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APRESENTAÇÃO  
 
Esta versão do Instrumento de Pesquisa para o Inventário da Oferta 
Turística é resultado da revisão e atualização de documentos 
anteriores e de ajustes, correções e adequações conceituais, 
metodológicas, operacionais e técnicas, refletindo a dinâmica 
contemporânea da economia do turismo exigida pela sociedade e 
pelos setores produtivos. Sobretudo, foi adequado ao paradigma da 
sustentabilidade nos níveis econômico, social, cultural, ambiental e 
de governança local. Ainda, foi necessário um alinhamento ao Plano 
Nacional de Turismo, sua Visão e suas Diretrizes.  
 
Também é fruto dos trabalhos dos participantes do Projeto-Piloto 
Inventário da Oferta Turística – Rio Grande do Sul, o qual é modelar 
para todo o Brasil. 
 
Este Instrumento permitirá um planejamento ágil, dinâmico e 
flexível, com base em informações sistematizadas sobre os atrativos, 
os equipamentos e os serviços turísticos, e a infra-estrutura dos 
municípios brasileiros, atendendo às diretrizes do Governo Federal 
expressas no Plano Nacional do Turismo: redução das desigualdades 
sociais; geração e distribuição de renda; geração de emprego e 
ocupação, e equilíbrio da balança de pagamento. Tais diretrizes 
exigem atitudes políticas e estratégias na sua aplicação, e um 
processo de planejamento e gestão que oriente, discipline e se 
constitua em eficiente ferramenta de aceleração do desenvolvimento 
municipal, regional e nacional. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DO TURISMO 
Secretaria Nacional de Políticas de Turismo  

Departamento de Estruturação, Articulação e Ordenamento Turístico 
Coordenação Geral de Regionalização 
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1 - CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
A orientação metodológica na definição conceitual e operacional para 
o Inventário da Oferta Turística é o conceito de território que permite 
posteriores intervenções na localidade, capazes de reativar as bases 
econômicas e reintegrar o meio humano. Assim, a atuação em 
parceria e a re-qualificação e humanização do território para seus 
habitantes são os princípios defendidos e adotados pelo Ministério do 
Turismo para o desenvolvimento sustentável da atividade turística.  
 
Fundamentam-se na ocupação produtiva individual, familiar e da 
comunidade, na valorização do tradicional com qualidade, do 
específico e do único como diferencial, na inserção do território rural 
como tático, na conservação do ambiente e da paisagem em uma 
acepção moderna e contemporânea. 
 
Nesse processo, uma longa trajetória foi iniciada nos anos 80, 
utilizando metodologias formuladas com base em modelos 
internacionais, que a partir da experiência nacional acumulada 
possibilitaram ajustes, avanços, avaliação crítica e o redesenho do 
Instrumento. Tais procedimentos permitiram identificar os modos de 
intervenções locais, contando com a adesão do poder público e dos 
cidadãos, em lugares e contextos regionais diferentes, e levando em 
conta graus desiguais de organização social. 
 
O conjunto de procedimentos adotado para o Inventário resulta das 
estratégias preconizadas pelo Ministério do Turismo, com base em 
ações do Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR, 
fundamentadas na descentralização e na atuação local diferenciada, 
na atuação nacional coordenada, focada para a gestão municipal e do 
território. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DO TURISMO 
Secretaria Nacional de Políticas de Turismo  

Departamento de Estruturação, Articulação e Ordenamento Turístico 
Coordenação Geral de Regionalização 
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2 -  BASE CONCEITUAL 
 
O desenvolvimento do território implica intervenções que considerem 
as assimetrias sociais e regionais; padrões alternativos de 
desenvolvimento econômico que equilibrem as necessidades 
humanas e os limites da natureza; privilégio à micro e pequena 
empresa e apoio à produção de objetos e serviços personalizados que 
levem a soluções novas em escala regional e local; possibilidades de 
ultrapassar situações de desemprego ou subemprego de 
determinadas populações de forma a conciliar rendimento e qualidade 
de vida. 
 
Diante dessas constatações, o Inventário da Oferta Turística assume 
conceitos mais amplos. O primeiro é o conceito de local, não como 
espaço geográfico e sim como território, impregnado de valores 
culturais intrínsecos (história, patrimônio, paisagem, tradições, 
crenças, mitos, símbolos, modos econômicos, relações sociais), onde 
o cidadão guarda o sentimento de fazer parte, de ser o usuário e 
guardião.  
 
O segundo é o conceito de redes humanas e institucionais 
participativas e compartilhadas, a noção de arranjo produtivo, de 
atividades e segmentos econômicos provocadores de 
desenvolvimento, em que a inter-relação conduz ao desenvolvimento 
sustentável.  
 
Como terceiro conceito, entende-se o local como particular, em 
contraponto ao global e massificado, gerando produtos e serviços 
distintos, personaliza dos que permitem ao usuário o sentimento de 
ser ele, também, uno e particular. 
 
Porém, para que esses conceitos se adéqüem à realidade de cada 
localidade brasileira, os municípios precisam institucionalizar, pelo 
menos, dois procedimentos: o planejamento participativo e um 
sistema de informações. Daí, surgem projetos integrados, propostas 
estruturais, possibilidades de desenvolvimento baseadas no 

conhecimento de potencialidades e vulnerabilidades locais. Mais do 
que isso, tais procedimentos são a garantia de participação e do 
direito dos cidadãos à informação. 
 
Para tanto, foi preciso incorporar os saberes e fazeres das populações 
locais para desenvolver o Instrumento de Pesquisa que agora reflete 
a complexidade da realidade brasileira. Destaca-se, também, a 
contribuição das instituições de ensino e dos técnicos ligados às 
organizações governamentais e não-governamentais, que estão 
refletidas e incorporadas a este documento. 
 
Conceitos sobre o Inventário: 
 
Inventário da Oferta Turística 
Processo de levantamento, identificação e registro dos Atrativos 
Turísticos, dos Serviços e Equipamentos Turísticos e da Infra-
Estrutura de Apoio ao Turismo cxomo instrumento base de 
informações para fins de planejamento e gestão da atividade 
turística. 
 
Classificação da Oferta Turística 
As informações acerca da Oferta Turística estão organizadas de 
acordo com três componentes: 
 
A – INFRA-ESTRUTURA DE APOIO AO TURISMO 
Conjunto de obras de estrutura física e serviços,  que proporciona 
boas condições de vida para a comunidade e dá base para o 
desenvolvimento da atividade turística: sistema de transportes, 
energia elétrica, serviço de abastecimento de água, arruamento, 
sistema de comunicação, sistema educacional, etc. 
  
B - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 
Conjunto de serviços, edificações e instalações indispensáveis ao 
desenvolvimento da atividade turística e existem em função desta. 
Compreendem os serviços e equipamentos de hospedagem, 
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alimentação, agenciamento, transportes, para eventos, de lazer e 
entretenimento etc. 
 
C – ATRATIVOS TURÍSTICOS 
Locais, objetos, equipamentos, pessoas, fenômenos, eventos ou 
manifestações capazes de motivar o deslocamento de pessoas para 
conhecê-los. 
 
Cada componente é constituído de Categorias, que se subdividem 
em Tipos e Subtipos. 
 
Categorias são formas de agrupar os componentes da Oferta 
Turística. 
 
Tipos são divisões de cada categoria. 
 
Subtipos são divisões de cada tipo, devido a alguma característica 
específica. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DO TURISMO 
Secretaria Nacional de Políticas de Turismo  

Departamento de Estruturação, Articulação e Ordenamento Turístico 
Coordenação Geral de Regionalização 
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3 - POLÍTICA PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO 
TURISMO 
 
O Plano Nacional do Turismo guarda, nas suas diretrizes, objetivos e 
macroprogramas, valores e atributos exigidos por uma sociedade 
democrática: “é importante salientar que as metas desafiadoras para 
o período 2003-2007 requerem entusiasmo e determinação, cujo 
alcance somente será possível por meio de um esforço conjunto entre 
agentes públicos e privados para solidificar uma estrutura turística 
integrada e duradoura, baseada na força das Parcerias e na Gestão 
Descentralizada”. 
 
Para atingir tais propósitos é necessário, entre outras ações, o 
enfrentamento de uma lacuna no setor: a insuficiência de dados, 
informações e pesquisas sobre o turismo brasileiro. 
 
O Inventário da Oferta Turística é um dos passos para a 
implementação do Macroprograma:  
Informações Turísticas, como base para o planejamento e a 
operacionalização dos outros Macroprogramas do Plano Nacional do 
Turismo: 

 Gestão e Relações Institucionais; 
 Fomento; 
 Infra-estrutura; 
 Estruturação e Diversificação da Oferta Turística; 
 Qualidade do Produto Turístico; 
 Promoção e Apoio à Comercialização. 

 
Nesse sentido, o Ministério do Turismo convida os Estados e os 
Municípios a adotar este Instrumento para, de forma integrada e 
participativa, compor o Sistema Nacional de Informações Turísticas 
do Governo Federal e poder utilizar e disponibilizar informações. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DO TURISMO 
Secretaria Nacional de Políticas de Turismo  

Departamento de Estruturação, Articulação e Ordenamento Turístico 
Coordenação Geral de Regionalização 
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4 - INFRA-ESTRUTURA DE APOIO AO TURISMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS DO MUNICÍPIO 
 
4.1.1 – Características Gerais 
 
4.1.1.1 – Políticas 
 
Endereço da Prefeitura: Rua Lourenço Roldi, 88 – Bairro São 
Roquinho -             Cep: 29665-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3729-1300. 
 
Telefones importantes: (27) 3729-1120. 
 
Site: www.portalsrc.com.br  
 
E-mail: pmsrcanaa@saorc.com.br 
 
Registro Estadual: CNPJ – 01.612.865/0001-71. 
 
 
4.1.1.2 – Geográficas 
 
População total (hab.): 10.395. 
População urbana(Hab.): 4.446. 
População rural (Hab.): 5.449. 
 
Área total do município (km 2 ): 328. 
Área urbana (km 2 ): 42,8% 
Área rural (km 2 ): 57,2% 
 
Municípios Limítrofes: 
Norte – Colatina; 
Sul – Santa Teresa; 
Leste – João Neiva; 
Oeste – Itaguaçu. 
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Distritos:  
 São Jacinto,  
 Santa Julia;  
 São Roque do Canaã. 

 
Temperaturas:  
Média anual (º C): 23°C 
 
Período: 
Seca: junho a setembro. 
Chuva: outubro a maio. 
 
Latitude: S 19º45’32,1” 
 
Longitude: W 40º45’37,8” 
 
Clima: tropical. 
 
Altitude Média: 120 metros. 
 
 
4.1.1.3 – Econômicas 
 
Principais atividades econômicas:   

 Industrias de Esquadrias de Alumínio;  
 e Cerâmica (telhas e lajotas); 
 Agricultura, cultura do café; 
 Cultura da cana-de-açúcar, fabricação de cachaça. 

 
 
 
4.1.2– Aspectos Históricos 
 
São Roque do Canaã foi fundada no final do século XIX por colonos 
italianos que desceram o Vale do Canaã oriundos da recém formada 
Santa Teresa e fixaram-se às margens do Rio Santa Maria do Rio 
Doce.  

 
Depois de muita luta e já com a imigração alemã, desenvolveu o 
comércio agrícola e pequenas indústrias. Está localizado na Micro 
Região Central-Serrana do Estado do Espírito Santo, distante 120Km 
da capital Vitória. É ligada à Santa Teresa e Colatina pela Rodovia ES 
– 080, estando limitado ao norte por Colatina, ao sul com Santa 
Teresa, a leste com João Neiva e a Oeste com Itaguaçú. O 
povoamento de São Roque do Canaã e arredores iniciou-se com a 
chegada de 744 famílias italianas, que viajaram do Rio de Janeiro a 
Vitória a bordo do navio de guerra Werneck. O município de São 
Roque do Canaã foi criado em 15 de dezembro de 1995, pela Lei nº 
5.147, desmembrado de Santa Teresa, e instalado em 1º de janeiro de 
1997. O município que é basicamente agrícola, destacamos cultivo do 
café, cana de açúcar, tomate, diversas variedades frutíferas, em mais 
especifico a goiaba, entre outros. A cana de açúcar é estimada para a 
produção de aguardente, produzida em 31 alambiques, que formam a 
rota da cachaça na comunidade de São Dalmácio, responsáveis por 
grande produção do estado. 
 
 
 
4.1.3 -  Administração Municipal 
 
4.1.3.1 – Estrutura administrativa 
 
Nome do Prefeito: Ethevaldo Francisco Roldi. 
 
Telefone: (27) 3729-1300. 
 
E-mail: pmsrcanaa@saorc.com.br 
 
Partido: PTB. 
 
Número de funcionários da prefeitura: 
Permanentes: 172. 
Temporários: 167. 
Total de funcionários com deficiência: 01 (efetivo). 
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Nomes das Secretarias, Departamentos e Outros:  
 Secretaria Municipal de Administração e Finanças; 
 Secretaria Municipal de Educação; 
 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo, Cultura, 

Esporte e Lazer; 
 Secretaria Municipal de Assistência Social; 
 Secretaria Municipal de Saúde; 
 Secretaria Municipal de Obras; 
 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. 

 
 
4.1.3.2 – Gestão do turismo, instituições, sites e outras mídias 
(Fonte: PMSRC) 
 
Órgão oficial de turismo 
Nome do órgão: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo, 
Cultura, Esporte e Lazer. 
 
Titular do órgão: Liliana Mara Roldi Dalapicolla. 
 
Endereço: Rua Lourenço Roldi, 88 – Localidade de São Roquinho. 
 
Site: www.portalsrc.com.br  
 
E-mail: pmsrcanaa@saorc.com.br  
 
Telefone e fax:  (27) 3729-1300  
 
Instância de Governança Municipal 
Existe Instância de Governança no Município? não há Instancia de 
Governança no Município. 
 
 
4.1.4 -  Legislação Municipal 
 
Lei de Criação do Municipio Nº - 5.147. 

 
 
4.1.5 – Feriados e Datas Comemorativas Municipais 
Emancipação – 25 de agosto. 
Padroeiro do Município – 16 de agosto. 
 
 
4.1.6 – Serviços Públicos  
 
4.1.6.1 - Abastecimento de água 
 
Tipo de abastecimento: canalizada. 
 
Empresa responsável: CESAN. 
 
Percentual de domicílios atendidos: 96% 
 
 
4.1.6.2 - Serviço de esgoto  
 
Tipo de abastecimento: fossa rudimentar, fossa séptica, rede geral 
de esgoto ou rudimentar. 
 
Empresa responsável: CESAN. 
 
Percentual de domicílios atendidos: fossa rudimentar – 53,7% 
 
 
4.1.6.3 - Serviço de energia 
 
Tipo de abastecimento: rede urbana e rural. 
 
Empresa responsável: Empresa Luz e Forca Sta. Maria. 
 
Percentual de domicílios atendidos: aproximadamente 100% 
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4.1.6.4 - Serviço de coleta de lixo 
 
Tipo de abastecimento: não seletiva. 
 
Empresa responsável: Prefeitura Municipal de São Roque do 
Canaã.  
 
Percentual de domicílios atendidos: 100%todo o perímetro 
urbano. 
 
Existe tratamento e reciclagem para os resíduos: não. 
 
 
4.1.7 – Outras Informações 
 
Demanda turística: não há dados. 
 
Atrativos Mais Visitados  
Atrativo 1 – Igreja Matriz São Roque. 
 
Atrativo 2 – Pesque Pague Vale Verde. 
 
Atrativo 3 – igreja Nossa Senhora das Dores. 
 
Descrições e informações complementares: 
Distância da Sede à Capital do Estado: 120 km. 
Taxa de urbanização: 42,8% (IPES). 
Densidade demográfica: 32% (IPES). 
População residente: 10.949 (IBGE). 
 
Principais parcerias, rede de cooperação, intercâmbios e 
interfaces com o município: IDAF e INCAPER. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã.  

 
Site: pmsrcana@saorc.com.br 
 
Publicações: folder institucional. 
 
 
 
4.2 – MEIOS DE ACESSO AO MUNICÍPIO 
 
4.2.1 – Terrestres 
 
4.2.1.1 – Terminais/estações rodoviárias e serviços rodoviários 
 
Meios de Acesso 
 
Rodovia Federal:  Rodovia BR 101 – NORTE. 
 
Sinalização geral: sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização Turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Pavimentação: asfalto. 
 
Conservação: regular. 
 
Pedágio? não.  
 
Rodovia Estadual: Rodovia ES-080 (Santa Teresa X Colatina) 
 
Sinalização geral: mal sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização Turística: mal sinalizado, não adaptado. 
 
Pavimentação: asfalto. 
 
Conservação: regular. 
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Pedágio? não.  
 
Rodovia Municipal: Rua Atílio Dalla Bernardina, 128 - Centro. 
 
Sinalização geral: mal sinalizado. 
 
Sinalização Turística: não sinalizado. 
 
Pavimentação: asfalto. 
 
Conservação: regular. 
 
Pedágio? não.  
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã. 
 
 
 
4.3 - SISTEMA DE COMUNICAÇÕES 
 
4.3.1 – Agências Postais 
 
Nome de fantasia/comercial: Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. 
 
Nome jurídico: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 
 
CNPJ: 34.028.316/7167-88. 
 
Atividade: correio e telecomunicações.  
 
Endereço: Rua Lourenço Roldi, 34 – Localidade de São Roquinho. 
 
Telefone e fax: (27) 3729-1416. 

 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 09:00h às  16:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada, com sala de atendimento e sala de 
deposito. Dois computadores e balança de registro. Monitorado por 
alarme. 
 
Serviços prestados: serviços de postagem de correspondências. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã 
. 
Site: www.portalsrcanaa@saorc.com.br 
 
 
4.3.2– Internet 
 
Nome de fantasia/comercial: Associação Comercial. 
 
Nome jurídico: Associação Comercial de São Roque do Canaã. 
 
CNPJ: 03.394.702/0001-95. 
 
Atividade: atividades associativas. 
 
Endereço: Rua Atílio Dalla Bernadina, 128 – Centro. 
 
Telefone e fax: 3729-1585 / 3729-1103. 
 
E-mail: ascomsrc@saorc.com.br 
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Funcionamento  
Período no ano  
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 08:00h às 17:30h.   
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada com computador, telefone, fax, acesso 
a internet e ar-condicionado.  
 
Serviços de consulta SPC e provedor de internet. 
 
Funciona junto ao escritório de contabilidade da Srª Anete Maria 
Follador. 
 
Serviços prestados: provedor de internet para o município. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: Associação Comercial de São Roque do Canaã. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Net Games. 
 
Nome jurídico: Istênio Racanelli ME. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: serviços de internet e jogos recreativos. 
 
Endereço: Rua Amaro Martinelli 124, Centro. 
 
Telefone e fax: (27) 3729-2192. 
 
Site: portal-src.com.br 
 

Funcionamento  
Período no ano  
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 12:00h às 00:00h.  
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada com bar e lanchonete anexo. 06 
computadores para acesso a internet e jogos, TV e DVD. 
 
Serviços prestados: acesso a internet, jogos de computador, 
gravação de CD, DVD e impressão. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Arena Lan House. 
 
Nome jurídico: Arena Lan House - ME. 
 
