alto da festa é a chegada da tradi-
cional cavalgada, no sábado, que parte da 
capital Vitória uma semana antes da chega-
da, e vai em direção a São José fazendo pa-
radas em vários trechos do caminho, onde 
são acolhidos por moradores. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
4.5.1.2 � Populares / Folclóricas 
 
Nome do atrativo:  
Festa dos Carros de Boi. 
 
Localização: Centro, área urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 

Acesso ao atrativo: não sinalizado, parci-
almente adaptado, meio rodoviário, total-
mente pavimentado e a pé, bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: principais 
ruas da cidade. 
 
Transporte regular para o atrativo: regu-
lar, rodoviário, todos os dias, bom, não adap-
tado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: data móvel, ingresso gratuito, 
sem visitas guiadas, não é necessário autori-
zação prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: no 
entorno há instalações sanitárias não adapta-
das, serviço de limpeza e de segurança, lazer 
e entretenimento, locais para alimentação e 
locais para hospedagem parcialmente adap-
tados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: desfile 
de carros de boi. 

Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: o tradicional encon-
tro de carros de boi já rendeu destaque na-
cional ao município de São José do Calçado, 
levando as ruas uma cultura de mais de um 
século e meio, símbolo do ápice da cafeicultu-
ra no Caparaó. 
 
Por motivos locais, o evento permanece sus-
penso há algum tempo, entretanto, mantém-
se preparado para retornar a qualquer mo-
mento. 
 
A data tradicional de realização é durante a 
primeira semana de setembro. Carreiros, 
carros e bois desfilam pelas ruas sob as bên-
ção do padroeiro São José e de Nossa Senho-
ra Aparecida, com mais uma procissão de 
cavaleiros. É promovida uma alvorada pela 
madrugada (cantada de carros de boi), uma 
tradição iniciada pelo senhor José Benedito. 
 
Referências/Documentos consultados:  

In loco e 
Guia Estrada Espírito Santo 2004 - O Melhor 
do Caparaó Capixaba. Editora Viver (p. 118). 
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4.5.1.3 � Religiosas / de Fé 
 
Nome do atrativo:  
Festa da Coroação de Maria. 
 
Localização: Matriz de São José, praça Pe-
dro Vieira, urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, parci-
almente adaptado, meio rodoviário, total-
mente pavimentado e a pé, bom. 
 
Transporte regular para o atrativo: regular, 
rodoviário, todos os dias, bom, não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, 
parcialmente adaptada. 
 
Visitação: mês de maio, ingresso gratuito, 
sem visitas guiadas, não é necessário autori-
zação prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-

vo: mais de três dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: no 
entorno há instalações sanitárias não adapta-
das, serviço de limpeza e de segurança, lazer 
e entretenimento, locais para alimentação e 
locais para hospedagem parcialmente adap-
tados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ativi-
dades religiosas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: o evento estende-se 
por todos os dias do mês de maio, quando há 
missas celebradas em homenagem a Nossa 
Senhora na Matriz de São José. 
 
Nas missas dominicais, acontece a coroação 
de Nossa Senhora, a partir das mãos das 
crianças que adentram a igreja em procissão 
vestindo trajes de anjos. 
 
Aos sábados e domingos a Praça Pedro Vieira 
recebe barracas que comercializam o já espe-
rado chocolate-quente com broa de milho e 
também o cachorro quente. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 

Nome do atrativo:  
Festa de Corpus Christ. 
 
Localização: Matriz de São José e ruas da 
cidade, urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, parci-
almente adaptado, meio rodoviário, total-
mente pavimentado e a pé, bom. 
 
Transporte regular para o atrativo: regular, 
rodoviário, todos os dias, bom, não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, 
parcialmente adaptada. 
 
Visitação: dia de Corpus Christ, ingresso 
gratuito, sem visitas guiadas, não é necessá-
rio autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: 01 dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: no 
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entorno há instalações sanitárias não adapta-
das, serviço de limpeza e de segurança, lazer 
e entretenimento, locais para alimentação e 
locais para hospedagem parcialmente adap-
tados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ativi-
dades religiosas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: acontece na data de 
Corpus Christ (mês de junho). É realizada 
uma procissão pelas principais ruas da cidade 
e uma missa especial na Matriz de São José, 
contando com grande número de moradores. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Festa de São José. 
 
Localização: Matriz de São José, Praça Pe-
dro Vieira, urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 

Acesso ao atrativo: não sinalizado, parci-
almente adaptado, meio rodoviário, total-
mente pavimentado e a pé, bom. 
 
Transporte regular para o atrativo: regu-
lar, rodoviário, todos os dias, bom, não adap-
tado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, 
parcialmente adaptada. 
 
Visitação: mês de março, ingresso gratuito, 
sem visitas guiadas, não é necessário autori-
zação prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: mais de três dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: no 
entorno há instalações sanitárias não adapta-
das, serviço de limpeza e de segurança, lazer 
e entretenimento, locais para alimentação e 
locais para hospedagem parcialmente adap-
tados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ativi-
dades religiosas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: realizada no dia 19 
de março na Praça Pedro Vieira, anexo a ma-
triz São José. Há uma novena que antecede a 
festa, do dia 9 ao dia 18 de março, e nesse 
mesmo período acontecem missas diárias 
com padres diferentes a cada celebração. Ao 
final das missas a imagem de São José é 
levada em cortejo a um dos bairros da cida-
de, a ser escolhido no dia. 
 
