1
Inventário da Oferta Turística do Município de Castelo – ES / 2017

2
Inventário da Oferta Turística do Município de Castelo – ES / 2017

SUMÁRIO
1 – Apresentação

07

2 – Objetivos

09

3 - Metodologia

10

4 – Informações Básicas do Município

11

4.1 - História

11

5 – Características Gerais

24

5.1 – Políticas

24

5.2 – Aspectos Físicos

25

5.3 – Aspectos Geográficos e Ambientais

26

5.3.1 – Vegetação

26

5.3.2 – Hidrografia

26

5.4 – Aspectos Demográficos

27

5.5 – Aspectos Econômicos

28

5.6 – Aspectos Socais

33

5.6.1 – Aspectos quantitativos da Educação

35

5.6.2 – Bem Estar Social

38

6 – Meio de Acesso

40

6.1 – Terrestre

40

7 – Administração Municipal

41

7.1 – Estrutura Administrativa

41

3
Inventário da Oferta Turística do Município de Castelo – ES / 2017

7.2 – Gestão de Turismo

42

7.2.1 – Órgão Oficial do Turismo

42

7.2.2 – Conselho Municipal de Turismo

43

7.3.1 – Fundo Municipal de Turismo

44

7.4 – Legislação Municipal

44

7.5 – Feriados e datas comemorativas municipais

44

8 – Serviços Públicos

49

8.1 – Abastecimento de Água

49

8.2 – Serviços de Esgoto

50

8.3 – Serviços de Energia

50

8.4 – Serviços de Coleta de Lixo

51

8.5 – Telefonia

51

9 – Fauna/ Flora

52

9.1 – Fauna

52

9.2 – Flora

52

10 – Atrativos Turísticos

52

10.1 – Atrativos Naturais

53

10.1.1 – Montanhas/ Picos

53

10.1.2 – Chopadas/ Tabuleiros/ Rampas

54

10.1.3 – Hidrografia

61

10.1.3.1 – Rios

61

4
Inventário da Oferta Turística do Município de Castelo – ES / 2017

10.1.4 – Lagoas/ Lagos

62

10.1.5 – Quedas D´Agua

62

10.1.5.1 - Cachoeiras

62

10.1.6 – Unidades de Conservação

69

10.1.7 – Cavernas/ Grutas e Furnas

72

11 – Atrativos Culturais

75

11.1 – Arquitetura Civil

75

11.2 – Arquitetura de Relevância Cultural

84

11.3 – Arquitetura Religiosa

88

12 – Instituições Religiosas

94

12.1 – Católicas

94

12.2 - Evangélicas

108

12.3 – Maçonarias

111

12.4 – Espíritas

111

13 – Instituições Culturais

111

13.1 - Bibliotecas

111

13.2 – Centros Culturais e Turísticos

113

13.3 – Teatro

126

14 – Artesanato

127

15 – Música, Dança e Grupos

130

16 – Gastronomia – Culinária Típica

138

5
Inventário da Oferta Turística do Município de Castelo – ES / 2017

17 - Alambiques

138

18 – Equipamentos e Serviços Turísticos

139

18.1 – Hospedagem

139

18.2 - Restaurantes

143

18.3 – Bares/ Café/ Lanchonetes

151

18.4 - Padarias

166

19 – Lazer e Entretenimento

172

19.1 – Parques/ Jardins e Praças

172

19.2 – Casa de Show

175

20 - Táxi

176

21 – Empresas de Transporte Intermunicipal

176

22 – Outros serviços

179

22.1 – Agência de Viagem

179

22.2 – Prestadoras de serviços turísticos/ locais para eventos

179

23 – Serviços Úteis

184

23.1 – Agência Postal

184

23.2 – Telefonia Celular

184

23.3 – Emissora Rádio e Web Tv

185

23.4 – Delegacias, Posto de Polícia, Tiro de Guerra, Fórum, Justiça Eleitoral e Promotoria