CNPJ: NI, 
 
Atividade: serviços de internet e comércio de artigos para 
informática. 
 
Endereço: Galeria Libera, loja 06 – Centro. 
 
E-mail: waldemargnr@hotmail.com  
 
Funcionamento  
Período no ano  
De: janeiro a dezembro.  
Horário 
De: 08:00h às 23:00h.  
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Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada, com 07 computadores. 
 
Serviços prestados: acesso a internet, gravação de CD, xérox, 
jogos, impressão colorida. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco 
 
 
 
4.4 - SISTEMA DE SEGURANÇA 
 
4.4.1 – Delegacia e Postos de Polícia 
 
Nome de fantasia/comercial: DPM. 
 
Nome jurídico: Destacamento da Policia Militar. 
 
CNPJ: 27.476.373/0001-90. 
 
Atividade: administração publica, defesa e seguridade social. 
 
Endereço: Rua Armando Martinelli, s/n. Bairro Cinco Casinhas. 
 
Telefone e fax:  (27) 3729-1115 ou 190. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário: 24 horas. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 

Serviços prestados:  segurança publica. 
 
Informações e observações complementares: possui 2 (dois) 
policiais para escala e 18 (dezoito) membros. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: Destacamento da Policia Militar de São Roque 
do Canaã. 
 
 
 
4.5 -  SISTEMA MÉDICO HOSPITALAR 
 
4.5.1 – Clínicas Médicas 
 
Nome de fantasia/comercial: Clínica de Reabilitação de 
São Roque do Canaã. 
 
Nome jurídico: Unidade de Apoio Diagnóstico e Terapia. 
 
CNPJ: 01.612.865/0001-71. 
 
Atividade: saúde. 
 
Endereço: Rua Armando Martinelli, 390 – Bairro Cinco Casinhas. 
 
Telefone e fax: (27) 3729-1760. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
 
Horário 
De: 07:30h às 11:00h. 
De: 12:00h às 16:30h. 
 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de São Roque do Canaã / 2006. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

21 

Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 

 equipamentos diagnóstico por imagem; 
 equipamentos de métodos ópticos; 
 outros equipamentos; 
 aparelho de diatermia por ultrassom ondas curtas; 
 outros equipamentos; 
 aparelho de diatermia por ultrassom ondas curtas; 
  aparelho de eletroestimulação; 
 forno de Bier. 

 
Serviços prestados:  

 atendimento de emergência; 
 reabilitação; 
 audiologia/otologia; 
 fisioterapia em disfunção neurofuncional e do sistema dos 

músculos. 
 
Informações e observações complementares: coleta seletiva de 
lixo, separando o lixo hospitalar. 
 
Atendimento a particulares. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco  
 
 
4.5.2 – Postos de Saúde 
 
Nome de fantasia/comercial: Unidade Sanitária São 
Roque - US3. 
 
Nome jurídico: Centro de Saúde Básica. 
 
CNPJ: 01.612.865/0001-71. 
 

Atividade: pronto atendimento. 
 
Endereço: Rua Atílio Dalla Bernardina, nº 490 – Centro. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário:  24 horas plantão. 
De: 07:30h às 11:00h. 
De: 12:00h às 16:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 

 emergência – 01 consultório médico, 01 sala de atendimento, 
01 sala de higienização, 01 sala de repouso e observação; 

 ambulatório – 03 clínicas básicas, 01 clínica especializada, 01 
odontologia, 01 sala de cirurgia ambulatorial, 01 sala de 
enfermagem e serviços, 01 sala de imunização, 01 sala para 
pequena cirurgia; 

 serviço de apoio – ambulância, central de esterilização de 
materiais, farmácia, lavanderia. SAME ou SPP – Serviço de 
Prontuário de Paciente, Serviço Social. 

 
Serviços prestados:  

 atenção a tuberculose (diagnóstico e tratamento);  
 cardiologia (teste ergométrico – terceirizado);  
 exame eletrocardiograma, controle e acompanhamento a 

gestação; 
 eletroencefalografia – terceirizado; 
 emergência clínica;  
 endoscopia – terceirizado;  
 laboratório clínico (patologia clínica – terceirizado); 
 odontologia (reabilitação oral), radiologia – terceirizado, 

ultrassonografia – terceirizado; 
 urgência (atendimento clínico e cirúrgico). 
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Informações e observações complementares:  
 vigilância epidemológica; 
 controle de zoonose e vetores; 
 investigação epidemológica; 
 notificação de doenças. 

 
Atendimento público. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco.  
Drº Alex Santiago Duarte Leite da Silva  - RG 4953270-SSP/PE. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Programa de Saúde da 
Família de São Jacinto. 
 
Nome jurídico: Programa de Saúde da Família de São Jacinto. 
 
CNPJ: 01.612.865/0001-71. 
 
Atividade: saúde e serviços sociais. 
 
Endereço: Rua Severino Simonassi, s/n. – Distrito de São Jacinto. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário: 
De: 07:30h às 11:00h. 
De: 12:00h às 16:30h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 

 01 ambulatório;  
 01 clinica básica;  
 01 sala de curativo;  

 01 sala de imunização e  
 farmácia. 

 
Serviços prestados:  

 atenção a tuberculose;  
 controle  e acompanhamento a gestação;  
 equipe de saúde da família e vigilância epidemiológica. 

 
Informações e observações complementares:  

 investigação epidemiológica e 
 notificação de doença. 

 
Atendimento público. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco.  
Drº Alex Santiago Duarte Leite da Silva  - RG 4953270-SSP/PE. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Vigilância Sanitária. 
 
Nome jurídico: Vigilância Sanitária. 
 
CNPJ: 01.612.865/0001-71. 
 
Atividade: Saúde e Serviços Sociais. 
 
Endereço: Rodovia Armando Martinelli, térreo, n.06 Centro, próximo 
a Igreja Matriz – Cep: 29665-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3729-1575. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
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Horário: 
De: 07:30h às 11:00h. 
De: 12:00h às 16:30h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 

 urgência e emergência; 
 ambulatório;  
 centro cirúrgico e  
 centro hospitalar. 

 
Serviços prestados: vigilância sanitária do município de São Roque 
do Canaã. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
Drº Alex Santiago Duarte Leite da Silva -RG 4953270-SSP/PE. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Programa de Saúde da 
Família – Sede. 
 
Nome jurídico: Programa de Saúde da Família – Sede. 
 
CNPJ: 01.612.865/0001-71. 
 
Atividade: Saúde e serviços sociais. 
 
Endereço: Rua Atílio Dalla Bernardina, 490 – Centro. 
 
Telefone e fax: (27) 3729-1575. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
 

Horário: 
De: 07:30h às 11:00h. 
De: 12:00h às 16:30h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 

 01 clinica básica;  
 01 sala de curativo,; 
 01 sala de imunização;  
 01 sala de nebulizacao;  
 farmácia; 
 centro cirúrgico;  
 serviço de prontuário de paciente. 

 
Serviços prestados:  

 atenção a tuberculose;  
 controle e acompanhamento a gestação;  
 equipe de saúde da família;  
 vigilância epidemiológica. 

 
Informações e observações complementares:  

 investigação epidemiológica; 
 notificação de doenças . 

 
Atendimento público. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco.  
Drº Alex Santiago Duarte Leite da Silva - RG 4953270-SSP/PE. 
 
 
4.5.3 – Farmácias/Drogarias 
 
Nome de fantasia/comercial: Farmácia de Drogaria 
Carolina. 
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Nome jurídico: Drogaria Carolina Ltda ME. 
 
CNPJ: 02.338.372/0001-58. 
 
Atividade: comércio de produtos farmacêuticos no varejo. 
 
Endereço: Rua José Regattieri, s/n – Centro. 
 
Telefone e fax: (27) 3729-1091. 
 
Funcionamento  
Período no ano  
De: janeiro a dezembro. 
Horário  
segunda-feira a sexta-feira. 
De: 08:00h às 18:00h. 
sábado. 
De: 08:00h às 14:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: venda de  medicamentos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
 in loco. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Farmácia Básica. 
 
Nome jurídico: Farmácia Básica – Prefeitura Municipal de São Roque 
do Canaã. 
 
CNPJ: 01.612.865/0001-71. 
 
Atividade: distribuição de medicamentos. 

 
Endereço: Rua Atílio Dalla Bernadina, n.º 490 – Centro. 
 
Telefone e fax: (27) 3729-1999 / 3729-12-00. 
 
Funcionamento  
Período no ano  
De: janeiro a dezembro. 
Horário  
segunda-feira a sexta-fera. 
De: 08:00h às 18:00h. 
sábado. 
De: 08:00h às 14:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: distribuição de medicamentos para pessoas 
cadastradas pela Prefeitura. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco 
Drº Alex Santiago Duarte Leite da Silva - RG 4953270-SSP/PE. 
 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Farmácia Cinco Casinhas. 
 
Nome jurídico: Drograria Martinelli Ltda – ME. 
 
CNPJ: 06.097.382/0001-19. 
 
Atividade: comércio varejista de produtos farmacêuticos sem 
manipulação. 
 
Endereço: Rodovia Armando Martinelli, 733 – Bairro Cinco Casinhas. 
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Telefone e fax: (27) 3729-1770. 
 
Funcionamento  
Período no ano  
De: janeiro a dezembro. 
Horário  
segunda-feira a sexta-feira. 
De: 08:00h às 18:00h. 
sábado. 
De: 08:00h às 14:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade:  edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: venda de medicamentos e aplicação de 
ampolas. 
 
Informações e observações complementares: 01 farmacêutico 
em tempo integral. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
 in loco. 
 Sr. Anderson Gomes. 
 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Farmácia São Roquinho. 
 
Nome jurídico: Drogaria São Roquinho Ltda. 
 
CNPJ: 05.956.481/0001-27. 
 
Atividade: comércio de produtos farmacêuticos. 
 
Endereço: Rua Lourenço Roldi, n.º 30 – Localidade de São Roquinho. 

 
Telefone e fax: (27) 3729-1113. 
 
Funcionamento  
Período no ano  
De: janeiro a dezembro. 
Horário  
segunda-feira a sexta-feira. 
De: 08:00h às 18:00h. 
sábado. 
De: 08:00h às 14:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade:  edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: venda de medicamentos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
 
4.5.4 – Serviços Odontológicos 
 
Nome de fantasia/comercial: Drª Kamila de Salle Rold. 
 
Nome jurídico:  Kamila de Salle Rold ME. 
 
CPF:  082.353.235-29. 
 
Atividade: consultório odontológico. 
 
Endereço: Rua lourenço Roldi, s/n, Localidade de São Roquinho. 
 
Telefone e fax: (27) 3729-1573. 
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Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário  
segunda-feira a sábado. 
De: 08:00h às 18:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 

 sala especializada e monitorada;  
 
Serviços prestados: odonto pediatria. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco.  
Drª Kamila de Salles Roldi 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Drª Rosiani Lima Sancio. 
 
Nome jurídico: Rosiani Lima Sancio ME. 
 
CPF:  070.461.1325-03. 
 
Atividade: consultório odontológico. 
 
Endereço: Praça Geraldo Lima, s/n, Centro. 
 
Telefone e fax: (27) 3729-1370. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário  
segunda-feira a sexta-feira. 
De: 08:00h às 18:00h. 

Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 

 Estrutura – 10 m² de recepção;  
 10m² de área especializada;  
 02 sanitários internos;  
 sala especializada e monitorada; 
 24 jogos de material esterilizado. 

 
Serviços prestados:  

 cirurgia; 
 ortodontia;  
 implante. 

 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco.  
Drª Rosiani Lima Sancio. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Drº Fábio José da Silva. 
 
Nome jurídico: Fábio José da Silva ME. 
 
CPF:  081.950.366-00. 
 
Atividade: consultório odontológico. 
 
Endereço: Rodovia Armando Martinelli, s/n, Vila Verde. 
 
Telefone e fax: (27) 3729-1573. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário  
segunda-feira a sexta-feira. 
De: 08:00h às 18:00h. 
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Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 

 estrutura – 25 m² de recepção;  
 23m² de sala especializada;  
 10 jogos de materiais. 

 
Serviços prestados: clínico geral. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco.  
Drº Fábio José da Silva. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Drº Valdo Cavalcanti Filho. 
 
Nome jurídico: Valdo Cavalcanti Filho ME-MEE. 
 
CPF:  681.819.737-04. 
 
Atividade: consultório odontológico. 
 
Endereço: Rua Armando Martinelli, n.º 250, Cinco Casinha. 
 
Telefone e fax: (27) 3729-1356. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário  
segunda-feira a sexta-feira. 
De: 08:00h às 18:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 

 13m² de área especializada;  

 
Serviços prestados: clínico geral. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco.  
Drº Valdo Cavalcanti Filho. 
 
 
 
4.6 - SISTEMA EDUCACIONAL 
 
4.6.1 – Ensino Médio 
 
Nome de fantasia/comercial: Escola Agrotécnica Federal. 
 
Nome jurídico: Escola Agrotécnica Federal. 
 
 

 
 
 

 
CNPJ: NI. 

Foto Nº 1–Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Atividade: educação. 
 
Endereço: São João de Petrópolis, a 22km da sede do município, 
área não urbana 
 
Funcionamento  
Período no ano 
Do mês: fevereiro a dezembro. 
Dias 
De: segunda às sextas-feiras. 
Horário 
De:7:00 às 22:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 

 biblioteca;  
 laboratório de informática;  
 laboratório de biologia;  
 estacionamento;  
 cantina;  
 TV, DVD e vídeo;  
 retro-projetor e tela de projeção;  
 máquina xérox; 

 
Serviços prestados: educação profissionalizante. 
 
Informações e observações complementares: embora esta 
escola esteja localizada no Município de Santa Teresa, seus alunos e 
professores, além dos demais funcionário, residem em sua maioria, 
no Município de São Roque do Canaã. 
 
Descrição do atrativo: em São João de Petrópolis, 22km da sede, 
foi criada em setembro de 1940 a Escola Agrotécnica Federal que tem 
por finalidade a formação de técnicos em agropecuária em nível de 
segundo grau. A escola tem capacidade para 300 alunos internos e 

50 em regime de semi-internato, referência nacional onde ingressam 
alunos de diversos estados do país.  
Visitação: durante todo o ano, com visitas guiadas, ingresso 
gratuito, com autorização prévia, não adaptada.. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
  
Publicações: SEBRAE-ES. Inventário da Oferta Turística do 
Município de Santa Teresa. Instituto de Pesquisa Flex Consult, 
Prefeitura Municipal de Santa Teresa. Santa Teresa, out. 2006. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio “Francisco Melloti” 
 
Nome jurídico: Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 
“Francisco Melloti” 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Distrito de Santa Júlia, s/n. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 06:45h às 11:05h. 
De: 12:00h às 16:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 

 biblioteca;  
 laboratório de informática;  
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 laboratório de biologia;  
 estacionamento;  
 cantina;  
 TV, DVD e vídeo;  
 retro-projetor e tela de projeção;  
 máquina xérox; 

 
Serviços prestados: da 1ª série ao 3º ano,  com aproximadamente 
350 alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
 in loco.  
Sra.  Caroline Zanotelli – RG 1843332-SSP/ES. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Escola Municipal 
“Unidocente Militon”. 
 
Nome jurídico: Escola Municipal “Unidocente Militon”. 
 
CNPJ: 01.612.865/0001-71. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Cabeceira de Mutum, s/n, Distrito de São Jacinto. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 07:00h às 11:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: da 1ª série ao 3º ano. 

 
Informações e observações complementares: o lixo é queimado. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco. 
 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Escola Municipal 
“Unidocente Jacutinga”. 
 
Nome jurídico: Escola Municipal “Unidocente Jacutinga”. 
 
CNPJ: 01.612.865/0001-71. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Jacutinga – Alto Santa Júlia – Distrito de Santa Júlia. 
CEP:29669-000. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 07:00h às 11:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 

 
Serviços prestados: da 1ª série ao 3º ano, com aproximadamente 
350 alunos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
 in loco. 
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Nome de fantasia/comercial: Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio “David Roldi”. 
 
Nome jurídico: Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 
“David Roldi”. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Rodovia ES-080, Km 30 – Vila Verde. 
 
Telefone e fax: (27) 3729-1325. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro. 
A: dezembro. 
Horário 
De: 07:00h às 11:20h. 
De: 12:30h às 17:50h. 
De: 18:00h às 22:10h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 

 quadra poli-esportiva;  
 biblioteca;  
 laboratório de informática;  
 refeitório;  
 laboratório químico;  
 equipamentos – vídeo, DVD, retro-projetor, câmera digital e 

TV. 
 
Serviços prestados: da 1ª série ao 3º ano, com aproximadamente 
350 alunos. 

 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
In loco. 
 
 
 
4.6.2 – Ensino Fundamental 
 
Nome de fantasia/comercial: Escola Municipal 
Pluridocente de Ensino Infantil e Fundamental “Alto 
Santa Luzia”. 
 
Nome jurídico: Escola Municipal Pluridocente de Ensino Infantil e 
Fundamental “Alto Santa Luzia”. 
 
CNPJ: 01.612.865/0001-71. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Alto Santa Luzia. Distrito de Santa Júlia – CEP: 29669-
000. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 12:20h às 16:40h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: do berçário a 8ª série. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco. 
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Nome de fantasia/comercial: Escola Municipal de Ensino 
Fundamental e Educação Infantil “Darly Nerty 
Verloet”. 
 
Nome jurídico: Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação 
Infantil “Darly Nerty Verloet”. 
 
CNPJ: 01.612.865/0001-71. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Distrito de São Jacinto, CEP: 29667-000. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 07:00h às 11:20h. 
De: 12:00h às 16:50h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 

 refeitório; 
 equipamento didático: DVD, som, vídeo cassete, retro-

projetor, TV, som; 
 
Serviços prestados: do berçário a 8ª série. 
 
Informações e observações complementares:  Lixo coletado. 
 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
 in loco 
 
 

Nome de fantasia/comercial:  Escola Municipal de Ensino 
Fundamental e Educação Infantil “Josephir 
Boschetti”. 
 
Nome jurídico:  Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação 
Infantil “Josephir Boschetti”. 
 
CNPJ: 01.612.865/0001-71. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Localidade de São Dalmácio, CEP: 29665-000. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 07:00h às 11:20h. 
De: 12:20h às 16:50h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 

 refeitório;  
 equipamento didático: DVD, som, vídeo cassete, retro-

projetor, TV; 
 
Serviços prestados: berçário a 8ª série. 
 
Informações e observações complementares:  lixo coletado 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
 in loco. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Escola Municipal de Ensino 
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Fundamental “Luiz Mônico”. 
 
Nome jurídico: Escola Municipal de Ensino Fundamental “Luiz 
Mônico”. 
 
CNPJ: 01.612.865/0001-71. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Localidade de Alto Santa Julia, Distrito de Santa Julia. 
CEP: 29669-000. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 07:00h às 11:20h. 
De: 12:20h às 16:50h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 

 laboratório informática;  
 refeitório;  
 quadra de esportes coberta; 
 equipamento didático: DVD, TV, vídeo cassete, retro-projetor, 

impressora; 
 
Serviços prestados: do pré-escolar a 8ª série. 
 
Informações e observações complementares:  lixo coletado. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
 

4.6.3 – Ensino infantil 
 
Nome de fantasia/comercial: Escola Municipal de 
Educação Infantil “São Roque”. 
 