Finalmente, no dia santo (19 de março), a 
festividade prossegue com procissão pelas 
principais ruas da cidade, celebra-se a Missa 
Campal e depois o público desfruta de shows 
musicais e barracas, comercializando alimen-
tos e bebidas em torno da igreja. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
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5 - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS  
TURÍSTICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 � HOSPEDAGEM 
 
5.1.1 � Meios de Hospedagem  
 ficialmente Cadastrados 
 
5.1.1.1 � Hotel 
 
Nome da empresa:  
Hotel Rezende. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não-tombada. 
 
Localização: urbana, ES-484 km 01. Cep: 
29470-000. 
 
Telefone: (28) 3556-1327. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): aparta-
mento 15 UH�s e 30 leitos, quartos sem ba-
nheiros privativos 02 UH�s e 03 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv, arcondicionado,  calefação, ventilador/cir-
ulador e armário. 
 
Tipo de diária: com café da manhã. 
 

Área social: 01 restaurante, sala de tv/ ví-
deo, estacionamento, antena parabólica, sala 
de leitura, guarda de bagagem, lavanderia e 
posto de gasolina em anexo. 
 
Recreação e lazer: piscina com toboágua, 
campo de futebol (society) e sinuca. 
 
Instalações para eventos: utiliza-se o es-
paço do café da manhã, com capacidade para 
acomodar aproximadamente 60 pessoas. 
 
Formas de pagamento: cartão de credito 
(visa), cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações complementa-
res:a área de lazer é disponibilizada para os 
hóspedes no Clube Aqua Show, que funciona 
ao lado do hotel. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
5.2 � ALIMENTAÇÃO 
 
5.2.1 - Restaurantes 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Super Nutri. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
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Localização: Rua Domingos Martins 131, 
Centro, Cep: 29470-000  
 
Telefone: (28) 3556- 1242. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: todos os dias das 08h30 às 
21h, sendo o almoço das 11h às 15h e o jan-
tar, a partir das 18h. 
 
Capacidade do empreendimento:10 me-
sas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: tv, ventilador de 
teto, atendimento a la carte no jantar e self-
service no almoço. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Restaurante Vista Linda. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Domingos Martins 61, 
Centro, Cep: 29470-000,  
 
Telefone: (28) 3556- 1356. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado, a 
partir das 7h, sendo o almoço das 11h às 14h 
e jantar a partir das 18h, no Domingo, das 
11h às 14h. 
 
Capacidade do empreendimento: 07 me-
sas e 28 cadeiras.  
 
Formas de pagamento: cheques ou dinhei-
ro. 
 
Equipamentos e serviços: musica ambien-
te e tv. Atendimento a lá carte, servindo pf�s, 
refeições, caldos, pizzas, porções e peixes. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 

5.2.2 - Bares / Cafés / Lanchonetes 
 
Nome da empresa: 
 Poncio�s Bar. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua José Borges de Almeida, 
Centro,  Cep: 29470-000.  
 
Telefone: (28) 3556- 1369. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 07h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 12 me-
sas e 50 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: ambiente, sem 
local para eventos, atendimento a lá carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Descrição e observações complementa-
res: possui mesa de sinuca e totó. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
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Nome da empresa:  
Bar e Restaurante do Tadeu. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Manoel Ferreira Marques, 
Centro,  Cep: 29470-000,  
 
Telefone: (28) 3556- 1857. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, das 7h às 
23:00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 12 me-
sas e 48 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ambien-
te e atendimento a lá carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
Descrição e observações complementa-
res: serve lanches, salgados, porções diver-
sas e refeições. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 

Nome da empresa:  
Bar Espetinho da Casa de Banda. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Manoel Ferreira Marques, 
40, Centro, Cep: 29470-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, das 7h às 
23h. 
 
Capacidade do empreendimento:04 me-
sas, 16 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheques ou dinhei-
ro. 
 
Equipamentos e serviços:atendimento  a lá 
carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações complementa-
res: serve espetinhos diversos, caldos, raba-
da, mocotó e bebidas em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 

Nome da empresa:  
Bar dos Broinhas 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Domingos Martins 131, 
Centro, Cep: 29470-000. 
 
Telefone: (28) 3556- 1242. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, das 8h30 às 
21h. 
 
Capacidade do empreendimento: 08 me-
sas, 32 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: porções e tira 
gosto. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
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Nome da empresa: 
Penachos Bar e Lanchonete. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: BR-484, KM 01, Cep: 29470-
000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 01 funcionário 
permanente. 
 
Funcionamento: diariamente, das 9h às 
22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 03 me-
sas, 12 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: serve salgados e 
bebidas. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações complementa-
res: funciona anexo ao posto Rezende. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 

Nome da empresa: 
Pizzaria Peripatos. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Getúlio Vargas 39, Centro. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes.  
 
Funcionamento:de domingos a quarta-feira, 
das 9h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento:10 me-
sas, 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinhei-
ro. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.3 � Casas de Chá / Confeitarias 
 
Nome da empresa: 
Padaria e Confeitaria Santo Antônio. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Getúlio Vargas, 289, Cen-
tro, Cep: 29470-000.  
 
Telefone : (28) 3556-1268. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 06 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de segunda à 
sábado, das 5h30 às 20h30, e domingo, das 
6h às 12h. 
 
Capacidade do empreendimento: 03 me-
sas e 12 cadeiras. 
 
Formas de pagamento:cheques, dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: padaria em ge-
ral, mercearia, produtos de perfumaria e 
sorvetes Kibon. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome da empresa:  
Panificadora Delícias da Massa. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Francisco Nunes de Morais 
52, Centro. 
 
Telefone: (28) 3556-1033. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de segunda à 
sábado, das 05h às 19h30 e domingo e feria-
do, das 05h30 às 11h. 
 
Capacidade do empreendimento: 02 me-
sas e 08 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheques ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: vende pão, bo-
los variados, bolos confeitados, tortas doces 
e salgadas, rocambole, laticínios, pão, pizza, 
refrigerantes, enlatados, sucos, panetone e 
doces em geral. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 

Nome da empresa:  
Padaria Pão Nosso. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Getúlio Vargas, Centro. 
  
Telefone: (28) 3556-1678. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: de segunda à sábado das 
05h30 às 20h e domingo, das 5h30 às 
10h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 01 mesa 
e 04 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: padaria em geral. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
 
 

5.3 � TRANSPORTES 
 
5.3.1 � Táxis 
 
Nome da empresa:  
Pontos de Táxis Municipais. 
 
Integra rede de transportes: local e regional. 
 
Endereço: ponto de táxi da Praça Governador 
Bley, ponto de táxi da Praça Pedro Vieira e pon-
to de táxi da Praça Coronel Alfredo Lobo. 
 
Gerências: cada motorista administra o seu 
serviço. 
 
Período de atendimento: todos os dias, 24 
horas. 
 
Formas de ingresso/pagamento: dinheiro. 
 
Tipos de trasnsporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: todos os 
pontos juntos reúnem cerca de 10 veículos 
próprios. 
 
Abrangência do atendimento: local e regional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no   
inteior do transporte: ar-condiiado e música 
ambiente (os itens não se aplicam para toda a 
frota). 
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5.4 � EVENTOS 
 
5.4.1 � Parques e Pavilhões  
 de Exposições 
 
Nome:  
Parque de Exposição Divinéia.  
 
Localização: Sede, Rua Maestro Epídio Savi-
ana, Centro. 
 
Gerências: administração pública. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Formas de pagamento do uso de equi-
pamento/serviços: gratuitos para eventos 
públicos. 
 
Características gerais: períodos de atendi-
mento de acordo com as programações. 
 
Espaço físico: 8000 m2. 
 
Área pára feiras e exposições: coberta e 
não coberta, 6000m2. 
 
Outras instalações: instalações sanitárias, 
serviço de limpeza, baia para cavalos e bois e 
salão para eventos equipados com cozinha, 
palco e camarim. 
 
Descrição e observações complementa-
res:a área é utilizada para realização de lei-
lões, exposições de animais e algumas festas. 

Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
5.4.2 � Auditórios / Salões / Salas 
 
Nome: 
Salão João Meroveu. 
 
Localização:Sede, Parque de Exposições 
Divinéia, Centro. 
  
Telefone: (28) 3556-1480. 
 
Gerências:administração pública. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Formas de pagamento do uso de equi-
pamento/serviços: gratuito. 
 
Características gerais: o período de agen-
damento é de acordo com o evento, qualquer 
dia da semana. 
 
Espaço físico: 01 sala, nome João Meroveu, 
com capacidade para aproximadamente 250 
pessoas sentadas. 
 
Outras instalações: cozinhas, palco para 
apresentações e camarim. 
 
Descrição e observações complementa-
res: toda a área do Parque, onde o salão está 
situado, pode ser disponibilizado como com-

plemento. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
5.5 � LAZER E ENTRETENIMENTO 
 
5.5.1 � Parques, Jardins e Praças 
 
Nome:  
Praça Dr. Pedro Vieira Filho. 
 
Localização: Sede, Praça Dr. Pedro Vieira 
Filho, Centro. CEP: 29470-000. 
 
Gerências: administração pública. 
 
Funcionamento: permanente, 24h.  
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
locais de alimentação e telefone público. 
 
Principais atividades ocorrentes: festas 
locais. 
 
Descrição e observações complementa-
res: é a principal praça da cidade, de onde 
pode-se avistar vales e montanhas que ro-
deiam a cidade. 
 
A praça é arborizada, possui vários jardins, 
bancos, um trailler que vende sanduíches, 
telefones públicos e fontes. Ao redor da praça 
se localizam a igreja matriz e a prefeitura da 
cidade. 
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Seu jardim é considerado o maior jardim de 
praça pública do Espírito Santo, segundo o 
Guia Estrada Espírito Santo 2004. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome:  
Praça Coronel José D. Nicácio. 
 
Localização: Sede, Centro, próximo a Igreja 
Matriz. 
 
Gerências: administração pública. 
 
Funcionamento: permanente, 24h.  
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimentação e 
serviço de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer. 
 
Descrição e observações complementa-
res: possui quadra de areia, bancos, brin-
quedos para crianças (escorregador, túnel, 
balanços, etc), é arborizada e possui telefo-
nes públicos. A estrutura de bar funciona 
após às 18h. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 

5.5.2 � CLUBES 
 
Nome:  
Montanha Clube. 
 
Localização: Sede, Praça Pedro Vieira-44, 
Centro.  
 
Telefone:  (28) 3556-1291. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: permanente, de acordo 
com a programação do local. 
 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
bilheteria, palco para apresentações, pista de 
dança e bar. 
 
Principais atividades ocorrentes: eventos 
sociais. 
 
Descrição e observações complementa-
res: muito utilizado para festas de confrater-
nização, bailes e festas particulares. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:  
Aqua Show Clube. 
 