Nome jurídico: Escola Municipal de Educação Infantil “São Roque”. 
 
CNPJ: 01.612.865/0001-71. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Rua Lourenço Roldi, n.º 436 – Localidade de São 
Roquinho, CEP: 29665-000. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 7:00h às 11:20h. 
De:12:20h às 16:40h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 

 parque infantil;  
 refeitório. 

 
Serviços prestados: do berçário ao pré-escolar. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Escola Municipal de 
Educação Infantil “Tia Neida”. 
 
Nome jurídico: Escola Municipal de Educação Infantil “Tia Neida”. 
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CNPJ: 01.612.865/0001-71. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Rua João Vago, s/n - Centro, CEP: 29665-000. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dzembro. 
Horário 
De 07:00h às 11:20h. 
De: 7:00h às 16:40h. 
De: 2:20h às 16:40h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade:  edificação 
contemporânea, não adaptada. 

 parque infantil;  
 refeitório. 

 
Serviços prestados: do berçário a 1ª série. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
 in loco. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Escola Municipal de 
Educação Infantil “Santa Júlia”. 
 
Nome jurídico: Escola Municipal de Educação Infantil “Santa Júlia”. 
 
CNPJ: 01.612.865/0001-71. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Localidade de Baixo Santa Julia, CEP: 29669-000. 

 
Funcionamento  
 
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 12:00h às 16:20h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 

 parque infantil.; 
 equipamento didático – video, tv e som. 

 
Serviços prestados: do berçário ao pré-escolar. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
 in loco. 
 
 
 
4.6.4 – Educação Especial 
 
Nome de fantasia/comercial: Centro Educacional Mão 
Amiga. 
 
Nome jurídico: Centro Educacional Mão Amiga Ltda. 
 
CNPJ: 00.332.168/0001-02. 
 
Atividade: educação. 
 
Endereço: Rodovia Armando Martinelli, s/n, Bairro Cinco Casinhas. 
 
Telefone e fax: (27) 3729-1767. 
 
Funcionamento  
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Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 07:00h às 11:30h. 
De: 12:10h às 16:40h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 

 biblioteca;  
 sala de informática;  
 quadra esportiva;  
 parque infantil;  
 equipamento didático: DVD, vídeo cassete, retro-projetor, TV. 

 
Serviços prestados: educação especial.  
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: APAE. 
 
Nome jurídico: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
São Roque do Canaã. 
 
CNPJ: 04.073.548/0001-12. 
 
Atividade: Educação. 
 
Endereço: Rodovia Armando Martinelli, n.º 316, Bairro Cinco 
Casinhas. 
 
Telefone e fax: (27) 3729-1249. 
 
 
 

Funcionamento  
Período no ano 
De: fevereiro a dezembro. 
Horário 
De: 07:00h às 11:45h. 
De: 12:20h às 16:35h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 

 refeitório;  
 sala de artes;  
 Equipamento didático: DVD, vídeo cassete, retro-projetor, 

TV, bebedouro. 
 
Serviços prestados: educação especial.  
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco.  
Srª Janice Zanetti Guariz (secretária). 
 
 
 
4.7 - OUTROS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO 
 
4.7.1 – Comércio 
 
4.7.1.1 – Centros Comerciais 
 
Nome de fantasia/comercial: Galeria Libera. 
 
Nome jurídico: Galeria Libera Ltda. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: comércio. 
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Endereço: Rua Atílio Dalla Bernardina, 369 – Centro. 
 
Funcionamento  
Período no ano  
De: janeiro a dezembro. 
Horário:  
De: 06:15h às 00:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: salas alugadas para diversos segmentos 
comerciais. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
 in loco. 
 
 
4.7.1.2 – Lojas de Artigos Fotograficos 
 
Nome jurídico: Foto Canaã ME. 
 
Nome de fantasia/comercial: Foto Canaã. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: comércio. 
 
Endereço: Rua Papa Joao XXIII, n. 40 – Centro. 
 
Telefone e fax: (27) 9923-4984. 
 
Funcionamento  
Período no ano  
De: janeiro a dezembro. 
 

Horário:  
De:08:00h às 18:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: relojoaria, foto 3X4 e revelação de filme. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco. 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Lucinete Presentes. 
 
Nome jurídico: B.L. Spalenza Presentes Ltda. ME. 
 
CNPJ: 39.785.399/0001-07. 
 
Atividade: comércio. 
 
Endereço: Rua Jose Regattieri, 06 – Centro. 
 
Telefone e fax: (27) 3729-1611. 
 
Funcionamento  
Período no ano  
De: janeiro a dezembro. 
Horário  
De: 08:00h às 18:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: venda de equipamentos fotográficos. 
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Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco. 
 
 
 
4.7.2 – Agências Bancárias e Casas de Câmbio 
 
Nome de fantasia/comercial: Banco do Brasil. 
 
Nome jurídico: Banco do Brasil S/A. – São Roque do Canaã. 
 
CNPJ: 00.000.000/3826-12. 
 
Atividade: atividades auxiliares da intermediação financeira. 
 
Endereço: Rua Atílio Dalla Bernardina 369 – loja 01 – Centro. 
 
Telefone e fax: (27) 3729-1143 / 3729-1144. 
 
Site: www.bb.com.br  
 
E-mail: cge3304@bb.com.br 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 10:00h às 15:00h.  
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: serviços bancários em geral. 
 
Informações e observações complementares: estrutura de 
monitoramento de segurança. Auto-atendimento ate as 22:00h. 

 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Banestes. 
 
Nome jurídico: Banestes S/A – Banco do Estado do Espírito Santo. 
 
CNPJ: 28.127.603/0125-08. 
 
Atividade: atividades auxiliares da intermediação financeira . 
 
Endereço: Rua Lourenço Roldi, 141 – Localidade de São Roquinho. 
 
Telefone e fax: (27) 3729-1377. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De:  10:00h às 15:00h.  
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 

 atendimento online e atendimento pessoal;  
 duas maquinas de auto-atendimento com computadores 

ligados em rede. 
 
Serviços prestados: serviços bancários em geral. 
 
Informações e observações complementares: possui cinco 
funcionários e um contratado. Das 06:00h as 22:00h auto-
atendimento  
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Fontes de dados e informações sobre o Município: 
 in loco. 
 
 
 
Nome fantasia/comercial: Agência Nosso Crédito. 
 
Nome jurídico: Agência Nosso Crédito. 
 
CNPJ:  NI. 
 
Atividade: serviços bancários em geral. 
 
Endereço: Rua Lourenço Roldi, 88, Localidade de São Roquinho. CEP 
29665-000. 
 
Telefone e fax: (27) 3729-1300 – r.227. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 7:30h às 16:30h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: micro crédito para pequenos empreendedores 
formais ou informais, com renda abaixo de R$ 12 mil/ano e que 
residam no município a no mínimo 2 anos. 
 
Informações e observações complementares: 01 funcionária – 
agente de crédito. 
 
Funciona no prédio da Prefeitura. 
 

Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
4.7.3 - Serviços Mecânicos 
 
Nome jurídico: Auto Salles Pecas e Serviços Ltda. (ME). 
 
Nome de fantasia/comercial: Auto Salles Centro 
Automotivo. 
 
CNPJ: 02.094.302/0001-00. 
 
Atividade: reparação de veículos automotores. 
 
Endereço: Rua Lourenço Roldi, 399 – Localidade de São Roquinho. 
 
Telefone e fax: (27) 3729-1373. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 07:00h às 17:00h.  
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: mecânica, venda de pecas e acessórios para 
veículos, alinhamento, balanceamento e parte elétrica. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
 in loco. 
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4.7.4 – Postos de Abastecimento 
 
Nome de fantasia/comercial: Posto Alternativo. 
 
Nome jurídico: Posto Alternativo Ltda. 
 
CNPJ: 39.286.713/0001-00. 
 
Atividade: comércio a varejo de combustíveis. 
 
Endereço: Rua Jose Regattieri, 31 – Centro. 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 6:00h às 20:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: venda de combustível e lubrificante. 
 
Informações e observações complementares: aceita cartão de 
credito. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Posto Isaura. 
 
Nome jurídico: Posto Isaura Ltda. 
 
CNPJ: 03.966.801/0001-09. 

 
Atividade: comércio a varejo de combustível. 
 
Endereço: Rua Armando Martinelli, 501- Bairro Cinco Casinhas. 
 
Telefone e fax: (27)  3729-1001 / 3729-1177. 
 
E-mail: postoisaura@saorc.com.br 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 6:00h às 21:00h.  
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 

 possui 04 bombas de abastecimento semi-digitalis 
 02 sanitários; 
 lavagem de veículos; 
 troca de óleo; 
 borracharia. 

 
Serviços prestados: venda de combustível. 
 
Informações e observações complementares: possui 10 
funcionários. 
 
Aceita cartões de credito. 
 
Atendimento 24 horas. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
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4.7.5 – Locais e Templos de Manifestações de Fé 
 
Nome de fantasia/comercial: Igreja Nossa Senhora da 
Penha. 
 
Nome jurídico: Igreja Nossa Senhora da Penha. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: religiosa. 
 
Endereço: Localidade de Alto Tancredo – zona rural. 
 
Funcionamento  
Período no ano (01 vez por mês). 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
De: 6:30h e às 17:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: missas aos domingos, 1ª Comunhão, crismas, 
casamentos, batizados. 
 
Pároco – Srº Leozir 
 
Informações e observações complementares: a igreja tem 
capacidade para 70 pessoas, mas nas festas da comunidade chega a  
receber em torno de até 1.000 pessoas 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco. 
Srª Nazira Beirchler. 
 

 
Nome de fantasia/comercial: Igreja Nossa Senhora das 
Dores. 
 
Nome jurídico: Igreja Nossa Senhora das Dores. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: religiosas. 
 
Endereço: Localidade de Pedrinha – zona rural. 
 
Telefone e fax: (27) 9908-4205 com Srº Luizio Melotti. 
 
Funcionamento  
Período no ano  
De: janeiro a dezembro. 
Horário: a Capela fica aberta.  
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: a capela permanece aberta durante todo o dia 
para que fiéis que desejam pagar promessas. Em setembro, sempre 
no dia 15 é comemorada a Festa da Padroeira da comunidade, Nossa 
Senhora das Dores. 
 
Informações e observações complementares:  o Capitel foi 
construido em 1948, resultado do pagamento de promessa do 
falecido Srº Aldarico Melloti.  
 
Está localizado na propriedade da Srª Carmelina Melloti. Srº Cesar 
Melloti, antigo dono. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
 in loco. 
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Nome de fantasia/comercial: Congregação Cristã do 
Brasil. 
 
Nome jurídico: Congregação Cristã do Brasil.  
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: religiosas. 
 
Endereço: Rua Nossa Senhora das Graças s/n. – Bairro Nossa 
Senhora das Graças. 
 
Funcionamento  
Período no ano  
De: janeiro a dezembro. 
Horário:  
quarta-feira às 19:30h, quinta-feira às 13:30 e as 15:00h, sábado às 
19:30h e domingo às 13:00 e às 17:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: cultos, batismos, Santa Ceia e reunião da 
Mocidade. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco. 
 
 
 
Nome jurídico: Igreja Evangélica Assembléia de Deus. 
 
Nome de fantasia/comercial: Assembléia de Deus. 
 
 

 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: religiosas. 
 
Endereço: Rua Ângelo Miguel Piontkoskyn, 115, Centro. 
 
Telefone e fax: (27) 3729-1026. 
 
Funcionamento  
Período no ano  
De: janeiro a dezembro. 
Horário: terça-feira, quinta-feira, sábado e domingo de 07:00h as 
09:00h. 
 
Escola Dominical às 08:00h e às 10:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade:  

 prédio próprio, capacidade para 200 pessoas sentadas;  
 equipamento de som;  
 altar. 

 
Serviços prestados: Cultos, casamentos e batismos. 
 
Informações e observações complementares:   
Pastor Presidente: Srº Rocki Antonio Loretti 
Vice-Presidente: Srº Jose de Oliveira 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco. 
 
 
 
Nome de fantasia/comercial: Igreja Luterana.  
 
Nome jurídico: Igreja Evangélica da Confissão Luterana no Brasil. 
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CNPJ: NI. 
 
Atividade: religiosas. 
 
Endereço : Rua João Vago, s/n, Bairro Cinco Casinhas. 
 
Telefone e fax:  (27)  3722-1520. 
 
Funcionamento  
Período no ano  
De: janeiro a dezembro. 
Horário:  
sábado ou domingo às 08:00h e às 19:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: Cultos, casamentos, batismos, crismas, 
reuniões, estudos bíblicos. 
 
Informações e observações complementares:  os três pastores 
que atendem na Paróquia são de Colatina. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco. 
 
 
 
Nome fantasia/comercial: Igreja Maranata. 
 
Nome jurídico: Igreja Maranata. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: religiosas. 

 
Endereço: Rua Gil Veloso (antiga Rua Escura), Centro. 
 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
segunda a quintas-feiras às 8:00h e às 9:00h. 
sábados e domingos às 19:00h e às 21:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: casamentos, cultos, grupos de oração. Horários 
dos cultos: 
 
Informações e observações complementares: Pastor Srº Miguel 
Ramos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
 
Nome fantasia/comercial: Igreja Nossa Senhora do 
Brasil. 
 
Nome jurídico: Igreja Nossa Senhora do Brasil. 
 
CNPJ: NI. 
 
Atividade: religiosas. 
 
Endereço: Médio Santa Júlia, Distrito de Santa Júlia. 
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Telefone e fax: (27) 3729-1151 (Paróquia de São Roque). 
 
Funcionamento  
Período no ano 
De: janeiro a dezembro. 
Horário 
missas aos domingos às 8:00h. 
 
Prédio, equipamentos, instalações e acessibilidade: edificação 
contemporânea, não adaptada. 
 
Serviços prestados: missas aos domingos, casamentos, batizados e 
primeira comunhão. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
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5 - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 - HOSPEDAGEM 
 
5.1.1 – Meios de Hospedagem Oficialmente Registrados 
 
5.1.1.1 - Hotel 
 
Nome fantasia/comercial: Bar Hotel e Restaurante 
Corona. 
 
Nome jurídico/razão social: Corona e Corona Ltda – ME. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: 27.957.091/0001-04. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Tombamento: não tombado. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua Atílio Dalla Bernardina, n.º 445 – Centro. 
 
Telefone/fax: (27) 3729-1221. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: o 
Hotel encontra-se no Centro da cidade. 
 
Pontos de referência: Igreja Matriz. 
 
Localização: urbana. 
 
Registro e classificação do meio de hospedagem 
Meio de hospedagem com necessidade de registro no órgão 
oficial de turismo não há. 
 
Geração de emprego e renda 
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Número de empregados:  04 permanentes. 
 
Período de funcionamento: 06:00h às 21:00h. 
 
Taxa de ocupação anual média (%): 50% 
 
Mês de maior ocupação: agosto. 
 
Mês de menor ocupação: janeiro. 
 
Valor médio das diárias: 15,00 / 35,00 (suíte casal) / 40,00 (com 
ar-condicionado). 
 
Características Gerais 
Unidades 
Habitacionais 

Nº de UH’S Nº de 
leitos 

Total 10 22 
Suítes (com 
sala de estar) 

3 7 

Apartamentos 
com banheiro 
privativo 

3 7 

Quartos (sem 
banheiro 
privativo 

7 15 

Total de 
camas extras 
(móveis em 
depósito) 

7 - 

 
Facilidades nas UH’S: TV e ar-condicionado. 
 
Voltagem: 110v. 
 
Tipo de diária:  com café da manhã. 
 

Serviços e equipamentos 
Área social 
 
Restaurante: com capacidade para 30 pessoas, bar/lanchonete e 
guarda-bagagem. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
 in loco. 
Srº Jorge Corona. 
 
 
5.1.2 – Meios de Hospedagem Extra-Hoteleiros 
 
5.1.2.1 – Outros 
 
Nome fantasia/comercial: Pesque e Pague Vale Verde. 
 
Nome jurídico/razão social: Rosângela Mariani e Cia Ltda. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: 02.034.901/0001-20. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Estrada Aurélio Mariani – Km 5,5 – Localidade de São 
Dalmácio. 
 
Telefone/fax: (27) 3729-1551 / 9836-8848. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 5,5 
Km de São Roque,  
 
Pontos de referência: entrada na Cerâmica Arco-írirs. 
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Localização rural. 
 
Registro e classificação do meio de hospedagem 
Meio de hospedagem extra-hoteleiros:  outros. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados:  01 permanente e 07 temporários.  
 
Período de funcionamento: outubro a março. 
 
Taxa de ocupação anual média (%): 50% 
 
Mês de maior ocupação: janeiro e fevereiro. 
 
Mês de menor ocupação: abril a agosto. 
 
Valor médio das diárias: 20,00 por pessoa. 
 
Características Gerais 
Unidades 
Habitacionais 

Nº de UH’S Nº de 
leitos 

Total 13 78 
Apartamentos 
com banheiro 
privativo 

04 12 

Quartos (sem 
banheiro 
privativo 

04 36 

Chalés 05 30 
 
Facilidades nas UH’S: ar-condicionado e ventilador. 
 
Voltagem: 110 e 220 V. 
 
Meios de hospedagem extra-hoteleiro (camping, albergue, 
colônia de férias, etc) 

 
Barracas 
Quantidade: 40. 
Capacidade de pessoas: 160. 
 
Trailers 
Quantidade: 08. 
Capacidade de pessoas: 160. 
 
Sanitário 
Quantidade: 08. 
Quantidade adaptada: 160. 
 
Chuveiros 
Quantidade: 08. 
Quantidade adaptada: não há. 
Frio: 08 
 
Iluminação 
 
Ponto de energia: 40 
 
Área verde para lazer 
 
Tipo de diária:  com café da manhã 
 
Serviços e equipamentos 
 
Área social 
 
Restaurante: com capacidade para 300 pessoas, bar/lanchonete, 
churrasqueiras, estacionamento e reservas para espetáculos. 
 
Facilidades para executivos música ambiente, música ao vivo e 
ar-condicionado. 
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Recreação e lazer 02 piscinas, 02 quadras, de esportes, Play 
ground, sala de jogos e campo de futebol. 
Adaptada? não há. 
 
Instalações para eventos: não há. 
 
Descrição 
Restrição aos hóspedes: levar alimentos e agendamento prévio. 
 
Descrições e observações complementares: Possui lago com 
10.000m² para pesque-pague com profundidade média de 3mts. 
Pode-se pescar tilápias, carpas, traíras,, Pacu, tambaquis, pintados, 
tucumarés, cascudos e bagre africano. 
 
O preço por quilo é aproximadamente R$ 5,00(cinco reais). 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco. 
Srª Rosângela Simões Mariani (proprietária). 
 
 
 
5.2 - ALIMENTAÇÃO 
 
5.2.1 – Restaurantes 
 
Nome fantasia/comercial: Cinco Casinhas Restaurante. 
 
Nome jurídico/razão social: Bar e Restaurante Cinco Casinhas 
Ltda – ME. 
 
Nome da rede/holding:  não há. 
 
CNPJ: 30.690.820/0001-13. 
 
Natureza da entidade: privada. 