Localização: Sede, Rodovia BR-484 km 01, 
bairro Marcelino de Freitas. Cep: 29470- 000. 
 
Telefone: (28) 3556-1327. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: de terça a domingo, das 
8h às 19h ou de acordo com as atividades 
realizadas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
serviço de limpeza, piscina com toboágua, 
campo society, área para eventos e estacio-
namento. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
entretenimento. 
 
Descrição e observações complementa-
res: o local também costuma ser utilizado 
para shows e festas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
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5.5.3 � Estádios, Ginásios e Quadras 
 
 
Nome: Ginásio de Esportes Prof. Samuel 
Resende da Fonseca. 
 
Localização: Sede, Avenida Rui Barbosa, 
centro. Cep: 29470-000. 
 
 Telefone:  (28) 3556- 1249. 
 
Gerências: administração pública. 
 
Funcionamento: de segunda a Sexta, das 
7h às 23h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
telefones públicos, estacionamento, quadra 
poliesportiva, arquibancadas, vestuários e 
bebedouros. 
 
Principais atividades ocorrentes: ativida-
des esportivas e de lazer. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:  
Quadra de areia Germana  
Maria L. Pimentel. 
 
Localização: Sede, Praça Cl. José D. Inácio, 
Centro, Cep: 29470-000.  
Gerências: administração pública. 
 
Funcionamento: todos os dias, com horário 
indeterminado. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
telefone público, no seu entorno há área de 
lazer infantil e muitas árvores com sombra, 
além de bancos de cimento. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
esportes. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6 � OUTROS SERVIÇOS  
 E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 
 
5.6.1 � Entidades, Associações e  
 Prestadoras de Serviços  
 Turísticos 
 
Nome:  
Sindicato dos Agricultores, Familiares  
e Assalariados Rurais  
de São José do Calçado. 
 
Localização: Sede, Praça São José. 
 
Telefone: (28) 3556-1355. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: de segundas a 
Sexta,  das 8h às 17h. 
 
Formas de pagamento: mensalidade. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
escritório de atendimento. 
 
Principais atividades ocorrentes: ações 
voltadas aos pequenos produtores e traba-
lhadores rurais do município. 
 
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:  
São José do Calçado.  
 
Localização:  
Latitude � (s) 21º01�28� 
Longitude � (W. Gr.) 41º39�15�  
 
Endereço da prefeitura: Praça Pedro Vieira, 
58, Centro. 
 
CEP:: 29470-000. 
 
Telefone: (28) 3556-1120. 
 
E-mail: prefeituradecalca-
do@abcmail.com.br. 
 
Registro estadual: 27.167.402/0001-31. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco  
2. IPES. 

 
 
6.1.1.2 - Geográficas 
 
Área total do município: 273km2 . 
 

Municípios limítrofes:  
Ao Norte � Alegre e Guaçuí; 
Ao Sul � Bom Jesus do Norte; 
Ao Leste � Bom Jesus do Norte, Apiacá e 
Mimoso do Sul e 
A Oeste � Estado do Rio de Janeiro. 
 
Distritos: São José do Calçado, Airituba e 
Alto Calçado. 
 
Temperatura:  
Média 27ºC 
 
Clima: quente (dezembro a março), frio 
(maio a julho) e temperado (no restante dos 
meses). 
 
Altitude  
Média: (Sede) 310 metros. 
Máxima: (pedra do Pontão) 1.245 metros. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. IPES. 
2. IBGE. 
3. Prefeitura Municipal de São José 
do Calçado. 

 
 
6.1.1.3 - Econômicas 
 
Principais atividades econômicas: agricul-
tura e pecuária. 
 
Referências/Documentos consultados:  
SEBRAE/ES. 
 

mailto:do@abcmail.com.br.
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6.1.2 - Aspectos Históricos 
 
 
Datas que contam a história de São José 
do Calçado: 
 
1847 - Chegada ao Vale do Itabapoana dos 
irmãos Antônio e José Dutra Nicácio, acom-
panhando a comitiva do Alferes Francisco da 
Silva Pinto.  
1855 - Doação das terras para a fundação de 
um patrimônio por José Dutra Nicácio, em 
louvor a São José  
7 de novembro de 1855 - Data oficial de 
sua fundação, quando erigiram um tronco de 
madeira e lhe deram o nome de Patrimônio 
de São José do Calçado, usando o nome do 
rio que o cortava  
19 de março de 1856 - Rezada a primeira 
missa na capela de São José, sob a jurisdição 
da Freguesia de São Pedro do Itabapoana.  
26 de janeiro de 1857 - Criação de uma 
sub-delegacia com jurisdição sobre todas as 
fazendas das vertentes do Rio Itapemirim, 
Rio Alegre, Rio Veado e Rio Calçado.  
16 de novembro de 1871 - O patrimônio é 
elevado à categoria de Distrito de Cachoeiro 
do Itapemirim e Sede de sua própria fregue-
sia, com o nome de Freguesia de São José do 
Calçado.  
1 de novembro de 1890 - O Distrito é ele-
vado à categoria de vila e emancipado de 
Cachoeiro, com o nome de Município da Vila 
do Calçado.  
15 de março de 1891 - Toma posse a Pri-
meira Intendência Municipal, sob a presidên-

cia de José Francisco Furtado de Mello, um de 
seus fundadores, juntamente com o negro 
Marciana e Caboclo Valério.  
30 de junho de 1892 - É criada sua comar-
ca, que vigora até 1900, para ser novamente 
empossada em 1915.  
19 de dezembro de 1892 - Tomou posse a 
Primeira Câmara Municipal da vila do Calça-
do, com o nome de Governo Municipal, tendo 
como presidente o Coronel Antônio Honório 
da Fonseca e Castro  
5 de abril de 1895 - Criação, pela Câmara 
Municipal da Vila do Calçado, dos Distritos da 
Sede, Alto Calçado, Palmital, Barra do Calça-
do, Barra Alegre e Jardim.  
22 de julho de 1899 - As terras do Patri-
mônio de São José deixam de pertencer à 
Igreja Católica e passam para a Jurisdição da 
municipalidade  
5 de julho de 1923 - A vila do Calçado é 
elevada à categoria de "cidade" mudando o 
nome para Município de São José do Calçado.  
25 de março de 1963 - O Distrito de Bom 
Jesus do Norte se desmembra de São José do 
Calçado, formando seu próprio município. 
 
 
Referências/Documentos consultados:  
http:// www.broinha.com.br. 
Acesso em jun. 2004. 
 
 
 
 
 
 

6.1.3 - Administração Municipal 
 
6.1.3.1 - Estrutura Administrativa 
 
Nome do Prefeito: Alcemar Lopes Pimentel. 
 
Número de secretarias, Departamentos e 
Outros:  
Secretaria de Obras; 
Secretaria de Agricultura; 
Secretaria de Administração; 
Secretaria de Educação; 
Secretaria de Saúde; 
Secretaria de Ação Social e 
Secretaria de Finanças. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de São José do Calçado. 
 
 
 
6.1.3.2 - Gestão do Turismo 
 
Órgão oficial de turismo: Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura. 
 
Titular do órgão: Lia Almeida Delatorre � 
Chefe de área. 
 
Telefone: (28) 3556-0201. 
 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Sedetur. 
 
 

http://
http://www.broinha.com.br.
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6.1.4 - Legislação Municipal 
 
Lei Orgânica do Município: decreto nº 53, 
de 11/11/1890, com data de instalação em 
15/03/1891. 
  
Outras: Inclusão no Consórcio Intermunicipal 
de Desenvolvimento Sustentável da Região 
do Caparaó � Lei 002/2005. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. 
 
 
6.1.5 - Feriados e Datas  

Comemorativas Municipais 
 
Padroeiro São José - 19 de março,   
Festa do município (data móvel).  
 
 
6.1.6 - Serviços Públicos 
 
Domicílios particulares permanentes: 
3.128. 
 
Saneamento. 
 
6.1.6.1 - Abastecimento de Água. 
 
Empresa responsável: Cesan - Companhia 
Espirito Santense de Saneamento.  
 
Forma de abastecimento de água dos domi-
cílios particulares permanentes e número de 
domicílios dos atendidos (%):  

 rede geral � 71,5%; 
 poço ou nascente � 27,7% e 
 outra � 0,8%. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: < 
<http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mu
nicipios/67/Habitacao/tab06.pdf >. Aces-
so em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 
Microdados do Censo 2000. 

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

 fossa rudimentar � 7,0%; 
 fossa séptica �3,5%; 
 outro escoadouro �3,2%; 
 rede geral de esgoto ou pluvial � 
63,4%; 
 rio, lago ou mar � 16,0%; 
 vala � 6,5% e 
 nenhuma � 0,5%. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: < 
<http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mu
nicipios/67/Habitacao/tab07.pdf >. Aces-
so em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 
Microdados do Censo 2000. 

 

Forma de esgotamento sanitário dos 
domicílios particulares permanentes ur-
banos e número de ligações (%):  

 fossa rudimentar � 2,3%; 
 fossa séptica �1,2%; 
 outro escoadouro � 0,4% 
 rede geral de esgoto ou pluvial �  

84,9%; 
 rio, lago ou mar � 9,4% e 
 vala � 1,7%. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: < 
<http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/m
unicipios/67/Habitacao/tab08.pdf >. A-
cesso 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  
 
Número de domicílios atendidos:  

1. Residencial: 2.480. 
2. Comercial: 201. 
3. Industrial: 15. 
4. Rural: 683. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elé-
tricas. 
2. http://www.sebraees.com.br/ Acesso 

http://www.sebraees.com.br/
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em jun. 2004. 
 
 
6.1.6.4 - Serviços de Coleta de Lixo 
 
Tipo de coleta de lixo e número de domi-
cílios atendidos(%):  

 coletado � 72,2%; 
 jogado em rio, lago ou mar � 0,9%; 
 jogado terreno baldio ou logradouro �  
 5,9%; 
 queimado ou enterrado � 20,5% e  
 tem outro destino � 0,5%. 

 
Empresa responsável: Prefeitura Municipal 
de São José do Calçado. 
 
Referências/Documentos consultados:  

Disponível em: 
http://www.ipes.es.gov.br. Acesso em 
jun. 2004. 

 
 
6.1.6.5 - Outros Serviços  
 
Telefones Públicos:  1.238 (Abr/2003). 
Terminais Telefônicos Existentes:  1.293 (A-
br/2003). 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. http://www.sebraees.com.br/. 
 
 
 
 
 

6.1.7 - Outras Informações 
 
 
Distância da Sede à Capital do Estado: 
235km. 
 
Densidade demográfica: 37hab  por km² 
(1991) e 38 (2000). 
 
População residente: total 10.481, urbana, 
6.959 e rural, 3.522 (IBGE 2000). 
 