 
Tombamento: não há. 
 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rodovia Armando Martinelli, Km 01, nº 159, Bairro Cinco 
Casinhas. 
 
Telefone/fax: (27)3729-1349. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
Beira da Rodovia, no final da cidade.  
 
Pontos de referência: Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Localização:  urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 07 permanentes. 
 
Período de funcionamento: todos os dias à partir das 13:00h. 
 
Características gerais 
Capacidade do empreendimento 
Número de pessoas sentadas: 38 
Número de mesas: 08. 
 
Facilidades 
Serviços e equipamentos 
 
Tipos de culinária 
Nacionalidade:  brasileira. 
 
Por serviço:  a la carte.  
 
Por tema:  cervejaria. 
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Por região:  capixaba. 
 
 
Descrição 
Descrições e observações complementares: restaurante simples 
e aconchegante. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
 
Nome fantasia/comercial: Bar e Restaurante Nossa 
Senhora de Fátima.  
 
Nome jurídico/razão social: Bar e Restaurante Nossa Senhora de 
Fatima Ltda – ME. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: 05.382.356/0001-50. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Tombamento: não há. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rodovia Armando Martinelli, nº 559, Bairro Cinco 
Casinhas. 
 
Telefone/fax: (27)3729-1044. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: ao 
lado do posto Isaura. 
 

Pontos de referência: em frente ao Centro Educacional Mão Amiga. 
 
Localização:  urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregado:  03 permanente e 01 temporário. 
 
Período de funcionamento: todos os dias à partir das 13:00h. 
 
Características gerais 
Capacidade do empreendimento 
Número de pessoas em pé: 30. 
Número de pessoas sentadas: 36. 
Número de mesas: 08. 
 
Facilidades 
Serviços e equipamentos: música ambiente. 
 
Tipos de culinária 
Nacionalidade:  Brasileira. 
 
Por serviço:  a la carte e comida rápida – fast food. 
 
por tema: cachaçaria, cervejaria, churrascaria e sanduicheria. 
 
Por região: Paulista. 
 
Descrição 
Descrições e observações complementares: está localizado 
dentro do Posto Isaura, ótimo local para viajantes e caminhoneiros. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
 in loco 
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5.2.2 – Bares/Cafés/Lanchonetes 
 
Nome fantasia/comercial: Trayller do Jepp. 
 
Nome jurídico/razão social: Cesar Mafioletti. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ / CPF: 690.137.057-15. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Tombamento: não há. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua Antônio Gil Veloso, s/nCentro. 
 
Telefone/fax: (27) 3729-1629. 
 
Descrição dos arredores e distância dos  
principais pontos: área coberta com trailler. 
 
Pontos de referência: ao lado da Mecânica Auto Sales. 
 
Localização urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados 
03 permanentes e 02 temporários. 
 
Período de funcionamento: todos os dias à partir das 18:00h. 
 
Características gerais 
Capacidade do empreendimento 
Número de pessoas em pé: 300. 
Número de pessoas sentadas: 120. 

Número de mesas: 30. 
 
Facilidades 
Adaptações e facilidades para pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida:  sim, existem sanitários adaptados.  
 
Serviços e equipamentos 
Música ambiente: ao vivo e mecânica. 
 
Tipos de culinária 
Nacionalidade:  Brasileira. 
 
Por serviço:  rápida – fast food. 
 
Por tema: cachaçaria, cervejaria, churrascaria e sanduicheria. 
 
Por região:  capixaba. 
 
Descrição 
Descrições e observações complementares: piso frio, coberto, 2 
WC, TV e DVD. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
 in loco. 
 
 
 
Nome fantasia/comercial: Empório 32. 
 
Nome jurídico/razão social: Empório 32 Lanches e Artesanato 
Ltda – ME. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: 07.222.655/0001-53. 
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Natureza da entidade:  privada. 
 
Tombamento: não há. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua José Regattieri, n.º 32, Centro. 
 
Telefone/fax: (27) 3729-1028. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
Centro Comercial da Cidade. 
 
Pontos de referência: Em frente ao posto de gasolina, Posto 
Alternativo. 
 
Localização:  urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados:  04 permanentes. 
 
Período de funcionamento: todos os dias, à partir das 18:00h. 
 
Características gerais 
Capacidade do empreendimento 
Número de pessoas sentadas: 90. 
Número de mesas: 15. 
 
Facilidades 
Adaptações e facilidades para pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida:  sim. 
 
Especificar: sanitários adaptados. 
 
Serviços e equipamentos 
Música ambiente:  mecânica. 
 

Tipos de culinária 
Nacionalidade:  Brasileira. 
 
Por serviço:  a la carte. 
 
Por tema:  cervejaria, sanduicheria e pizzaria. 
 
Por região:   capixaba. 
 
Descrição 
Descrições e observações complementares: o bar mais 
freqüentado e estruturado da cidade. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
 in loco. 
Srª Ednéia Nunes da Silva. 
 
 
 
Nome fantasia/comercial: Pit Stop Lanches. 
 
Nome jurídico/razão social: Natalina L. G. Boschetti. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CPF:  978.598.347-15. 
 
Natureza da entidade:  privada. 
 
Tombamento: não há. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua Nossa Senhora Aparecida, s/n, Bairro Vila Verde. 
 
Telefone/fax: (27) 3729-1962. 
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Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: Rua 
pavimentada. Espaço coberto com eternite. 
 
Pontos de referência: ao lado da Igreja Nossa Senhora Aparecida. 
 
Localização:  urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados 03 permanentes. 
 
Período de funcionamento: todos os dias, à partir das 18:00h. 
 
Características gerais 
Capacidade do empreendimento 
Número de pessoas sentadas: 60. 
Número de mesas: 15. 
 
Facilidades 
Serviços e equipamentos 
 
Música ambiente:  mecânica. 
 
Tipos de culinária 
Nacionalidade:  Brasileira. 
 
Por serviço: rápida – fast food. 
 
Por tema: cachaçaria e cervejaria. 
 
Por região: capixaba. 
 
Descrição 
Descrições e observações complementares: piso rústico. 
 
 

 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
 in loco. 
 
 
 
Nome fantasia/comercial: Trayler do Cebolinha. 
 
Nome jurídico/razão social: Julimara Aparecida Posolini Goring. 
 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CPF: 005.237.177-84. 
 
Natureza da entidade:  privada. 
 
Tombamento: não há. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rodovia Armando Martinelli, s/n, Bairro Cinco Casinhas. 
 
Telefone/fax: (27) 3729-2192. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
trayler localizado em terreno com área de alimentação coberta. 
 
Pontos de referência: em frente ao restaurante Cinco Casinhas. 
 
Localização:  urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados 05 permanentes. 
 
Período de funcionamento: todos os dias, à partir das 18:00h. 
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Características gerais 
Capacidade do empreendimento 
Número de pessoas em pé: 100. 
Número de pessoas sentadas: 120. 
Número de mesas: 30 com 04 cadeiras. 
 
Facilidades 
Serviços e equipamentos:  música ambiente ao vivo. 
Sanitários adaptados e Internet. 
 
Tipos de culinária 
Nacionalidade:  Brasileira. 
 
Por tema: cervejaria, sanduicheria e pizzaria. 
 
Por região: capixaba. 
 
Descrição 
Descrições e observações complementares: piso frio, coberto, 
lanchonetes, salão de beleza, lan house, TV, DVD, mini palco, 
murado e privativo. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco. 
Srª Marina (funcionária). 
 
 
Nome fantasia/comercial: Bar do Zozi. 
 
Nome jurídico/razão social: Z & Z Comercial Ltda – ME. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: 31.458.094/0001-70. 
 

Natureza da entidade: privada. 
 
Tombamento: não há. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Tancredo, s/n, Distrito de Santa Júlia. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
Estrada São Roque, Itaguaçu, Km14. 
 
Pontos de referência: ao lado da Mecânica Auto Sales. 
 
Localização:  urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados  02 permanentes. 
 
Período de funcionamento: todos os dias, de 07:00 às 22:00h. 
 
Características gerais 
Capacidade do empreendimento 
Número de pessoas em pé: 10. 
Número de pessoas sentadas: 30. 
Número de mesas:05. 
 
Facilidades 
Serviços e equipamentos música ambiente ao vivo. 
 
Tipos de culinária 
Nacionalidade:  Brasileira. 
 
Por serviço:  rápida – fast food. 
 
Por tema: cachaçaria, cervejaria e sanduicheria. 
 
Por região:  capixaba. 
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Descrição 
Descrições e observações complementares: piso frio, área 
aberta, com área esportiva futebol society. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Bambu Lanchonete e 
Pastelaria. 
 
Nome jurídico/razão social: Selma Cristina Fabris Goronsio – ME 
MEE. 
 
Nome da rede/holding: não há.  
 
CNPJ: 06.369.068/0001-29. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Tombamento: não há. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua José Regattieri, nº 35 – Centro. 
 
Telefone/fax: (27) 3729-1469. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: Rua 
principal sentido Prefeitura, 30m antes da ponte. Localizado a 50 
metros da Praça Central da Igreja Matriz. 
 
Pontos de referência: ao lado do Posto de gasolina e Central de 
Compras da Titã. 
 
Localização:  urbana. 

 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados 02 permanentes e 01 temporário. 
 
Período de funcionamento: todos os dias, de 07:00h às 12:00h e 
de 13:00h às 22:00h. 
 
Características gerais 
Capacidade do empreendimento 
Número de pessoas em pé: 10. 
Número de pessoas sentadas: 20. 
Número de mesas: 05. 
 
Facilidades 
Serviços e equipamentos: música ambiente mecânica e sanitários 
adaptados. 
 
Tipos de culinária 
Nacionalidade:  Brasileira. 
 
Por serviço:  rápida – fast food. 
 
Por tema: cervejaria, churrascaria e sanduicheria. 
 
Por região:  Paulista. 
 
Descrição 
Descrições e observações complementares: local aconchegante, 
coberto e gostoso para final de tarde. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
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5.3 – SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE 
 
5.3.1 – Transportadoras Turísticas 
 
Nome fantasia/comercial: Viação São Roque. 
 
Nome jurídico/razão social: Viação São Roque Ltda. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: 27.496.942/0001-69. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Número de registro em órgão oficial de turismo ou em outra 
entidade de regulação do setor: NI. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: a sede desta viação está localizada no município de 
Colatina, apesar da mesma atender a boa parte do transporte 
rodoviário de São Roque do Canaã. 
 
Telefone/fax: (27) 3721-2900. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
Município de Colatina. 
 
Pontos de referência: município de Colatina. 
 
Localização:  rururbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 200 permanentes. 
 

Período de funcionamento: todos os dias de 06:00h às 18:00h. 
 
Características gerais 
Abrangência:  intermunicipal estadual. 
 
Tipos de serviço:  translado. 
 
Perfil dos veículos: passeio, popular 
 
Quantidade de veículos: 21. 
 
Idade média: 26. 
 
Oferta total de lugares sentados: 47. 
 
Serviços: City tour/passeios/principais destinos e ônibus circular. 
 
Horários: (ST/SR) 07:30h / 9:50h / 12:50h / 15:30h, (SR/ST) 
09:20h / 07:50h / 10:03h / 12:10h, (SEG A SÁB) 09:50h / 15:30h, 
(DOM) 07:50h / 12:10h. 
Legenda: SR – São Roque do Canaã. 
                ST – Santa Teresa. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
 
 
Nome fantasia/comercial: Viação Lírio dos Vales. 
 
Nome jurídico/razão social: Lírio dos Vales Transporte e 
Fretamento. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: 02.615.012/0001-56. 
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Natureza da entidade: transporte e fretamentos privada. 
 
Número de registro em órgão oficial de turismo ou em outra 
entidade de regulação do setor: NI. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua Paulo Bonino, Bairro Eco. Santa Tereza – ES. 
 
Telefone/fax: (27) 3266-4588 / 3222-1477/ 2124-4554. 
 
Site: www. Portal-st.com.br 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
localizada no final da Rua principal de acesso a Santa Teresa, 
próximo a saída para o Vale do Canaã – sentido São Roque do Canaã. 
 
Pontos de referência: em frente ao Destacamento da Policia Militar 
e ao Banestes de Santa Teresa. Ao lado da Associação de Produtores 
de Artesanato de Sta. Teresa – APROAST. 
 
Localização:  urbana.  
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados 200 permanentes. 
 
Período de funcionamento: 05:00 às 18:00h. 
 
Características gerais 
Abrangência: intermunicipal metropolitano. 
 
Tipos de serviço excursão, passeio local, especial e taslado. 
 
Perfil dos veículos: 
Quantidade de veículos: 50. 
 
Idade média: 20. 

 
Oferta total de lugares sentados: 41. 
 
Categoria dos veículos: transporte de passageiros. 
 
Serviços 
City tour/passeios/principais destinois: Vitória X Colatina – Via Santa 
Leopoldina (verão – litoral). 
 
Horários:  
Linha Santa Teresa x Colatina (via São Roque do Canaã).  
segunda a sábado. 
06:30h / 08:20h / 10:20h / 11:40h / 14:00h / 17:00h. 
domingos. 
08:20h / 11:00h / 14:30h / 17:00h. 
 
Volume anual médio de passageiros:  não há dados. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco. 
Srº Evandro Machado (RG 1.613.169 – ES). 
 
 
 
5.3.2 – Taxis 
 
Nome fantasia/comercial: Ponto de Táxi de São Roque. 
 
Nome jurídico/razão social: Ponto de Táxi de São Roque. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: NI. 
 
Natureza da entidade: privada. 
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Número de registro em órgão oficial de turismo ou em outra 
entidade de regulação do setor: não há. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Praça da Igreja Matriz, Centro. CEP 29665-000. 
 
Telefone/fax: (27) 3729-1134. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
localizado na chegada da cidade em frente a Igreja Matriz. 
 
Pontos de referência: Igreja Matriz de São Roque do Canaã. 
 
Localização: urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados:  permanentes: 06. 
 
Período de funcionamento: de janeiro a dezembro. 
 
Características gerais 
Abrangência: intermunicipal metropolitano e intermunicipal 
estadual. 
 
Tipos de serviço: traslado. 
 
Perfil dos veículos 
Quantidade de veículos: 06. 
 
Idade média: 03 anos. 
 
Quantidade de veículos adaptados: não há. 
 
Oferta total de lugares sentados: 28. 
 
Categoria dos veículos: carros de passeio. 

 
Serviços: 
Passeios e traslados  
 
Horários: diariamente, 24 horas. 
 
Volume anual médio de passageiros: não há dados . 
 
Descrição 
Descrições e observações complementares: telefones dos 
taxistas: 
Srº João/Perini – 9974-2451. 
Srº Darci/Gonzalez – 9967-6295. 
Srº Renilton André – 9918-7034. 
Srº Jamil – 9967-6295. 
Srº Marcio Guidoni – 9974-0325. 
Srº José A. Guidoni – 9836-9066. 
Srº Carlos Pedro Perini – 9984-4539. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
 
5.4 – SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS 
 
5.4.1 – Outros Serviços e Equipamentos Especializados 
 
Nome fantasia/comercial: Clube ABC. 
 
Nome jurídico/razão social: Associação Beneficente Cultural de 
São Roque do Canaã. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: 27.105.048/0001-10. 
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Natureza da entidade: associações. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua Lourenço Roldi, nº 88, Localidade de São Roquinho. 
 
Telefone/fax: (27) 3729-1379. 
 
Site: www.clubeabc.com.br 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
anexo a Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã. 
 
Pontos de referência: Prefeitura Muncipal de São Roque do Canaã. 
 
Localização:  urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados 02 permanentes. 
 
Período de funcionamento: eventual. 
 
Características gerais 
Espaço físico 
 
Auditório (s): 
Nome (s): Auditório do ABC 
Quantidade: 01 
Capacidade: 1500 pessoas 
 
Serviços e equipamentos 
Serviços e equipamentos de apoio 
 
Bar/lanchonete 
Quantidade: 01 
Capacidade:50. 

 
Instalações sanitárias 
Quantidade: 09 
 
Estacionamento: 30 vagas. 
 
Descrição 
Descrições e observações complementares: Clube aberto para 
locação particular. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco. 
Srº Marinaldo. 
 
 
 
5.5 – SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE LAZER E ENTRETENIMENTO 
 
5.5.1 – Parques Urbanos, Jardins e Praças 
 
Nome fantasia/comercial: Reserva Filipini. 
 
Nome jurídico/razão social: Reserva Filipini. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: NI. 
 
Natureza da entidade: pública. 
 
Registro ou filiações 
Entidade: NI. 
Número: NI. 
  
Localização e ambiência 
Endereço: Córrego São Roque – Localidade de São Dalmácio. 
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Telefone/fax: (27) 9807-1421. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
estrada de São Dalmácio (Cerâmica Arco Íris). 
 
Pontos de referência: Fábrica de Cachaça São Dalmácio. 
 
Localização: rural. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 03 permanentes e 04 temporários. 
 
Período de funcionamento: sábado e domingo, de 08:00h às 
20:00h. 
 
Características gerais 
Serviços e equipamentos de apoio 
 
Instalações sanitárias: 02 não adaptados. 
 
Serviços de limpeza 
 
Principais atividades: lazer e caminhada, oferece trilha na mata da 
reserva. 
 
Descrição 
Descrições e observações complementares: propriedade 
particular com espaço para churrasco ao ar livre. 
 
Também dispõe de 15ha de Mata Atlântica, com trilha, mas não tem 
Lei de Proteção, desta forma, não pode ser reconhecido como reserva 
ou Unidade de Conservação. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco. 

Srº José Antônio Filipini - CI 735928-SSP/ES. 
 
 
 
5.5.2 – Estádios, Ginásios e Quadras 
 
Nome fantasia/comercial: Ginásio Poliesportivo José 
Regattieri. 
 
Nome jurídico/razão social: Ginásio Poliesportivo José Regattieri. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: 01.612.865/0001-71. 
 
Natureza da entidade:  pública. 
 
Registro ou filiações 
Entidade: Centro de Apoio Encanto Juvenil Canaã. 
Número: 01. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua Alziro Vicente Roldi, n.º 81 – São Roquinho. 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: ao 
lado do Clube ABC e Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã. 
 
Pontos de referência: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã. 
 
Localização:  urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados 
Permanentes: 01. 
Temporários: 20. 
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Período de funcionamento: de acordo com as atividades 
agendadas. 
 
Características gerais 
Serviços e equipamentos de apoio 
 
Estacionamento 10 vagas. 
 
Principais atividades: atividades sócio-recreativas desportivas e de 
lazer. 
 
Descrição 
Descrições e observações complementares: o estacionamento 
não possui cobertura. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco. 
Srº Cláudio (ONG). 
 
 
 
 
5.6 – OUTROS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 
 
5.6.1 – Entidades, Associações e Prestadoras de Serviços 
Turísticos 
 
Nome fantasia/comercial: UNICANA. 
 

      Nome jurídico/razão social: UNICANA - Cooperativa dos                 
      Produtores de Cachaca do Estado do Espirito Santo.  

 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: 03.031.641/0001-00. 

 
Natureza da entidade: associações. 
 
Registro ou filiações: NI. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rodovia Armando Martinelli, s/n. Bairro Santa Luzia 
 
Telefone/fax: (27) 3729-1044. 
 
E-mail:  
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: 
seguindo em direcao a Colatina Km 03 - localizada a 03 km da Igreja 
Matriz de Sao Roque do Canaã. 
 
Localização: urbana. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados: 1 permanente. 
 
Período de funcionamento: funciona junto a um Escritorio de 
Contabilidade, em horário comercial. 
 
Principais atividades: Exerce a função de agregar e representar os 
cooperados. Não produz, nem comercializa.  
 
Descrição 
Descrições e observações complementares: Responsavel pela 
Cooperativa Adriano Jardel Burquete - Criacao em 11/03/1999. 
Possui 21 Associados. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: INCAPER. 
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5.6.2 – Redes de Cooperação em Prol do Turismo, da Proteção 
Ambiental, Ong’s 
 
Nome fantasia/comercial: Centro de Apoio Infanto-
Juvenil Canaã. 
 
Nome jurídico/razão social: Centro de Apoio Infanto-Juvenil  
Canaã. 
 
Nome da rede/holding: não há. 
 
CNPJ: 02460.719/0001-30. 
 
Natureza da entidade: outras - ONG. 
 
Registro ou filiações 
Entidade: Centro de Apoio Encanto Juvenil Canaã. 
Número: 03. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua Alziro Vecente Roldi, n.º 81 – Localidade de São 
Roquinho. 
 
Telefone/fax: (27) 3729-1635. 
 
E-mail: caijuv@hotmail.com 
 
Descrição dos arredores e distância dos principais pontos: ao 
lado do Clube ABC e Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã. 
 
Pontos de referência: Fica localizado no prédio da Prefeitura. 
 
Localização:  urbana. 
 

Geração de emprego e renda 
Número de empregados 
08 permanentes e 02 temporários. 
 
Período de funcionamento:de segunda à sexta-feira de 07:00h às 
10:00h e de 13:00h às 17:00h. 
 
Características gerais 
Serviços e equipamentos de apoio 
serviço de copa, serviços de limpeza, TV/vídeo, telefone e internet. 
 
Principais atividades: aulas de reforço escolar, artes, música, 
capoeira, dança, informática, recreação e práticas esportivas, inglês, 
datilografia. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
in loco. 
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6 - ATRATIVOS TURÍSTICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 – ATRATIVOS NATURAIS 
 
6.1.1 – Planaltos e Planícies 
 
6.1.1.1 – Pedras tabulares/caldeirões 
 
Nome popular: Pedra do Misterioso. 
 
Nome oficial: Pedra do Misterioso. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Marques Rangel.  
 
Localização e ambiência 
Endereço: Localidade de Córrego do Misterioso. 
 
Localização:  rural. 
 
Latitude: S19º45’20,3” 
 
Longitude: W040º44’57,9” 
 
Localidade mais próxima do atrativo  
Nome da localidade: Comunidade de São Francisco. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 4Km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 17Km. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptado. 
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Meios de acesso 
Via terrestre  
 
Via terrestre:  regular. 
 
Rural:  não pavimentada. 
 
Pavimentação:  chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  regular. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 20 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: saindo de Centro de São 
Roque, estrada de acesso para Itaçú (Itaguaçú).  
 
Transporte para o atrativo:  não há transporte regular. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Unidades de conservação 
O atrativo é ou está localizado em uma unidade de 
conservação? não. 
 
 
 

 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral   X   
Estrutura   X   
 
Facilidades 
Entrada do atrativo:  outros. 
 
Adaptação para pessoas com deficiência:  não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: novembro a março. 
Dias 
Sábado e domingo. 
Horário: 
De: 08:00h às 17:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média das visitas: 01 hora. 
 
Guia de visitação:  gratuita. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo?  sim, é necessário agendamento prévio de visitas com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de São Roque do Canaã / 2006. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

62 

Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? contemplação da 
natureza e escaladas.escaladas por grupos independentes. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para que 
possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes:  municipal. 
 
Descrição do atrativo: paredão de pedra com cobertura florestal na 
parte inferior, de relevante beleza cênica onde se encontra três 
fendas que motivaram o nome do atrativo. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
 in loco. 
Srº Joel. 
 
 
6.1.2 – Hidrografia 
 
Nome popular: Bacias Hidrográficas do Rio Santa 
Maria do Rio Doce, Bacia Hidrográfica do Rio Santa 
Julia e Bacia Hidrográfica do Rio Mutum ou 
Boapaba. 

 
 
Nome oficial: Bacias Hidrográficas do Rio Santa Maria do Rio Doce, 
Bacia Hidrográfica do Rio Santa Julia e Bacia Hidrográfica do Rio 
Mutum ou Boapaba. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: em torno do município. 
 
Pontos de referência: 
Localização:  rururbana. 
 
Latitude:- 20.146 
 
Longitude: -41.290 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: entorno do município. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
 
Via terrestre:  regular. 
 
A pé: bom. 
 
Via terrestre 
Urbana:  parcialmente pavimentada. 
 
Rural: parcialmente pavimentada. 
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Pavimentação: asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não há. 
 
Grau de utilização: regular. 
  
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 01 hora. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: em torno do município. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: não há. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Unidades de conservação 
O atrativo é ou está localizado em uma unidade de 
conservação? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral   X   
Condição 
higiênica  

  X   

 
 

Facilidades 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Adaptação para pessoas com deficiência: não há. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a domingo. 
Horário: 
De: 05:00h às 18:00h. 
 
Visita guiada: não guiada. 
 
Duração média das visitas: 02 horas. 
 
Guia de visitação: inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? não há. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para que 
possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida? não há. 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
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Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: o principal rio é o Santa Maria do Rio Doce, 
que nasce na divisa entre os municípios de Santa Maria do Jetibá e 
Santa Teresa. Corre no sentido sul para o norte, penetrando em 
terras do Município de Colatina para ali desaguar no Rio Doce. 
  
Três Bacias Hidrográficas do Rio Santa Maria do Rio Doce, recebendo 
os seguintes afluentes:  

 Rio Santa Julia, divisa com Colatina; 
 Rio Mutum, fora do Município; 
 Córregos São Bento, São Dalmacio, São Sebastião, São 

Pedro, Santa Rosa, Picadão do Mutum e outros. 
 
Bacia Hidrográfica do Rio Santa Julia. Recebe os Córregos : 

 Jacutinga, Palmital, Misterioso – este recebe, por sua vez, o  
 Córrego Alto Misterioso – o  
 Córrego Seco, o  
 Tancredo e o  
 Tancredinho – que deságua no Tancredo e outros. 

 
Bacia Hidrográfica do Rio Mutum ou Boapaba. Recebe os: 

 Córregos de Cabeceira de Mutum -  São Jacinto,  
 Picadão do Mutum – na divisa com Colatina –  
 São Miguel – fora do Município –  
 e outros.  

 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco 
. 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 

 
6.1.3– Quedas D’água 
 
6.1.3.1 – Cachoeira/bica 
 
Nome popular: Cachoeira das Pedras. 
 
Nome oficial: Cachoeira das Pedras. 
 

 
 
 
 

Nome da organização mantenedora/gestora: Srº Gervásio 
Galon. 
 
Telefone/fax: (27) 3723-9173. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Divisa de São Roque e Colatina, Localidade de Santo 
Antônio de Mutum. 
 
Pontos de referência: entrada na placa da divisa. 
 
Localização: rural. 

Foto nº2 –  Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Latitude: S19º45’32,1” 
 
Longitude:  W40º45’37,8” 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Santo Antônio de Mutum. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): Sede do Município, 
seguindo a Rodovia ES-080, sentido Colatina. 
 
Distância do ponto zero do município (km): aproximadamente 
15 km. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: ruim. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
 
Grau de utilização: regular. 
 
Atende as necessidades atuais? não. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: não. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 30 minutos. 

 
Descrição do acesso mais utilizado: via Distrito São Jacinto, 
seguir até a entrada da propriedade da família Redighiere, entrar na 
primeira à esquerda na cabeceira do Rio Mutum. Subida íngreme e 
mais 7 km de estrada de caminho pedregoso. 
 
Transporte para o atrativo: não há transporte regular. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Unidades de conservação 
O atrativo é ou está localizado em uma unidade de 
conservação? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom Regular ruim deteriorado 

Geral  X    
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: não há 
 
Adaptação para pessoas com deficiência:  
não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a domingo. 
Horário: 
De: 07:00h às 17:00h. 
 
Visita guiada: não guiada. 
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Duração média das visitas: 02 horas. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo?  sim, é necessário agendamento prévio de visitas com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? contemplação e locais 
pra banho. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para que 
possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: cachoeira com diversas grutas de pedras, 
umas sobre as outras, com vegetação nativa de Mata Atlântica. 

 
Observações complementares: para a visitação, deve-se ir 
preferencialmente com carros tracionados. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srº Alex Santiago. 
 
 
 
Nome popular: Cachoeira do Misterioso Durval Surdo. 
 
Nome oficial: Palmerindo. 
 

 
 
 

 
Nome da organização mantenedora/gestora: Srº Palmerindo 
Durval Surdo. 
 
Telefone/fax: (27) 9974-5336. 
 
Localização e ambiência 

Foto Nº 3–Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Endereço: Córrego Misterioso – Comunidade de São Francisco. 
 
Pontos de referência: próxima a Propriedade Baratela. 
Localização:  rural. 
 
Latitude: S19º45’32,1” 
 
Longitude:  W40º45’37,8” 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: São Francisco. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 1Km.  
 
Distância do ponto zero do município (km): 18Km. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização  
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre  
 
Via terrestre:  regular. 
 
Rural:  não pavimentada. 
 
Pavimentação:  chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
 
Grau de utilização:  pouco utilizado. 
 

 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 10 minutos à partir da propriedade para 
a Cachoeira e 25 minutos à partir de São Roque até a propriedade. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: sentido Itaguaçú, margem 
esquerda da estrada. A referência é a Pedra do Misterioso. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: ônibus que vai para Colatina e Nossa Senhora 
das Graças 
Freqüência: segunda a quinta. 
Qualidade:  bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo não há. 
 
Unidades de conservação 
O atrativo é ou está localizado em uma unidade de 
conservação? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral  X    
 
Facilidades 
Entrada do atrativo:  outros. 
 
Adaptação para pessoas com deficiência:  não adaptado. 
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Visitação 
Época 
De: novembro a março. 
Dias 
Sábado e domingo. 
Horário: 
De: 08:00h às 17:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média das visitas: de 01 a 03 horas. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo?  sim, é necessário agendamento prévio de visitas com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Atividades comerciais: não há. 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? banho de cachoeira e 
apreciação. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para que 
possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 

Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Econômico 
e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: cachoeira (queda d’água) com 10 metros 
aproximadamente, com poço para banho e trilha. 
 
A natureza se mostra em seu explendor unindo a água, a montanha e 
a mata, n o mesmo lugar. 
  
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco.  
Srª Lua Noimeck Surlo - 1.902.108 – ES. 
 
 
 
 
6.1.3.2 – Corredeira 
 
Nome popular: Cachoeira São Pedro. 
 
Nome oficial: Adilson Baratela. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Srº Adilson 
Baratela. 
 
CNPJ: NI. 
 
Telefone/fax: (27) 3725-1387. 

Foto Nº 3–Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Localização e ambiência 
Endereço: Estrada de São Pedro. 
 
Pontos de referência: Centro de São Roque. 
 
Localização:  rural. 
 
Latitude: S 19º42’35,2” 
 
Longitude: W 40º39’42,0” 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: São Pedro. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 05Km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 05Km.  
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 

 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre  
 
Via terrestre:  regular. 
 
Rural:  não pavimentada. 
 
Pavimentação:  chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  muito utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 15 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: saindo da Sede do município 
pegar estrada de chão no sentido comunidade de São Pedro. Andar 
em uma subida por cerca de 06 km. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: Escolar  
Freqüência: segunda a sexta. 
Qualidade:  bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 

Foto Nº 4–Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo não há. 
 
Unidades de conservação 
O atrativo é ou está localizado em uma unidade de 
conservação? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral  X    
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: outros. 
 
Adaptação para pessoas com deficiência:  não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: dezembro a março. 
Dias 
de sexta-feira a domingo. 
Horário: 
De: 07:00h às 19:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média das visitas: não há. 
 
Guia de visitação:  gratuita. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo?  sim, é necessário agendamento prévio de visitas com o 

proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? sim, 50 
pessoas. 
 
Condutor capacitado para receber pessoas com deficiência: 
não há. 
 
Atividades realizadas no atrativo natural  
Que atividades são realizadas no atrativo? banho e 
acampamento. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para que 
possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes:  municipal. 
 
Descrição do atrativo: corredeira d’água com remanso e áreas 
livres para acampar. 
 
As pedras formam pequenas piscinas onde é propício o banho. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco.  
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Srº Airton Moura Lima – RG: 1.587.353 – SSP/ES. 
 
6.1.4 – Flora 
 
Nome popular: Flora. 
 

 
 
 
 

Nome oficial: Flora. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: por todo o Município. 
 
Localização:  urbana, rururbana e rural. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 

Via terrestre:  bom e regular. 
 
Via terrestre 
Urbana:  totalmente pavimentada. 
 
Rural:  não pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica, saibro, chão batido. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: por todo o município. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte: coletivo intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral X     
 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a domingo. 
Horário: 
durante 24 horas.. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média das visitas: 2 dias. 
 

Foto Nº 5–Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? contemplação da 
natureza. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para que 
possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida?  não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal e entorno 
regional:  
 
Descrição do atrativo: apesar do intenso desmatamento que 
ocorreu historicamente, restam ainda, nas encostas mais íngremes 
dos planaltos, algumas áreas remanescentes da Mata Atlântica, 
vegetação original da região. Hoje, os “mares de morros” , com 
grande diversidade de orquídeas e bromélias e outras espécies 

ameaçadas de extinção, dominam a paisagem da região.  Onde 
encontramos ilhas de vegetação de Mata Atlântica com mais 
representatividade é na Serra do Misterioso e do Palmital. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
Nome da instituição:  Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
 
6.1.5– Fauna 
 
Nome popular: Fauna. 
 
Nome oficial: Fauna. 
 

 
 
 

Localização e ambiência 
Endereço: por todo o Município. 
 
Localização:  urbana, rururbana e rural. 
 

Foto Nº 6–Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom e regular. 
 
Via terrestre 
Urbana:  totalmente pavimentada. 
 
Rural:  não pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica, saibro e chão batido. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: por todo o município. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte: coletivo intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade:  bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral X     
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 

de segunda-feira a domingo. 
 
Horário: durante 24 horas. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média das visitas: 2 dias. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso? De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? contemplação da 
natureza. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para que 
possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida?  Não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
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Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal e entorno 
regional. 
 
Descrição do atrativo: com a existência de pequenas ilhas de 
vegetação, a fauna existente hoje na região esta reduzida aos 
fragmentos e são pouco observadas, mas no que se refere aos 
remanescentes, ainda pode encontrar aves típicas da Mata Atlântica 
com Mutum e animais de pequeno porte que ainda resistem. 
 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
 
 
6.2 –  ATRATIVOS CULTURAIS 
 
6.2.1 – Edificações 
 
6.2.1.1 – Arquitetura civil 
 
Nome popular: Fazenda São Pedro. 
 
Nome oficial: Fazenda São Pedro. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Yzete Coutinho. 
 
CPF: 450.014.727-68. 
 
Telefone/fax: (27) 3722-0793 / 9942-4893. 
 

 
 
 
 

Localização 
Endereço: localidade de São Pedro. 
 
Pontos de referência: entrada da comunidade São Pedro. 
 
Localização:  rural. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: comunidade São Pedro – zona rural. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): sede do município 
6,5km 
 
Distância do ponto zero do município (km): 6,5Km. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: 1930. 
 
Utilização original do atrativo: Fazenda da Família Coutinho, com 
03 casas de Colono, cemitério, Igreja. 
 

Foto Nº 7–Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Utilização atual do atrativo: propriedade particular da família. A 
Igreja de São Pedro esta sob a responsabilidade da comunidade e 
Arquidiocese de Colatina. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre  
 
Via terrestre 
Rural:  não pavimentada. 
 
Pavimentação:  chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  regular. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 30 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: seguir pela saída de São 
Roque sentido comunidade de São Pedro. Estrada de chão batido 
beirando o rio Santa Maria, há muitos buracos. 
 
 

Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: Kombi escolar. 
Qualidade:  bom. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim Deteriorado 

Geral   X   
Elementos 
secundários, 

  X   

Condição 
higiênica 

 X    

Estrutura  X    
 
Facilidades 
Entrada do atrativo:  portaria principal. 
 
Visitação  
Época 
De: dezembro a janeiro. 
Dias 
sábado e domingo. 
Horário: 
De: 09:00h às 17:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 01 hora. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
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É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? sim, é necessário agendamento prévio de visitas com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? sim, 20 
pessoas. 
Atividades realizadas no atrativo cultural 
Que atividades são realizadas no atrativo? criação de gado 
Nelore, produção de queijo artesanal para consumo interno, 
residência da família. 
 
Comemorada a festa de São Pedro na Igreja que fica anexo a casa 
principal. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos?  não há.  
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: o casarão é datado da década de 1930. Em 
02 pavimentos, o casarão ostenta a pujança econômica do café nesta 
época.  
 
Com 06 quartos, 01 sala, área, cozinha, 01 banheiro, 34 janelas. 

 
Observações complementares: para a preservação deste casarão, 
que integra o patrimônio do município, sãos necessárias algumas 
intervenções urgente, objetivando o restauro ou ao menos a 
revitalização desta expressiva edificação. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
In loco. 
Srº Antônio Francisco Pereira (982.971 – SSP/ES). 
 
 
 
 
5.2.1.2 – Arquitetura religiosa 
 
Nome popular: Igreja Matriz São Roque. 
 
Nome oficial: Igreja São Roque. 
 

 
 
 
 

Nome da organização mantenedora/gestora: Arquidiocese de 
Colatina – ES. 

Foto Nº 8–Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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CNPJ: 31.800.170/0017-41. 
 
Telefone/fax: (27) 3729-1151. 
 
E-mail: mdc.saoroque@saorc.com.br 
 
Localização 
Endereço: Rua Atílio Dalla Bernardina, n.390 – Centro. 
 
Pontos de referência: acesso de entrada no município. 
 
Localização:  urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: sede. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): sede. 
 
Distância do ponto zero do município (km): sede. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: 1954. 
 
Utilização original do atrativo: centro religioso. 
 
Utilização atual do atrativo: centro religioso. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
inalização turística:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre  

A pé:  bom. 
 
Via terrestre:  bom. 
 
Urbana:  totalmente pavimentada. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  muito utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: sede. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: ponto de chegada do 
município. Avenida principal. 
 
Transporte para o atrativo 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral  X    
Elementos 
secundários, 

 x    

Condição 
higiênica 

 X    

Estrutura  X    
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Facilidades 
Entrada do atrativo: Secretaria Paroquial, não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De:janeiro. a dezembro. 
Dias 
domingo. 
Horário: 
De: 08:00h às 19:00h. 
 
Visita guiada:  auto guiada. 
 
Duração média da visita: 01 hora. 
 
Guia de visitação:  gratuita. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? sim. 50 
pessoas. 
 
Atividades realizadas no atrativo cultural 
Que atividades são realizadas no atrativo? missas, casamentos, 
batizados. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? sim, rampa de acesso. 
 