Estimativa da população residente para 
2002: total 10.538. 
 
Eleitores: masculino, 4.545 e feminino 
4.236. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. IBGE.  
2. IPES. 

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

Rodoviárias e Serviços  
Rodoviários 

 
 
Rodovias: 
Estadual Transitória � BR-484, pavimentada 
e em bom estado de conservação. 
Estadual � ES-181, pavimentada e em regu-

lar estado de conservação e ES-289 não pa-
vimentada e em regular estado de conserva-
ção. 
Municipal � várias não pavimentadas e em 
regular estado de conservação. 
 
Equipamentos, serviços e facilidades nos 
equipamentos e vias de acesso: instala-
ções sanitárias, locais de alimentação, serviço 
de limpeza, locais de embarque e desembar-
que, vendas de passagens, estacionamento e 
telefone público. 
 
Acessos para capital do Estado: passando 
pelo município de Apiacá e continuando pela 
BR-101. 
 
Acesso para outras capitais: passando 
pelo município de Apiacá e continuando pela 
BR-101 (RJ). 
 
Acesso para outras municípios:     BR-484 
e ES-181, complementados por outros aces-
sos durante o caminho. 
 
Observações complementares: as Viações 
1001, Sudeste e Itapemirim oferecem saídas 
diárias para o Rio de Janeiro; Viação Real 
saída diária para Guaçuí, Alegre e Cachoeiro 
de Itapemirim; Viação Cordeiro saídas diárias 
para Bom Jesus do Norte, Apiacá e Distritos e 
Viação Sudeste saídas diárias para Vitória e 
Vila Velha.  
 
Referências/Documentos consultados: 

Mapa Rodoviário Espírito Santo 2002 do 

http://www.ipes.es.gov.br
http://www.sebraees.com.br/.
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Departamento Nacional de Infra-Estrutura 
de Transportes � DNIT. 

 
 
 
6.3 � SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 
 
6.3.1 - Agências Postais. 
 
Nome/Entidade:  
Correios � AC São José do Calçado 
 
Localização: Rua Francisco Vieira de Rezen-
de, 72, Centro. Cep: 29470-000.  
 
Telefone: (27) 3556-1385. 
 
Web site: www.correios.com.br. 
 
E-mail: ssd@correios.com.br. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 
17h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: banco postal e serviços 
de correio em geral. 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.2 - Postos Telefônicos 
/Telefonia Celular 

 
 
Nome/Entidade:  
Operadora VIVO. 
 
Localização: cobertura em toda a zona ur-
bana e parte da zona rural do município. 
 
Web site: www.vivo.com.br. 
 
Funcionamento: cobertura 24 horas. 
 
Equipamentos: torres de transmissão. 
 
Serviços prestados: telefonia celular. 
 
 
6.3.3 - Jornais e Revistas  

Regionais/ Locais 
 
Nome/Entidade:  
Jornal A Ordem 
 
Localização: Praça Pedro Vieira, s/n, Centro. 
Cep: 29470-000.  
 
Telefone: (28) 3556-1120. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 
17h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 

Serviços prestados: veiculação de notícias, 
informativos e anúncios referentes à Prefeitu-
ra Municipal de São José do Calçado. Publica-
ção mensal, com cerca de 1300 exemplares. 
 
 
 
6.4 � SISTEMA DE SEGURANÇA 
 
6.4.1 � Delegacias e Postos de Polícia 
 
 
Nome:  
Delegacia de Policia Civil. 
 
Localização: Sede, Rua Dr. José Fernando 
Medina, 399.  
 
Telefone: (28) 3556-1577, 3556-1520 e 197 
para emergências. 
 
Funcionamento: 24 horas por dia. 
 
Equipamentos: todos necessários aos servi-
ços prestados. 
 
Serviços Prestados: ocorrências policiais e 
atendimento ao publico. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 
 

http://www.correios.com.br.
mailto:ssd@correios.com.br.
http://www.vivo.com.br.
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Nome: 
Policia Militar. 
 
Localização: Sede, Parque de Exposições 
Divinéia.  
 
Telefone: (28) 3556-1444 e 190 para emer-
gências. 
 
Funcionamento: 24 horas por dia. 
 
Equipamentos: todos necessários aos servi-
ços prestados. 
 
Serviços Prestados: policiamento ostensivo 
e rondas policiais com viaturas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
6.5 � SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR 
 
6.5.1 � Hospitais 
 
Nome:  
Hospital São José. 
 
Localização: Rua Dr. José Fernandes Medi-
na, Centro. 
 
Telefone: (28) 3556-1245. 
 
Funcionamento: 24 horas por dia. 
 

Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: ortopedia, hematologi-
a, ginecologia, angiologia, neurocirurgia, 
clinica geral, internação e pronto socorro. 
 
Descrições e observações complementa-
res: atende pelo SUS. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
6.5.2 � Clínicas Médicas 
 
 
Nome:  
Policlínica São José. 
 
Localização: Sede, Rua Coronel Astolfo Lo-
bo, Centro. Cep: 29470-000.  
 
Telefone: (28) 3556-1805. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 07h às 17h. 
 
Equipamentos: consultório e outros neces-
sários aos serviços prestados. 
 
Serviços prestados: laboratório com coleta 
de sangue, hematologia, angiologia e derma-
tologia. 
 