 

 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos 
visitantes:  municipal. 
 
Descrição do atrativo: igreja católica datada de 1954, quando foi 
desvinculada do município de Santa Teresa. Templo de manifestação 
de fé. A arquitetura foi descaracterizada por uma reforma que passou 
a pouco tempo. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
Nome da instituição: Secretaria Paroquial. 
 
 
 
 
6.3 – INSTITUIÇÕES CULTURAIS 
 
6.3.1 – Museu/memorial 
 
Nome popular: Museu da Família Melotti. 
 
 
 

Foto Nº 6–Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Nome oficial: Museu da Família Melotti. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Dalva Melotti. 
 
CNPJ: NI. 
 
Telefone/fax: (27) 3337-9500. 
 
Localização 
Endereço: Agrovila – Comunidade de Santa Julia 
 
 
Pontos de referência: Distrito de Santa Júlia. 
 
Localização:  rururbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Distrito de Santa Júlia. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 12Km. 
 

Distância do ponto zero do município (km): 12Km. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: a propriedade foi adquirida em 1905 
pela família mas o Casarão foi construído em 1908 A propriedade foi 
adquirida em 1905 pela família, o Casarão foi construído em 1908 e o  
museu foi organizado pela família em 2000. 
  
Período histórico do atrativo: O museu foi organizado pela família 
em 2000. 
 
Utilização original do atrativo: Residência da Família. 
 
Utilização atual do atrativo: museu. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre  
 
Via terrestre:  regular. 
 
Rural:  não pavimentada. 
 
Pavimentação:  chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Acesso mais utilizado: Estrada principal de São Pedro. 
 
Adaptado (especificar)? não. 
 

Foto Nº 9–Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Grau de utilização:  regular. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 20 minutos de São Roque. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: sentido Itaçú, 
aproximadamente 12 km do Centro de São Roque. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: Escolar. 
Freqüência: segunda-feira a sexta-feira. 
Qualidade: regular. 
 
Tipo de transporte II: Lírio dos Vales 
freqüência: regular. 
qualidade: regular. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral  X    
Elementos 
secundários, 

  x   

Cobertura  X    
Interior  X    
Condição 
higiênica 

 x    

Estrutura   x   

Facilidades 
Entrada do atrativo:  portaria principal, não adaptada. 
 
Visitação 
Época 
De: dezembro a janeiro. 
Dias 
sábado e domingo. 
Horário:  
De: 08:00h às 18:00h. 
 
Visita guiada:  guiada. 
 
Duração média da visita: 20 minutos. 
 
Guia de visitação:  gratuita. 
 
Idiomas da guia: Português. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? Sim, é necessário agendamento prévio de visitas com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? sim, 10 
pessoas, por vez. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias: adaptada. 
 
Lazer e entretenimento:  adaptada. 
 
Atividades realizadas no atrativo 
Que atividades são realizadas no atrativo? visita ao museu 
particular da família. 
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No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes:  municipal. 
 
Descrição do atrativo: museu particular da família Melotti, família 
italiana tradicional da cidade, com artefatos antigos, geladeira à 
querosene, máquina de costura, peitoral para animal, pilão, fotos, 
etc. 
  
Em frente possui uma mercadinho, que vende gêneros alimentícios 
em pequena quantidade e miudezas. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
 in loco  
Srº Otávio Cosme. 
 
 
 
6.3.2 - Biblioteca 
 
Nome popular: Biblioteca Pública Municipal. 
 

Nome oficial: Biblioteca Pública Municipal. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Prefeitura 
Municipal de São Roque do Canaã. 
 
CNPJ: 01.612.865/0001-71. 
 
Telefone/fax: (27) 3729-1300. 
 
Localização 
Endereço: Rua Lourenço Roldi, 88 – Localidade de São Roquinho. 
 
Pontos de referência: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã. 
 
Localização:  urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Centro. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 1 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 1 km. 
 
Período histórico - bens materiais 
Período histórico do atrativo: contemporâneo. 
 
Utilização original do atrativo: contemporâneo. 
 
Utilização atual do atrativo: pesquisa e informação 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptado. 
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Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
Pavimentação:  asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  muito utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 01 hora. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: fica localizado no prédio da 
Prefeitura. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral  X    
Elementos 
secundários, 

  x   

Cobertura  X    
Interior  X    
Condição 
higiênica 

 x    

Estrutura   x   
 
Facilidades 
Entrada do atrativo:  posto de informações. 

 
Visitação 
Época 
De: fevereiro a dezembro. 
Dias 
De segunda à sexta-feira. 
Horário: 
De:07:00h às 17:00h. 
 
Visita guiada: auto guiada. 
 
Duração média da visita: 01 hora. 
 
Guia de visitação:  gratuita. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? não.  
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? 
aproximadamente 40 pessoas. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Instalações sanitárias:  não adaptada. 
 
Atividades comerciai: 
Atividades realizadas no atrativo cultural: pesquisa e leitura. 
 
Que atividades são realizadas no atrativo? pesquisas, estudos e 
leituras. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? sim, rampa de acesso. 
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Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: biblioteca com salas de leitura, sala de 
vídeo, mesas de estudos e títulos em prateleiras catalogados. 
 
Observações complementares: funciona no prédio da Prefeitura 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município:  
in loco. 
 
 
 
6.4-  GASTRONOMIA TÍPICA 
 
6.4.1 – Iguarias regionais, doces e salgados 
 
Nome popular: doces e salgados. 
 
Nome oficial: doces e salgados. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Srª Rosangela 
Perini Milanezi e Srª  Tereza Caser Melotti. 
 
CNPJ: NI, 

 
Telefone/fax: (27) 3259-6802/ 9809-2079/ 9906-8813. 
 
Localização 
Endereço: Rodovia ES 080, Bairro São Bento. 
 
Pontos de referência: estrada de acesso Santa Teresa - São Roque. 
 
Localização: rural. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: São Bento. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 6 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 05 km. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: 1980. 
 
Utilização original do atrativo: receitas da família. 
 
Utilização atual do atrativo: produção artesanal de doces e 
salgados. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: regular. 
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Via terrestre 
Rural: parcialmente pavimentada. 
 
Pavimentação: Asfáltica e chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização: muito utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? não. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: não. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 5 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: seguir na rodovia de acesso a 
Santa Teresa, no primeiro povoado à esquerda, é a terceira casa. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: São Roque - Viação. 
Freqüência: diária. 
Qualidade: regular. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Tipo de transporte II: Lírio dos Vales - Viação. 
Freqüência: diária. 
Qualidade: regular. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 

Classe muito 
bom 

bom regular ruim deteriorado 

Geral  X    
Condição 
higiênica 

 x    

 
Observações: comercializam em casa e nas residências da cidade, 
vendendo de porta em porta. 
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: portaria principal, não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a sábado. 
Horário: 
De:09:00h às 16:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 20 minutos. 
 
Guia de visitação: inexistente. 
 
Entrada: franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? sim, é necessário autorização prévia de visitas com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? sim, 10 
pessoas. 
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Serviços e equipamentos no atrativo: 
Instalações sanitárias  não adaptada. 
 
lazer e entretenimento não adaptada. 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? produção artesanal 
de doces e salgados. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos?  não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: Municipal e entorno 
regional. 
 
Descrição do atrativo: produção de doces variados, salgados, 
empadas, bolos, tortas, biscoitos caseiros, pizza, agnoline, capelete e 
roscas. 
 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srº Alex Santiago. 
 

 
 
6.5 - ARTESANATO 
 
6.5.1 – Cestaria 
 
Nome popular: Produção Artesanal de Peneiras. 
 
Nome oficial: Produção Artesanal De Peneiras. 
 

 
 
 

Nome da organização mantenedora/gestora: Srº Lafayete 
Gasparini. 
 
CNPJ: CPF 466.177-SSP/ES. 
 
Telefone/fax: (27) 3729-1383. 
 
Localização 
Endereço: estrada de acesso ao distritto de  Santa Júlia. 
 
 
 

Foto Nº 10–Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Pontos de referência: Existe uma placa “Produção Artesanal de 
Peneiras” localizada na  estrada de acesso a Itaguaçu a 5 km da sede 
do município. 
 
Localização: rural. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: São Roque. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 05 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 05 km. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: produção desde 1986. 
 
Utilização original do atrativo: produção de peneiras. 
 
Utilização atual do atrativo: produção de peneiras. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: mal sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  regular. 
 
Via terrestre 
Rural:  não pavimentada. 
 
Pavimentação: chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 

Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização: pouco utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: não. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 15 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: chão batido, passando por 
propriedades rurais. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: São Roque - Viação. 
Freqüência: diária. 
Qualidade: regular. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Tipo de transporte II: Lírio dos Vales - Viação. 
Freqüência: diária. 
Qualidade: regular. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral  X    
Condição 
higiênica 

 x    

Estrutura    x  
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Observações: possui galpão de produção. 
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: porta, não adaptada. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a sábado. 
Horário: 
De:09:00h às 16:00h. 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? produção artesanal 
de peneiras. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? Não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes:  Municipal. 
 
Descrição do atrativo: galpão de produção artesanal, de peneiras, 

essas são muito utilizadas na colheita do café, utiliza-se para 
confeccionar as peneiras, facão, grade para tecer e escumadeira.  
 
Material – Ubá, matéria-prima típica da região, encontrada nas matas 
do município e nos municípios voizinhos. 
 
Os principais compradores dessas peneiras, estão no próprio 
município, sendo e4stes, fazendeiros, sitiantes e ainda os 
trabalhadores locais. 
 
Observações complementares: produção sob encomenda. De 
março a junho, na colheita de café, há estoque de matéria prima. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
Srº Alex Santiago. 
 
 
 
6.5.2 – Madeira 
 
Nome popular: Tonéis Locatelli. 
 
Nome oficial: Tonéis Locatelli. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Família Locatelli. 
 
CNPJ: NI. 
 
Telefone/fax: (27) 3729-1454. 
 
Localização 
Endereço: Rodovia ES 080, km 02, Localidade de São Bento. 
 
Pontos de referência:  
Localização: rururbana. 
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Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: São Bento. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 1,5 km da sede do 
município. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 02 km. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: 2000. 
 
Utilização original do atrativo: Propriedade Particular. 
 
Utilização atual do atrativo: tonéis para envelhecimento de 
cachaça. 
 
Acesso/microacessibilndade: 
Sinalização 
 
Sinalização geral: não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: bom. 
 
Via terrestre 
Urbana: totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização: pouco utilizado. 

 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 05 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: Rodovia de acesso Santa 
Teresa – São Roque. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: São Roque - Viação. 
Freqüência: diária. 
Qualidade: regular. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Tipo de transporte II: Lírio dos Vales - Viação. 
Freqüência: diária. 
Qualidade: regular. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral   X   
Condição 
higiênica 

   x  

Estrutura    x  
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: porta, não adaptada. 
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Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a sábado. 
Horário: 
De:09:00h às 17:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 30 minutos. 
 
Guia de visitação:  inexistente: 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? Sim, no local. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? sim, 10 
pessoas. 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? fabricação de tonéis 
de madeira. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? Não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. 
 

Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: fabricação artesanal de tonéis de madeira 
brasileiras com o objetivo de envelhecimento de cachaça. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
6.5.3 – Tecelagem 
 
Nome popular: Acessórios para cama, mesa e banho. 
 
Nome oficial: Acessórios para cama, mesa e banho. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Srª Sabrina 
Fiorentini. 
CNPJ: NI. 
 
Telefone/fax: (27) 3729-2024. 
 
Localização 
Endereço:  Localidade de São Roquinho. 
 
Localização: urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 500mts da Praça da 
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Igreja Matriz 
 
Distância do ponto zero do município (km): 500 mts. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: 1996. 
 
Utilização original do atrativo: residência. 
 
Utilização atual do atrativo: residência. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: bom. 
 
Via terrestre 
Urbana:  totalmente pavimentada. 
Pavimentação:  asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não há. 
 
Grau de utilização: regular. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 03 minutos. 

 
Descrição do acesso mais utilizado: seguir em direção à 
Prefeitura e continuar na mesma rua. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: São Roque - Viação. 
Freqüência: diária. 
Qualidade: regular. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Tipo de transporte II: Lírio dos Vales - Viação. 
Freqüência: diária. 
Qualidade: regular. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
Bom regular ruim deteriorado 

Estrutura    x  
 
Observações: comercializa na própria residência. 
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: porta, não adaptada. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a sábado. 
Horário: 
De:09:00h às 17:00h. 
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Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 30 minutos. 
 
Guia de visitação:  inexistente: 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? Sim, é nece3ssário autorização prévia para visitas com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? confecção de panos 
de prato, jogos de cozinha, sala banheiro, bordados e pintura. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: Municipal. 

 
Descrição do atrativo: produz acessórios para cozinha, banheiro, 
sala, bordados, pintura em tela a óleo. 
 
 A artesã trabalha sozinha e o seu volume de venda é pouco 
significativo, restringindo-se às pessoas que a procuram em sua 
residência. 
 
Não há nesse trabalho nenhuma referência da  cidade, nem da 
região, não é trabalhado o patrimônio natural, nem o cultural como 
tema principal, toda essa produção é executada de forma voluntária e 
irregular. 
   
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
 
6.5.4 – Bordado 
 
Nome popular: bordados em geral. 
 
Nome oficial: bordados em geral. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Srª Eliane Nunes. 
 
CNPJ: NI. 
 
Telefone/fax: (27) 3729-1978. 
 
Localização 
Endereço: Rua Lourenço Roldi, 105, Localidade de São Roquinho. 
 
Pontos de referência: Rua da Prefeitura. 
 
Localização: Urbana. 
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Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): Sede. 
 
Distância do ponto zero do município (km): Sede. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: 1986. 
 
Utilização original do atrativo: residencial. 
 
Utilização atual do atrativo: a proprietária é professora de 
artesanato e artes manuais. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: Bom. 
 
Via terrestre 
Urbana: totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização: muito utilizado. 
 

Atende as necessidades atuais? não. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: não. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 02 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: seguir na mesma rua da 
Prefeitura (também a rua de acesso à estrada da localidade de 
Itaçú). Fica a 200 metros da Prefeitura. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: São Roque - Viação. 
Freqüência: diária. 
Qualidade: regular. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Tipo de transporte II: Lírio dos Vales - Viação. 
Freqüência: diária. 
Qualidade: regular. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Estrutura    x  
 
Observações: comercializa na própria residência. 
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: porta, não adaptada. 
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Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a sábado. 
Horário: 
De:09:00h às 17:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 30 minutos. 
 
Guia de visitação:  inexistente: 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? sim, é necessário agendamento prévio de visitas com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? sim, 10 
pessoas. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Informações ao visitante. 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? produção de 
bordados, pinturas e arte com reciclagem de peti, tecido e papel . 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. 
 

Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: produtora/artesã especialista em bordados, 
embalagens, pintura em materiais reciclados de peti, tecido e papel. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
 
 
 
6.5.5 – Outros 
 
Nome popular: pintura em tela, escultura e artes 
plásticas. 
 
Nome oficial: pintura em tela, escultura e artes plásticas. 
Nome da organização mantenedora/gestora: Srº Alex Santiago 
D. Leite da Silva. 
 
CNPJ:  NI. 
 
Telefone/fax: (27) 3729-2061 e 9823-0635. 
 
Localização 
Endereço: Rua Lourenço Roldi, 21, Centro. 
 
Pontos de referência: Rua de acesso a Prefeitura Municipal, logo a 
após a ponte de São Roque do Canaã.  
 

Foto Nº 7–Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Localização: urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): Sede. 
 
Distância do ponto zero do município (km): Sede. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: 1990. 
 
Utilização original do atrativo: residencial. 
 
Utilização atual do atrativo: o artesão em questão, é instrutor de 
oficinas de artesanato e artes manuais. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: não sinalizado, não adaptado. 

 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: bom. 
 
Via terrestre 
Urbana: totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização: pouco utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? não. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: não. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 02 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: seguir a rodovia principal, no 
primeiro entroncamento virar à esquerda. Prédio de 03 andares.. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: São Roque - Viação. 
Freqüência: diária. 
Qualidade: regular. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Tipo de transporte II: Lírio dos Vales - Viação. 
Freqüência: diária. 
Qualidade: regular. 
Adaptado (especificar)? não. 

Foto Nº 11–Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Classe muito 

bom 
Bom regular ruim deteriorado 

Estrutura    x  
 
Observações: comercializa na própria residência. 
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: porta, não adaptada. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a sábado. 
Horário: 
De:09:00h às 17:h 
 
Visita guiada:  não guiada. 
Duração média da visita: 30 minutos. 
 
Guia de visitação:  inexistente: 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? sim, é necessário agendamento prévio de visita com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? sim, 10 
pessoas. 
 
 

Serviços e equipamentos no atrativo 
Informações ao visitante. 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? pintura e escultura. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: entorno regional. 
Descrição do atrativo: produção de esculturas em paredes e telas, 
pátina, grafite e pintura em tela. E também arranjos decorativos e 
decoração em eventos sociais. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
In loco. 
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6.6 –  ATIVIDADES ECONÔMICAS 
 
6.6.1 – Indústria. 
 
6.6.1.1 – De bebidas 
 
Histórico da produção de cachaça no Estado do Espírito Santo: 
Os primeiros engenhos de cana surgiram no Espírito Santo em São 
Mateus no século XVI. Em 1605 a cultura da cana já era importante 
também em Vitória, onde se produzia açúcar e aguardente.  
 
Assim, a cachaça capixaba possui cerca de 400 anos de história. 
 
A produção da cachaça capixaba tem recebido a atenção do 
SEBRAE/ES desde 1993. Entretanto, a partir de 1999, em parceria 
com a SEAG/INCAPER, incrementaram-se as ações do SEBRAE/ES 
nessa cadeia produtiva, coincidindo com a época em que alguns 
produtores decidiram-se por se organizar na forma de duas 
cooperativas, a UNICANA – Cooperativa dos Produtores de Cachaça 
do E. Santo, reunindo produtores de São Roque do Canaã, e a 
COOPAS – Cooperativa dos Produtores de Aguardente do Sul do 
Espírito Santo, agrupando fabricantes do Sul do Estado e da Grande 
Vitória. 
 
Em 2000 foi estruturada a ACAPEQ – Associação Capixaba dos 
Produtores de Cachaça de Qualidade e, em 2001 APROCANA, esta 
última aglomerando produtores das regiões Norte e Noroeste do 
Espírito Santo. 
 
A cachaça capixaba é produzida nas formas artesanal e industrial, em 
geral por micro e pequenos produtores. São mais de 300 fabricantes, 
sendo que cerca de 150 já estão com suas atividades legalizadas. Nos 
últimos três anos houve uma substancial melhoria na qualidade da 
cachaça do Espírito Santo, que passou a ocupar espaço, inclusive em 
nível nacional, entre consumidores selecionados. 

 
O SEBRAE/ES, entendendo como fundamental a sua atuação na 
cadeia produtiva da cachaça capixaba, em conjunto com parceiros, 
desenvolve ações com o objetivo de valorizar o produto, qualificar o 
produtor, seja no aspecto gerencial, seja no tecnológico, buscando 
ampliar e consolidar mercados; capacitar e desenvolver a capacidade 
técnica, empreendedora e gerencial dos produtores; modernizar, 
fortalecer e expandir o associativismo; produzir respeitando o meio 
ambiente; desenvolver os arranjos produtivos da cachaça capixaba. 
 
Participam dos trabalhos produtores, principalmente através das suas 
cooperativas e associações. 
 
Parcerias Envolvidas: 
 
SEAG, INCAPER, FAES, SENAR, FINDES, Sindibebidas, EAFA, 
SEAMA, ACAPEQ, COOPAS, UNICANA, APROCANA. 
 
 
Nome popular: Cachaça Granfina. 
 
Nome oficial: Villaschi Engarrafamento Ltda. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Srº Carlos 
Villaschi. 
 
CNPJ: 059.911.197/0001-91 
 
Telefone/fax: (27) 3729-1714 / 9899-3589 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rodovia Armando Martinelli, s/nº, Bairro Picadão. CEP: 
29665-000 
 
Pontos de referência: Próximo a Igreja Matriz. 
 
Localização Rururbana 
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Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Sede. 
Distância da localidade mais próxima (km): 1km da Igreja 
Matriz. 
 
Distância do ponto zero do município (km): aproximadamente 
2Km. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: contemporâneo. 
 
Utilização original do atrativo: residência. 
 
Utilização atual do atrativo: fabricação e comercialização de 
cachaça. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados da organização: 
Fixos: 04. 
 
Setores da organização envolvidos na recepção dos visitantes: 
não há. 
 
Número de envolvidos na recepção de visitantes: 01. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 

 
 
Via terrestre 
Urbana:  totalmente pavimentada. 
 
Rural:  não pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica, saibro e chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  regular. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: algumas horas. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: saindo da Igreja Matriz, 
seguir pela rodovia de acesso à Colatina, entrar na primeira à direita 
depois do Salão da Lucimara. Referência: casarão antigo. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
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Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral  X    
Condição 
higiênica 

x     

Estrutura  x    
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: portaria principal - Não adaptado: 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a sábado. 
Horário: 
De:09:00h às 17:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 01 hora. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? sim, é necessário autorização prévia de visita com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? Sim, 10 
pessoas. 
 
Atrativos da atividade econômica 

Que atividades realizadas atrai os visitantes? Produção e 
comercialização de cachaça. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para serem 
utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: fábrica familiar de cachaça. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: INCAPER. 
 
 
Nome popular: Aguardente Guaracy. 
 
Nome oficial: Aguardente Guaracy Ltda - ME. 
 
Nome da organização mantenedora/ gestora: Aguardente 
Guaracy Ltda. – ME. Responsável – Adair Brás Calci. 
 
CNPJ: 03.754.294/0001-35. 
 
Telefone/fax: (27) 3729-1537. 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de São Roque do Canaã / 2006. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

99 

 
Localização 
Endereço: Estrada de São Dalmácio, s/n, Sede. CEP 29665-000. 
 
Pontos de referência: Saindo da sede do município no sentido Sta. 
Teresa, entrar a esquerda na Cerâmica Arco-Iris. 
 
Localização: rururbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: São Dalmácio. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 02 km 
 
Distância do ponto zero do município (km): aproximadamente 
02 km. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: contemporâneo. 
 
Utilização original do atrativo: residência. 
 
Utilização atual do atrativo: fabricação e comercialização de 
cachaça. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados da organização: 04 fixos. 
 
Setores da organização envolvidos na recepção dos visitantes: 
não há. 
 
Número de envolvidos na recepção de visitantes: 01. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 

Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
Via terrestre 
Urbana:  totalmente pavimentada. 
 
Rural:  não pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica, saibro e chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  regular. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: algumas horas. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: seguir pela Rodovia Armando 
Martinelli sentido Santa Teresa, entrar à esquerda na Cerâmica Arco 
Íris e seguir por estrada de chão por aproximadamente 1,5 km. 
 
 
 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
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Qualidade: bom. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral  X    
Condição 
higiênica 

x     

Estrutura  x    
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: portaria principal, não adaptado: 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a sábado. 
Horário: 
De:09:00h às 17:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 01 hora. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? sim, é necessário autorização prévia de visita com o 
proprietário. 

 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? Sim, 10 
pessoas. 
 
Atrativos da atividade econômica 
Que atividades realizadas atrai os visitantes? Produção e 
comercialização de cachaça. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para serem 
utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes:  entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: fábrica familiar de cachaça. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: INCAPER. 
 
 
 
 
Nome popular: Aguardente São Benedito. 
 
Nome oficial: Alcebíades Calci - ME. 
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Nome da organização mantenedora/ gestora:  Srº Alcebíades 
Calci. – ME. Responsável – Alcebíades Calci. 
 
CNPJ: 27.405.109/0001-65. 
 
Telefone/fax: (27) 3729-1287. 
 
Localização 
Endereço: Estrada de São Dalmácio, s/n, Sede. CEP 29665-000. 
 
Pontos de referência: Saindo da sede do município no sentido Sta. 
Teresa, entrar a esquerda na Cerâmica Arco-Iris. 
 
Localização: rururbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
 
Nome da localidade: São Dalmácio. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 3,5 (sede). 
 
Distância do ponto zero do município (km): 3,5 (sede). 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: contemporâneo. 
 
Utilização original do atrativo: residência. 
 
Utilização atual do atrativo: fabricação e comercialização de 
cachaça. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados da organização: 04 fixos. 
 
 

Setores da organização envolvidos na recepção dos visitantes: 
não há. 
 
Número de envolvidos na recepção de visitantes: 01. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
Via terrestre 
Urbana:  totalmente pavimentada. 
 
Rural:  não pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica, saibro e chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  regular. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: algumas horas. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: Rodovia ES-080 sentido Sta. 
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Teresa entrar na Cerâmica Arco-Iris. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral  X    
Condição 
higiênica 

x     

Estrutura  x    
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: portaria principal, não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a sábado. 
Horário: 
De:09:00h às 17:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 01 hora. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 

Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? sim, é necessário autorização prévia de visita com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? Sim, 10 
pessoas. 
 
Atrativos da atividade econômica 
Que atividades realizadas atrai os visitantes? Produção e 
comercialização de cachaça. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para serem 
utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes:  entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: fábrica familiar de cachaça. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: INCAPER. 
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Nome popular: Cachaça Caipira. 
 
Nome oficial: Cachaça Caipira Ltda – ME. 
 
Nome da organização mantenedora/ gestora: Cachaça Caipira 
Ltda. – ME. Responsável  – Rubens Casoti.  
 
CNPJ: 04.310.237/0001-20. 
 
Telefone/fax: (27) 3729-1169. 
 
Localização 
Endereço: Estrada de São Dalmácio, s/n, Sede. CEP 29665-000. 
 
Pontos de referência: Cerâmica Arco-Iris, localizada na ES-080. 
 
Localização: rururbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Nome da localidade: São Dalmacio. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 4,5 da Sede do 
município. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 4,5 (Igreja Matriz). 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: contemporâneo. 
 
Utilização original do atrativo: residência. 
 
 
Utilização atual do atrativo: fabricação e comercialização de 
cachaça. 
 
Geração de emprego e renda 

Número de empregados da organização: 04 fixos. 
 
Setores da organização envolvidos na recepção dos visitantes: 
não há. 
 
Número de envolvidos na recepção de visitantes: 01. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
Via terrestre 
Urbana:  totalmente pavimentada. 
 
Rural:  não pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica, saibro e chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  regular. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: algumas horas. 
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Descrição do acesso mais utilizado: Seguir rodovia ES-080 de 
acesso a Sta. Teresa, entrar a esquerda na Cerâmica Arco-Iris, seguir 
em estrada de chão batido. Região onde ficam muitas fabricas de 
Cachaça de São Roque. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral  X    
Condição 
higiênica 

x     

Estrutura  x    
  
Facilidades 
Entrada do atrativo: portaria principal, não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a sábado. 
Horário: 
De:09:00h às 17:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 01 hora. 

Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? sim, é necessário autorização prévia de visita com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? Sim, 10 
pessoas. 
 
Atrativos da atividade econômica 
Que atividades realizadas atrai os visitantes? Produção e 
comercialização de cachaça. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para serem 
utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes:  entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: fábrica familiar de cachaça. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: INCAPER. 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de São Roque do Canaã / 2006. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

105 

Nome popular: Aguardente Espanhola. 
 
Nome oficial: Aguardente Espanhola Ltda – ME. 
 
Nome da organização mantenedora/ gestora: Aguardente 
Espanhola Ltda. – ME. Responsável – Ademir Gonzalez.  
 
CNPJ: 30.789.143/0001-95. 
 
Telefone/fax: (27) 3729-1169. 
 
Localização 
Endereço: Estrada de São Dalmácio, s/n, Sede. CEP 29665-000. 
 
Pontos de referência: Cerâmica Arco-Iris, localizada na ES-080. 
 
Localização: rururbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
 
Nome da localidade: São Dalmácio. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 12km da sede. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 12 km da Igreja 
Matriz. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: contemporâneo. 
 
Utilização original do atrativo: residência. 
 
Utilização atual do atrativo: fabricação e comercialização de 
cachaça. 
 
 

Geração de emprego e renda 
Número de empregados da organização 
Fixos: 04. 
 
Setores da organização envolvidos na recepção dos visitantes: 
não há. 
 
Número de envolvidos na recepção de visitantes: 01. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
Via terrestre 
Urbana:  totalmente pavimentada. 
 
Rural:  não pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica, saibro e chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  regular. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
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Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: algumas horas. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: Seguir rodovia ES-080 de 
acesso a Sta. Teresa, entrar a esquerda na Cerâmica Arco-Iris, seguir 
em estrada de chão batido. Região onde ficam muitas fabricas de 
Cachaça de São Roque. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral  X    
Condição 
higiênica 

x     

Estrutura  x    
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: portaria principal, não adaptado. 
 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a sábado. 
Horário: 
De:09:00h às 17:00h. 

 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 01 hora. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? sim, é necessário autorização prévia de visita com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? Sim, 10 
pessoas. 
 
Atrativos da atividade econômica 
Que atividades realizadas atrai os visitantes? Produção e 
comercialização de cachaça. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para serem 
utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes:  entorno regional. 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de São Roque do Canaã / 2006. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

107 

 
Descrição do atrativo: fábrica familiar de cachaça. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: INCAPER. 
 
 
Nome popular: Aguardente Canaã. 
 
Nome oficial: Aleixo Indústria e Comércio Ltda – ME. 
 
Nome da organização mantenedora/ gestora:  Ethevaldo 
Francisco Roldi gestor e gerente Gevisson Regatieri Roldi. 
 
CNPJ: 27.104.678/0001-70. 
 
Telefone/fax: (27) 3729-1173. 
 
Localização 
Endereço: Estrada de São Sebastião, s/n, Sede. CEP 29665-000. 
 
Pontos de referência: Esquadrias Bassani, após a Igreja de São 
Sebastião. 
 
Localização: rururbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: 03 km da Praça Central da Igreja Matriz. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): sede. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 4,5 km. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: contemporâneo. 
 

Utilização original do atrativo: residência. 
 
Utilização atual do atrativo: fabricação e comercialização de 
cachaça. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados da organização: 
Fixos: 04. 
 
Setores da organização envolvidos na recepção dos visitantes: 
não há. 
 
Número de envolvidos na recepção de visitantes: 01. 
 
Acesso/microacessibilidade: 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptado 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
Via terrestre 
Urbana:  totalmente pavimentada. 
 
Rural:  não pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica, saibro e chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  regular. 
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Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: algumas horas. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: saindo da Prefeitura, seguir a 
rua de acesso para a estrada de Itaçú. Entrar à direita no trevo da 
Esquadria Bassani. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral  X    
Condição 
higiênica 

x     

Estrutura  x    
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: portaria principal, não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro, dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a sábado. 

Horário: 
De:09:00h às 17:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 01 hora. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? sim, é necessário autorização prévia de visita com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? Sim, 10 
pessoas. 
 
Atrativos da atividade econômica 
Que atividades realizadas atrai os visitantes? Produção e 
comercialização de cachaça. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para serem 
utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
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Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes:  entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: fábrica familiar de cachaça. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: INCAPER. 
 
 
Nome popular: Aguardente Santa Maria. 
 
Nome oficial: Boschetti Indústria e Comércio Ltda – ME. 
 
Nome da organização mantenedora/ gestora: Irmãos Fadini 
Ltda. – ME – Responsável: Jose Lazaro Fadini.  
 
CNPJ: 27.340.819/0001-54. 
 
Telefone/fax: (27) 3729-1244. 
 
Localização 
Endereço: Estrada de São Dalmácio, s/n, São Dalmácio. CEP 29665-
000. 
 
 
Pontos de referência: Ceramica Arco-Iris. 
 
Localização: rururbana. 
 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: São Dalmácio. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 8,5 km da sede. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 8,5 km. 

 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: contemporâneo. 
 
Utilização original do atrativo: residência. 
 
Utilização atual do atrativo: fabricação e comercialização de 
cachaça. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados da organização 
Fixos: 04. 
 
Setores da organização envolvidos na recepção dos visitantes: 
não há. 
 
Número de envolvidos na recepção de visitantes: 01. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
Via terrestre 
Urbana:  totalmente pavimentada. 
 
Rural:  não pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica, saibro e chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
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Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  regular. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: algumas horas. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: Seguir Rodovia ES-080 de 
acesso a Sta. Teresa, entrar a esquerda na Cerâmica Arco-Iris, seguir 
em estrada de chão batido. Região onde ficam muitas fabricas de 
Cachaça de São Roque. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral  X    
Condição 
higiênica 

x     

Estrutura  x    
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: portaria principal, não adaptado. 
 

Visitação 
Época 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a sábado. 
Horário: 
De:09:00h às 17:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 01 hora. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? sim, é necessário autorização prévia de visita com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? Sim, 10 
pessoas. 
 
Atrativos da atividade econômica 
Que atividades realizadas atrai os visitantes? Produção e 
comercialização de cachaça. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para serem 
utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. 
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Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes:  entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: fábrica familiar de cachaça. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: INCAPER. 
 
 
Nome popular: Aguardente Canarinho. 
 
Nome oficial: Idenilson Bozetti – ME. 
 
Nome da organização mantenedora/ gestora: Idenilson Bozetti. 
 
CNPJ: 03.011.331/0001-48. 
 
Localização 
Endereço: Estrada de São Dalmácio, s/n, Sede.  
 
Pontos de referência: Cerâmica Arco-Iris, Rodovia ES-080. 
 
Localização: rururbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Sede do Município. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 6 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 07 km. 

 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: contemporâneo. 
 
Utilização original do atrativo: residência. 
 
Utilização atual do atrativo: fabricação e comercialização de 
cachaça. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados da organização 
Fixos: 04. 
 
Setores da organização envolvidos na recepção dos visitantes: 
não há. 
 
Número de envolvidos na recepção de visitantes: 01. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
Via terrestre 
Urbana:  totalmente pavimentada. 
 
Rural:  não pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica, saibro e chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
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Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  regular. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: algumas horas. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: seguir pela Rodovia ES 080 
sentido Santa Teresa, entrar à esquerda na Cerâmica Arco Íris. Entrar 
na estrada de chão que dá acesso aos alambiques de São Dalmácio. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral  X    
Condição 
higiênica 

x     

Estrutura  x    
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: portaria principal - Não adaptado: 
 
Visitação 

Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a sábado. 
Horário: 
De:09:00h às 17:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 01 hora. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? sim, é necessário autorização prévia de visita com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? Sim, 10 
pessoas. 
 
 
Atrativos da atividade econômica 
Que atividades realizadas atrai os visitantes? Produção e 
comercialização de cachaça. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para serem 
utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. 
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Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes:  entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: fábrica familiar de cachaça. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: INCAPER. 
 
 
 
Nome popular: Aguardente Santa Maria. 
 
Nome oficial: Irmãos Fadini Ltda – ME. 
 
Nome da organização mantenedora/ gestora: José Lázaro 
Fadini. 
 
CNPJ: 02.236.365/0001-45. 
 
Telefone/fax: (27) 3729-1042. 
 
Localização 
Endereço: Estrada de São Dalmácio, São Dalmácio. CEP 29665-000. 
 
Pontos de referência: Cerâmica Arco Íris. 
 
Localização: rururbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: São Dalmácio. 
 

Distância da localidade mais próxima (km): menos de 01 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 07 km. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: contemporâneo. 
 
Utilização original do atrativo: residência. 
 
Utilização atual do atrativo: fabricação e comercialização de 
cachaça. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados da organização 
Fixos: 04. 
 
Setores da organização envolvidos na recepção dos visitantes: 
não há. 
 
Número de envolvidos na recepção de visitantes: 01. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
Via terrestre 
Urbana:  totalmente pavimentada. 
 
Rural:  não pavimentada. 
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Pavimentação: asfáltica, saibro e chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  regular. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: algumas horas. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: entrar na Cerâmica Arco Íris, 
seguir por chão batido em condições críticas por aproximadamente 6 
km. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral  X    
Condição 
higiênica 

x     

Estrutura  x    
 
 

 
Facilidades 
Entrada do atrativo: portaria principal, não adaptado: 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a sábado. 
Horário: 
De:09:00h às 17:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 01 hora. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? sim, é necessário autorização prévia de visita com o 
proprietário. 
 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? Sim, 10 
pessoas. 
 
Atrativos da atividade econômica 
Que atividades realizadas atrai os visitantes? Produção e 
comercialização de cachaça. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para serem 
utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida? não há. 
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Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes:  entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: fábrica familiar de cachaça. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: INCAPER. 
 
 
 
Nome popular: Aguardente São Vicente. 
 
Nome oficial: Marcos Vicente Mariani – ME. 
 
Nome da organização mantenedora/ gestora: Marcos Vicente 
Mariani. 
 
CNPJ: 29.989.415/0001-11 
 
Telefone/fax: (27) 3729-1263. 
 
Localização 
 
Endereço: Estrada de São Dalmácio, São Dalmácio, Sede. CEP 
29665-000. 
 

Pontos de referência: Cerâmica Arco-Iris, Rodovia ES-080. 
 
Localização: rururbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: São Dalmácio. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 10km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 10 km. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: contemporâneo. 
 
Utilização original do atrativo: residência. 
 
Utilização atual do atrativo: fabricação e comercialização de 
cachaça. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados da organização 
Fixos: 04. 
 
Setores da organização envolvidos na recepção dos visitantes: 
não há. 
 
Número de envolvidos na recepção de visitantes: 01. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptado. 
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Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
Via terrestre 
Urbana:  totalmente pavimentada. 
 
Rural:  não pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica, saibro e chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  regular. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: algumas horas. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: seguir pela Rodovia ES 080 
sentido Santa Teresa, entrar à esquerda na Cerâmica Arco Íris e 
andar por aproximadamente 08 km. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
 

 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral  X    
Condição 
higiênica 

x     

Estrutura  x    
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: portaria principal - Não adaptado: 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a sábado. 
Horário: 
De:09:00h às 17:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 01 hora. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? sim, é necessário autorização prévia de visita com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? Sim, 10 
pessoas. 
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Atrativos da atividade econômica 
Que atividades realizadas atrai os visitantes? Produção e 
comercialização de cachaça. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para serem 
utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes:  entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: fábrica familiar de cachaça. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: INCAPER. 
 