Descrições e observações complementa-

res: convênios com Unimed, Amed, Saúde 
São Vicente, Saúde Bradesco, Banescaixa, 
Saúde Mastercard, GEAP, PM, São Bernardo 
Saúde, SMS, Samp e Ipasm. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
6.5.3 � Postos de Saúde 
 
 
Nome:  
Unidade Sanitária 2  
Aristides Teixeira de Rezende. 
 
Localização: Sede, Rua Romão batista, cen-
tro. Cep: 29470-000. 
 
 Telefone: (28) 3556-0246. 
 
Funcionamento:de segundas a sexta-feira, 
das 07h às 17h. 
 
Equipamentos: sala de curativos, re-
Cep:ção, sala de vacina e outros necessários 
aos serviços prestados. 
 
Serviços prestados: pediatria, cardiologia, 
psiquiatria, ginecologia, clinica geral, cirurgia 
geral, urologia, oftalmologia, odontologia, 
assistência social, coleta de sangue, curativos 
e outros. 
 
Descrições e observações complementa-
res: existe um programa de prevenção e 
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tratamento de hipertensão e diabetes. Atende 
pelo SUS. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
6.5.4 � Farmácias 
 
Nome: Drogaria Ladeira. 
 
Localização: Praça Teófilo Lobo, centro, 
Cep: 29470-000. 
 
Telefone: (28) 3556-1468. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado, das 
07h30 às 20h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: vendas de medicamen-
tos e cosméticos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome: Drogaria Medina. 
 
Localização: Sede, ladeira Getulio Vargas 
01, centro. Cep: 29470-000. 
 
Telefone: (28)3556- 1496. 

Funcionamento: de segunda à sábado, das 
7h às 20h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: venda de medicamen-
tos e perfumaria em geral, tele-entrega. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Drogaria Luma Farma. 
 
Localização: Rua Francisco Nunes Morais, 
centro. Cep: 29470-000. 
 
 Telefone:  (28) 3556-1377. 
 
Funcionamento: de segunda à sábado, das 
6h30 às 20h e domingo, das 6h30 às 13h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: venda e manipulação 
de medicamentos e cosméticos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 

6.5.5 � Clínicas Odontológicas 
 
Nome: 
 CETRO - Centro de Estudos  
e Tratamento Odontológico. 
 
Localização: Rua Francisco Nunes de Morais, 
Centro. 
 
Telefone: (28) 3556-1433. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
das 7h às 18h. 
 
Equipamentos: consultório e outros neces-
sários aos serviços prestados. 
 
Serviços prestados: ortopedia, estática, 
ATM, clínica geral, cirurgias, clareamento a 
laser e raio X. Atende adultos e crianças. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome:  
Consultório Dentário. 
 
Localização: Ladeira Getúlio Vargas 111, 
centro. Cep: 29470-000. 
 
Telefone: (28) 3556- 1620. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
das 8h às 17h. 
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Equipamentos: consultório e outros neces-
sários aos serviços prestados. 
 
Principais atividades ocorrentes: clinica 
odontológica em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
6.6 � SISTEMA EDUCACIONAL 
 
 
Taxa bruta de freqüência escolar: 37,92% 
(0-6 anos); 109,42% (7-14 anos) e 82,01% 
(15-17 anos). 
 
População de 10 a 14 anos alfabetiza-
das:  958 em 2000. 
 
População de 10 a 14 anos não alfabeti-
zadas:  46 em 2000. 
 
Número de matrículas realizadas: 

 Ensino Fundamental � 1.658. 
 Ensino médio � 452 (2004). 

 
Número de estabelecimentos de ensino: 

 Rede Pública Federal � não há; 
 Rede Pública Estadual � 06 escolas; 
 Rede Pública Municipal � 21 escolas; 
 Rede Privada �  01 escola. 

 
Referências/Documentos consultados: 

1. ES em Dados. Governo do Estado do 

Espírito Santo. 2003/2006 
2. In loco.  
3. SEDU/2004. 

 
 
 
6.7 � OUTROS SERVIÇOS  
 E EQUIPAMENTOS DE APOIO 
 
6.7.1 � Comércio 
 
6.7.1.1 � Fotografia 
 
Nome:  
Foto e Vídeo São Jorge. 
 
Localização: Ladeira Getúlio Vargas, 78,  
Centro. Cep: 29470-000. 
 
Telefone: (28) 3556-1221. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, de 8h às 
18h e sábado, de 8h às 12h. 
 
Equipamentos: todos os necessários à pres-
tação dos serviços. 
 
Serviços prestados: revelação fotográfica 
em uma hora, fotografias em estúdio e mate-
rial fotográfico.  
 
 
 
 
 
 

6.7.2 � Agências Bancárias e de Câmbio 
 
Nome:  
Banestes. 
 
Localização: Sede, Praça Teófilo Lobo 72, 
Centro.  
 
Telefone: (28) 3556-1233 e 3556-1253. 
 
Web site: www.banestes.com.br 
 
Funcionamento: de segunda a Sexta-feira, 
das 10h às 15h. 
 
Equipamentos: caixas eletrônicos e balcão 
de atendimento. 
 
Serviços prestados: serviços bancários em 
geral. Caixa automático no horário de 6h às 
22h, diariamente. 
 
Descrições e observações complementa-
res: interligado a rede de bancos 24 horas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
Auto-Atendimento Banco do Brasil. 
 
Localização: Sede, Rua São José, Centro. 
 
Web site: www.bb.com.br 
 

http://www.banestes.com.br
http://www.bb.com.br
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Funcionamento: diariamente, das 8h às 
20h. 
 
Equipamentos: 02 caixas eletrônicos. 
 
Serviços prestados: saques, depósitos em 
envelope, pagamentos de contas e outros. 
 
Descrições e observações complementa-
res: nesse endereço funciona somente o 
auto-atendimento. 
 
 
Nome:  
Banco do Brasil. 
 
Localização: Sede, Rua Getúlio Vargas, cen-
tro. 
 
Web site: www.bb.com.br 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta, das 10h às 15h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
caixas eletrônicos e balcão de atendimento. 
 
Serviços prestados: serviços bancários em 
geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 

Nome:  
Caixa Econômica Federal. 
 
Localização: Sede, Rua Francisco Nunes de 
Morais, Centro. 
 
Telefone:  (28) 3556-1251 e  3556-1347. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira, 
das 10h às 15h. Auto atendimento das 8h às 
20h. 
 
Equipamentos: caixas eletrônicos e balcão 
de atendimento. 
 
Serviços prestados: serviços bancários em 
geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Sicoob. 
 
Localização: Rua Francisco Nunes de Morais, 
Centro.  
 
Telefone:  (28) 3556-1000 e 3556- 1008. 
 
Funcionamento: de segundas à sexta-feira, 
das 09:00 às 15:00h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento e 
caixa eletrônico. 
 

Serviços prestados: serviços bancários em 
geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
Banco Postal Bradesco. 
 
Localização: Rua Francisco Vieira de Rezen-
de, 72, Centro. Cep: 29470-000.  
 
Telefone: (27) 3556-1385. 
 
Web site: www.correios.com.br. 
 
E-mail: ssd@correios.com.br. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 
17h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento. 
 
Serviços prestados: banco postal bradesco. 
 
Descrições e observações complementa-
res: é um serviço oferecido pela agência dos 
correios. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 

http://www.bb.com.br
http://www.correios.com.br.
mailto:ssd@correios.com.br.
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6.7.3 � Serviços Mecânicos 
 
 
Nome:  
Borracharia e Auto Elétrica Murici. 
 
Localização: Rua Domingos Martins, Centro. 
 
Funcionamento: segundas a sexta, das 7h 
às 19h e sábado das 7h às 13h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: pneus, balanceamento, 
baterias, alinhamento e outros serviços. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
6.7.4 � Postos de Abastecimento 
 
Nome:  
Posto Passalin. 
 
Localização: Sede, Rua Francisco Teixeira, 
Centro.  
 
Telefone:  (28) 3556-1580. 
 
Funcionamento: 24 horas por dia. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 

Serviços prestados: abastecimento, troca 
de óleo e ducha. 
 
Descrições e observações complementa-
res: aceita cartão visa. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Posto Rezende-Ipiranga. 
 
Localização: Rodovia BR-484 km 01.  
 
Telefone:  (28) 3556-1459. 
 
Funcionamento: 24 horas por dia. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: abastecimento, troca 
de óleo a vácuo e ducha. 
 
Descrições e observações complementa-
res: aceita cartão visa. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 
 

Nome:  
Posto Modelo. 
 
Localização: Rodovia Lourival Couzi, km36.  
 
Funcionamento: 24 horas por dia. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: abastecimento, troca 
de óleo e ducha. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
6.7.5 � Locais e Templos  
 de Manifestação de Fé 
 
 
Nome:  
Salão do Reino das Testemunhas 
de Jeová. 
 
Localização: Rua Domingos Martins, 94, 
Centro. 
 
Funcionamento: reuniões terça e quinta, às 
19h30, e  domingo às 18h. 
 
Serviços prestados atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome:  
Igreja Evangélica Vida. 
 
Localização: Rua Rômulo Batista, 338, Cen-
tro. 
 
Funcionamento: culto na sexta-feira às 
19h30 e  domingo, as 18h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Igreja Metodista Wesleyana. 
 
Localização: Rua Manoel Ferreira Marques 
345, Centro. 
 
Funcionamento: cultos  Quarta-feira às 
19h30. Domingos às 8h (escola dominical) e 
às 19h o culto. 
 
Serviços prestados atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:  
Igreja Universal do Reino de Deus. 
 
Localização: Rua Manoel Ferreira Marques, 
40, Centro. 
 
Funcionamento: segunda, quarta e domin-
go às 19h30, escola dominical no domingos 
às 8h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Paróquia São José do Calçado. 
 
Localização: Sede, Praça Pedro Vieira, Cen-
tro.  
 
Telefone:  (28) 3556-1140. 
 
Funcionamento: realiza missas semanais 
aos domingos sendo que uma semana é pela 
manhã (às 8h) e na outra semana é a noite 
(às 19h). 
 
Serviços prestados atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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7 - GLOSSÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ção 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, determi-
nando por diversidades climáticas ou outras 
restrições de horários e de leis. No caso de 
ser temporário, utiliza-se o critério de men-
cionar os meses/dias, quando necessário. 
 
Maior fluxo � Maior número de visitantes. 
 
Demanda � Procura turística.  
 
Descrição dos UH´s (unidades habita-
cionais) � Indica o número total de uh�s por 
tipo, a saber: suítes, apartamentos, quartos 
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com e sem banheiro privativo, chalés e tam-
bém se há camas extras no estabelecimento. 
Caso o apartamento, suíte ou chalé não este-
ja descrito, considerar para todo o seguinte 
critério: nos apartamentos há banheiro priva-
tivo e nas suítes e chalés há banheiro privati-
vo 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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