 
Nome popular: Cachaça São Dalmácio. 
 
Nome oficial: Cachaça São Dalmácio Ltda. 
 
Nome da organização mantenedora/ gestora: Bonatto e Bonatto 
Ltda – ME. 
 
CNPJ: 01.222.211/0001-31 

 

 
 
 

 
Telefone/fax: (27) 3729-1255. 
 
Localização 
Endereço: Estrada de São Dalmácio, s/n, Sede. CEP 29665-000. 
 
Pontos de referência: Cerâmica Arco-Iris, rodovia ES-080. 
 
Localização: rururbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: São Dalmácio. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): aproximadamente 
04 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 4km 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: contemporâneo. 
 

Foto Nº 12–Arquivo Longitures Assessoria e Consultoria. 
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Utilização original do atrativo: residência. 
 
Utilização atual do atrativo: fabricação e comercialização de 
cachaça. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados da organização 
Fixos: 04. 
 
Setores da organização envolvidos na recepção dos visitantes: 
não há. 
 
Número de envolvidos na recepção de visitantes: 01. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
Via terrestre 
Urbana:  totalmente pavimentada. 
 
Rural:  não pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica, saibro e chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  regular. 
Atende as necessidades atuais? sim. 

 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: algumas horas. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: entrar na Cerâmica Arco Íris 
sentido Santa Teresa. O percurso tem parte de asfalto e parte de 
chão batido. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral  X    
Condição 
higiênica 

x     

Estrutura  x    
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: portaria principal, não adaptado. 
 
Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a sábado. 
Horário: 
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De:09:00h às 17:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 01 hora. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? sim, é necessário autorização prévia de visita com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? Sim, 10 
pessoas. 
 
Atrativos da atividade econômica 
Que atividades realizadas atrai os visitantes? Produção e 
comercialização de cachaça. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para serem 
utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 

Origem da maior parte dos visitantes:  entorno regional. 
 
Número anual de visitantes: não há dados. 
 
Descrição do atrativo: propriedade particular com fábrica de 
cachaça. Alambique com equipamento rústico de produção familiar. 
Possui licença do IEMA. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: INCAPER. 
Srº Elias Bonatto. - CTPS: 23124 série 638. 
 
 
 
Nome popular: Aguardente Fio de Ouro. 
 
Nome oficial: Antônio Dirceu Brosegrini – ME. 
 
Nome da organização mantenedora/ gestora: Antonio Dirceu 
Broseghini – ME . Responsável – Antonio Direceu Broseghini.  
 
CNPJ: 01.263.536/0001-62. 
 
Telefone/fax: (27) 3729-1021. 
 
Localização 
Endereço: Estrada de São Dalmácio, s/n, Sede. CEP 29665-000. 
 
Pontos de referência: , não adaptado 
 
Localização: rururbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: São Dalmácio. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 05 km. 
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Distância do ponto zero do município (km): aproximadamente 
05 km. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: contemporâneo. 
 
Utilização original do atrativo: residência. 
 
Utilização atual do atrativo: fabricação e comercialização de 
cachaça. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados da organização 
Fixos: 04. 
 
Setores da organização envolvidos na recepção dos visitantes: 
não há. 
 
Número de envolvidos na recepção de visitantes: 01. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
Via terrestre 
Urbana:  totalmente pavimentada. 
 
Rural:  não pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica, saibro e chão batido. 

Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  regular. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: algumas horas. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: seguir pela Rodovia ES 080 
sentido Santa Teresa, entrar à esquerda na Cerâmica Arco Íris e 
seguir por estrada de chão por mais 04 km. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral  X    
Condição 
higiênica 

x     

Estrutura  x    
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: portaria principal, não adaptado. 
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Visitação 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a sábado. 
Horário: 
De:09:00h às 17:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 01 hora. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? sim, é necessário autorização prévia de visita com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? Sim, 10 
pessoas. 
 
Atrativos da atividade econômica 
Que atividades realizadas atrai os visitantes? Produção e 
comercialização de cachaça. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para serem 
utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. 
 

Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes:  entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: fábrica familiar de cachaça. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: INCAPER. 
 
 
 
Nome popular: Aguardente São Sebastião. 
 
Nome oficial: Vago & Vago - ME 
 
Nome da organização mantenedora/ gestora: Vago & Vago Ltda. 
– ME. Responsável – Deliserio Roldi Vago. 
 
CNPJ: 00.748.637/0001-71. 
 
Telefone/fax: (27) 3729-1074. 
 
Localização 
Endereço: Estrada de São Sebastião, s/n, São Sebastião, Sede. CEP 
29665-000. 
 
Pontos de referência: Seguir após Prefeitura de São Roque. 
 
Localização: rururbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: São Sebastião. 
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Distância da localidade mais próxima (km): 06 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 06 km. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: contemporâneo. 
 
Utilização original do atrativo: residência. 
 
Utilização atual do atrativo: fabricação e comercialização de 
cachaça. 
 
Geração de emprego e renda 
Número de empregados da organização 
Fixos: 04. 
 
Setores da organização envolvidos na recepção dos visitantes: 
não há. 
 
Número de envolvidos na recepção de visitantes: 01. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral:  não sinalizado, não sinalizado. 
 
Sinalização turística:  não sinalizado não sinalizado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre:  bom. 
 
Via terrestre 
Urbana:  totalmente pavimentada. 
 
Rural:  não pavimentada. 
Pavimentação: asfáltica, saibro e chão batido. 

 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização:  regular. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: algumas horas. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: saindo da Prefeitura, seguir a 
rua de acesso a estrada de Itaçú (rua principal de Prefeitura). Entrar 
à direita no trevo da Esquadria Bassani, é a segunda fábrica. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário intermunicipal. 
Freqüência: regular. 
Qualidade: bom. 
 
Proteção 
Legislações de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
bom regular ruim deteriorado 

Geral  X    
Condição 
higiênica 

x     

Estrutura  x    
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: portaria principal, não adaptado: 
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Visitação 
Época 
Época 
De: janeiro a dezembro. 
Dias 
De segunda-feira a sábado. 
Horário: 
De:09:00h às 17:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 01 hora. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? sim, é necessário autorização prévia de visita com o 
proprietário. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? Sim, 10 
pessoas. 
 
Atrativos da atividade econômica 
Que atividades realizadas atrai os visitantes? Produção e 
comercialização de cachaça. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para serem 
utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 

Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes:  entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: fábrica familiar de cachaça. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: INCAPER. 
 
 
 
6.4 - EVENTOS PROGRAMADOS 
 
6.4.1 – Feiras e Exposições 
 
Nome popular: Rodeio Show. 
 
Nome oficial: Rodeio Show. 
 
Nome jurídico dos organizadores: Prefeitura Municipal (Secretaria 
de Meio Ambiente, Turismo, Cultura, Esporte e Lazer). 
 
CNPJ: 01.612.865/0001-71. 
 
Telefone/fax: (27) 3729-1300. 
 
Localização e ambiência 
Endereço: Rua Lourenço Roldi, 88. 
 
Pontos de referência: São Roquinho. 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de São Roque do Canaã / 2006. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

124 

Localização: urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Localizado no Bairro de São Roquinho na sede 
da Prefeitura. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 350m da Praça da 
Igreja Matriz. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 350m da Igreja 
Matriz. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo:  contemporâneo. 
 
Utilização original do atrativo: evento com feira e exposição. 
 
Utilização atual do atrativo: evento com feira e exposição. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: bom. 
 
Via terrestre 
Urbana: totalmente pavimentada. 
 
Pavimentação: asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não há. 

 
Grau de utilização: muito utilizado. 
 
Atende as necessidades atuais? sim. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: sim. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 05 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: Entrar na rua do posto de 
gasolina e Supermercado Tita, seguir sentido Prefeitura de São Roque 
do Canaã.  
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário intermunicipal regular. 
Freqüência: contratado. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
Bom regular ruim deteriorado 

Geral X     
Estrutura  X    
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação 
Época 
De: 01 a 03 de setembro. 
Horário: 
A partir das 19:00h. 
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Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: algumas horas. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada: franca. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Atividades realizadas no evento 
Que atividades realizadas atrai os visitantes? evento anual com 
rodeio e shows. 
 
Quais as condições de acessibilidade dos atrativos para serem 
utilizados por pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: entorno regional. 
 
Descrição do atrativo 
Tipo de realização: rodeio de animais e shows musicais. 
 
Amplitude do evento: municipal e entorno. 
 

Descrição do atrativo: três dias de festa com arena para rodeio, 
arquibancadas, camarotes e palco para show musical. Há concursos e 
premiações de gado leiteiro e de corte, concurso de laço e outros do 
gênero. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã. 
 
 
6.4.2 – Realizações Diversas 
 
6.4.2.1 – Cívicas 
 
Nome popular: Festa da Cidade. 
 
Nome oficial: Festa de Emancipação Política. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Prefeitura 
Municipal/ Secretaria de Turismo. 
 
CNPJ: 01.612.865/0001-71. 
 
Telefone/fax: (27) 3729-1300. 
 
E-mail: pmsrcanaa@saorc.com.br 
 
Localização 
Endereço: Rua Lourenço Roldi, 88, Centro. CEP 29665-000. 
 
Pontos de referência: Praça da Igreja Matriz. 
 
Localização: urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Sede. 
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Distância da localidade mais próxima (km): Sede. 
 
Distância do ponto zero do município (km): Sede. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: contemporâneo. 
 
Utilização original do atrativo: rua de pedestres 
 
Utilização atual do atrativo: local de realização do evento. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: regular. 
 
Pavimentação: asfáltica. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Grau de utilização: regular. 
 
Atende as necessidades atuais? não. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: não. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 30 minutos. 
 

Descrição do acesso mais utilizado: seguir pela saída de São 
Roque sentido comunidade de São Pedro. Estrada de chão batido 
beirando o rio Santa Maria, há muitos buracos. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: Kombi escolar. 
Freqüência: contratado. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
Bom regular ruim deteriorado 

Geral X     
Estrutura  X    
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação 
Época 
De: 01 e 02 de novembro. 
Dias 
dia móvel 
Horário: 
À partir de 19:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 2 horas. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
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É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Serviços e equipamentos no atrativo 
Locais para alimentação:  não adaptada. 
 
Serviço de limpeza 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? festa que acontece 
durante 03 dias, com shows de artistas locais e nacionais. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
Informações gerais: 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes:  
municipal. 
 
Descrição do atrativo: festa de emancipação política com shows, 
barracas de comidas, bebidas e miudezas em geral, além de torneios 
esportivos envolvendo a comunidade urbana e as comunidades rurais 
e o tradicional desfile cívico cultural, oportunidade em que as escolas 

do município trabalham temas naturais, culturais ou econômicos e 
promovem através de pelotões e carros alegóricos uma melhor 
compreensão de seus aluno e da comunidade local acerca do 
desenvolvimento do município, seus valores e sua história. 
 
Observações complementares: a festa acontece na Praça da 
Igreja Matriz. 
 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã. 
 
 
 
6.4.2.2 - Populares e Folclóricas 
 
Nome popular: Folia de Reis. 
 
Nome oficial: Folia de Reis do Sagrado Coração de Jesus. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Comunidades – 
Uberico Farias e Osmar Pedrone). 
 
CNPJ: NI. 
 
Telefone/fax: (27) 3729-1300. 
 
E-mail: pmsrcanaa@saorc.com.br 
 
Localização 
Endereço: residências das comunidades do Sagrado, Picadão, São 
Jacinto e Sede. 
 
Pontos de referência: Distrito de São Jacinto. 
 
Localização: rururbana. 
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Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Distrito de São Jacinto. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): chega até 20 km.. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 20 km da Sede. 
 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo: 1948. 
 
Utilização original do atrativo: festa folclórica cultural. 
 
Utilização atual do atrativo: festa folclórica cultural. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
 
Sinalização geral: não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre 
 
Via terrestre: regular. 
 
Urbana: pavimentada. 
 
Rural: não pavimentada. 
 
Pavimentação asfáltica e chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? não. 

 
Grau de utilização: regular. 
 
Atende as necessidades atuais? não. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: não. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima: 30 minutos. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: seguir pela saída de São 
Roque sentido comunidade de São Pedro. Estrada de chão batido 
beirando o rio Santa Maria, há muitos buracos. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: Kombi escolar. 
Freqüência: contratado. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
Bom regular ruim deteriorado 

Geral X     
Estrutura  X    
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação 
Época 
De 01 de janeiro a 30 de janeiro. 
 
Dias 
Dia móvel. 
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Horário: 
A partir das 19:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 2 horas. 
 
Guia de visitação:  inexistente. 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? não. 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo? manifestação cultural 
com músicas religiosas e regionais, abençoando as comunidades, 
espalhando alegria e arrecadando presentes para crianças. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes 
Municipal. 
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 

 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Descrição do atrativo: manifestação folclórica cultural que acontece 
nas comunidades todos os anos durante todo o mês de janeiro. 
 
Os grupos de Folias de Reis, cumprindo a tradição, seguem em 
cortejo, simbolizando a peregrinação dos “Três Reis Magos” para 
conhecer o menino Jesus que havia nascido.  
 
Envolve cerca de 150 pessoas, entre integrantes dos grupos e dos 
cortejos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã. 
 
 
 
6.4.2.3 – Religios1as e de manifestação de fé 
 
Nome popular: Festa da Pedrinha. 
 
Nome oficial: Festa da Pedrinha. 
 
Nome da organização mantenedora/gestora: Srª Luzia Melotti e 
Padre Ilauzir V. da Rocha. 
 
CNPJ: NI. 
 
Telefone/fax: (27) 3729-1151 e 1550. 
 
Localização 
Endereço: Alto da Pedrinha – Santa Júlia. 
 
Pontos de referência: Distrito de Santa Júlia. 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de São Roque do Canaã / 2006. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

130 

 
Localização: rural. 
 
Localidade mais próxima do atrativo 
Nome da localidade: Pedrinha. 
 
Distância da localidade mais próxima (km): 4 km. 
 
Distância do ponto zero do município (km): 20 km. 
 
Período histórico-bens materiais 
Período histórico do atrativo:  contemporâneo. 
 
Utilização original do atrativo: pagamento de promessa. 
 
Utilização atual do atrativo: procissão e caminhada para oração. 
 
Acesso/microacessibilidade 
Sinalização 
Sinalização geral: não sinalizado, não adaptado. 
 
Sinalização turística: não sinalizado, não adaptado. 
 
Meios de acesso 
Via terrestre: regular. 
 
Via terrestre 
Rural: não pavimentada. 
 
Pavimentação: chão batido. 
 
Acesso mais utilizado 
Adaptado (especificar)? Não. 
 
Grau de utilização: regular. 
 

Atende as necessidades atuais? não. 
 
Permite expansão no volume de visitantes: não. 
 
Tempo necessário para se chegar ao atrativo partindo da 
localidade mais próxima:  algumas horas. 
 
Descrição do acesso mais utilizado: estrada da Agrovila. 
 
Transporte para o atrativo 
Tipo de transporte I: rodoviário regular. 
Freqüência: contratado. 
Qualidade: bom. 
Adaptado (especificar)? não. 
 
Estado de conservação/preservação do atrativo 
 
Classe muito 

bom 
Bom regular ruim deteriorado 

Geral X     
Estrutura  X    
 
Facilidades 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação 
Época 
15 de setembro. 
Dias 
Dia móvel. 
Horário: 
A partir das 19:00h. 
 
Visita guiada:  não guiada. 
 
Duração média da visita: 2 horas. 
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Guia de visitação Inexistente: 
 
Entrada:  franca. 
 
É necessário ter autorização prévia para o acesso?De que 
tipo? não. 
 
Há limite quanto ao número de visitantes? Qual? em torno de 
1.000 pessoas. 
 
Atividades realizadas no atrativo natural 
Que atividades são realizadas no atrativo?  procissão e missa em 
homenagem a Nossa Senhora das Dores. 
 
No que se refere a utilização por pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, quais as condições de acessibilidade 
dos atrativos? não há. 
 
Informações gerais 
Roteiros turísticos comercializados 
 
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim. 
 
Quais? Caminhos do Imigrante. 
 
Quem comercializa? Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo – SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes 
Origem da maior parte dos visitantes: municipal. 
 
Descrição do atrativo: a partir das 10:00h do dia 15 de setembro 
sai a procissão do Distrito de Santa Júlia à capela que fica no Alto da 
Pedrinha, onde é realizada uma missa após a procissão. 
 

A procissão é acompanhada por fogos de artifícios e apresenta cão de 
grupos tradicionais e folclóricos.  
 
Além da parte religiosa e cultural, a festa também oferece barracas 
de comidas e bebidas e shows artísticos. 
 
Fontes de dados e informações sobre o Município: 
Nome da instituição: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de São Roque do Canaã / 2006. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

132 

7 – GLOSSÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado de conservação: 
 
Análise qualitativa dos atrativos quanto às manifestações culturais, 
análise realizada quanto à fidelidade à origem histórica e/ou grau de 
conservação.  
 
Indicativos quanto ao estado de conservação em relação às 
transformações ocorridas, causando descaracterização do atrativo, 
classificados da seguinte forma: 
 
Bom – Atrativo com as características originais, bem conservadas 
e/ou restauradas, em condições de uso. 
 
Regular – Atrativo parcialmente alterado, necessitando de pequenas 
obras de conservação e/ou restauração (pintura etc.) e em condições 
de uso. 
 
Ruim – Atrativo alterado, com a estrutura ameaçada, sem condições 
de descrição de suas características originais. 
 
Deteriorado – Atrativo desmoronado que não apresenta mais 
condições de descrição de suas características originais. 
 
Acesso ao atrativo: 
 
Bom – pavimentado ou não que, em função do seu estado, permita 
aos visitantes chegarem ao atrativo em qualquer época do ano. 
 
Regular – pavimentado ou não que, em função do seu estado de 
conservação, restrinja o uso aos visitantes em determinado período 
do ano. 
 
Precário – não pavimentado e que dificulte o acesso dos visitantes 
ao atrativo (exemplo: caminhos, atalhos etc.). 
 
Meios de hospedagem: 
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Bom - Se o grau de satisfação do cliente for satisfatório. 
 
Regular – Se o grau de satisfação do cliente não for satisfatório. 
 
Ruim – Inviável. 
 
Adaptado e não-adaptado – Se é ou não adaptado para pessoas 
com necessidades especiais. 
 
Acessibilidade ao atrativo - Refere-se aos períodos de visitação ao 
atrativo, determinando por diversidades climáticas ou outras 
restrições de horários e de leis. No caso de ser temporário, utiliza-se 
o critério de mencionar os meses/dias, quando necessário. 
 
Maior fluxo – Maior número de visitantes. 
 
Demanda – Procura turística.  
 
Origem dos visitantes – Indica a origem dos visitantes: se 
intermunicipal, do entorno regional, de outros estados e outros 
países. 
 
NI. – Não informado, terminologia utilizada quando não nos é 
repassada alguma informação relevante, como por exemplo, o 
número do CNPJ. 
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ANEXO I 
Mapa do Município de São Roque do Canaã 
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ANEXO II 
Brasão do Município de São Roque do Canaã 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bandeira do Município de São Roque do Canaã 
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