186

23.5 - Hospitais

188

23.5.1 – Pronto Socorro

189

6
Inventário da Oferta Turística do Município de Castelo – ES / 2017

23.5.2 – Posto de Saúde/ PSF

189

23.6 – Farmácias

192

23.7 – Agências Bancárias

198

23.8 – Posto de Abastecimento

200

14 – Eventos

202

7
Inventário da Oferta Turística do Município de Castelo – ES / 2017

1 - APRESENTAÇÃO
O SEBRAE/ES em parceria com a SETUR - Secretaria de Turismo do Espírito Santo e BANDES - Banco de Desenvolvimento
do Espírito Santo, em 2004 realizou o primeiro trabalho cuja principal finalidade consiste em conhecer e organizar as
potencialidades turísticas dos municípios do Espírito Santo. Mostra especificamente as potencialidades do município de
Castelo. Outros 47 municípios capixabas também foram contemplados com estudos desta natureza, produzidos ao longo do
ano de 2004.
Em 2012 foi reformulado pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Castelo (por Ávila Rodrigues Pereira), devido a
grande importância de tal documento para o desenvolvimento do turismo na cidade e na região, sendo atualizado a cada 3
anos. Sua nova versão foi realizada em dezembro de 2017 por Ávila Rodrigues Pereira.
O Inventário da Oferta Turística é a metodologia que usaremos para registrar o conjunto de atrativos equipamentos, serviços
e infraestrutura disponíveis em cada núcleo, a fim de otimizar os atrativos naturais e culturais como produto turístico,
obedecendo às características originais e a capacidade de ocupação destes núcleos.
Durante muitos anos, no Espírito Santo, o turismo foi visto meramente como atividade de lazer e festa, não sendo enxergado
como algo sério e real, que necessitava de mão de obra especializada esquecendo-se que esta é a atividade econômica que
mais cresce no mundo.
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Como em todo o País, o Estado do Espírito Santo está despertando para o turismo planejado, sustentável e profissional,
fomentando grandes recursos sob a forma de estruturas hoteleiras, agências, restaurantes, transportes, centros de lazer,
parques temáticos, museus, aeroportos e outros. Esses, por sua vez, dependem de mão de obra qualificada e geram um
número expressivo de empregos diretos e indiretos.
É de fundamental importância organizar o Estado frente ao turismo, valorizando nossas origens culturais e nossos
diferenciais históricos e geográficos, procurando estruturá-lo, tendo como objetivo final a sua consolidação como destino
turístico.
Para isso, é necessário conhecer e quantificar nossos potenciais e o Inventário da Oferta Turística é o instrumento ideal no
processo de desenvolvimento turístico.
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2 – OBJETIVOS.
O Inventário da Oferta Turística será estruturado a fim de servir como fonte para:
•

identificar características e fatores que determinam as motivações de viagem;

•

dimensionar a oferta de serviços equipamentos e infraestrutura disponíveis, para o processo de ocupação turística do
território;

•

diagnosticar deficiências e pontos críticos entre a oferta e a demanda turística existente;

•

permitir a previsão do comportamento do mercado em função da análise de tendências;

•

direcionar os programas de ação para o planejamento estratégico do desenvolvimento do setor;

•

analisar o efeito multiplicador do turismo no cenário econômico do município;

•

organizar o setor de turismo na estrutura administrativa do setor público;

•

hierarquizar e priorizar os atrativos e conjuntos existentes para sua utilização otimizada e ordenada;

•

servir como fonte de pesquisa e consulta aos empresários estudantes e comunidade em geral, interessados na
atividade turística do município.
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3 – METODOLOGIA.
A reformulação do Inventário da Oferta Turística do Município de Castelo é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Turismo
e Cultura, por meio do corpo técnico do Departamento de Turismo. Foi utilizado como base o Inventário da Oferta Turística
produzido em 2004 pelo SEBRAE-ES.
As informações do município foram coletadas em diversos órgãos competentes, de acordo com cada assunto, IBGE, IDAF,
IBAMA, IEMA, Prefeitura e outros órgãos do município. Foram solicitadas ainda algumas informações em empresas
concessionárias de serviço público, como CESAN e ESCELSA com o intuito de levantar dados da infraestrutura do município.
O levantamento das informações sobre os atrativos equipamentos e infraestrutura turísticas do município foram pesquisados
“in loco”.
O inventário classifica a pesquisa em três grupos: atrativos Turísticos, Serviços e Equipamentos Turísticos e Infraestrutura de
Apoio ao Turismo. Cada grupo subdivide-se em: categorias Tipos e Subtipos.
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4 – INFORMAÇÕES BÁSICAS DO MUNICÍPIO
4.1 - História da colonização à urbanização.
São duas as hipóteses que tentam explicar os primórdios da colonização de nosso município. Alguns pesquisadores
atribuem aos padres jesuítas o ônus da fundação dos primeiros povoados na região das Serras do Castelo, no ano de 1625.
No entanto, uma outra perspectiva interpretativa atribui aos bandeirantes tais façanha. Essa dúvida atravessa a história e não
há, ainda, suporte documental histórico para que uma delas torne-se majoritária.
4.1.1 Primeira Hipótese: a ação dos Jesuítas
A Companhia de Jesus foi fundada no ano de 1534 pelo espanhol Inácio de Loyola. A Ordem foi criada no contexto da
Reforma Católica, também denominada Contra Reforma, em oposição à Reforma Protestante iniciada por Martinho Lutero.
Desde o início os Jesuítas, que também ficaram conhecidos como padres soldados e se destacaram por seu trabalho
missionário e educacional. Rapidamente ganharam força dentro da Europa e expandiram-se por diversos países e
continentes.
Eles chegaram ao Brasil no ano de 1549, trazidos pelo Governador Geral Thomé de Souza. Chefiados por Frei Manuel da
Nóbrega foram os responsáveis pela fundação de São Paulo de Piratininga e de seu famoso colégio. Dali partiram para a sua
extensa obra de catequização indígena, fundando aldeamentos chamados de missões.
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Os jesuítas, no Espírito Santo, fundaram escolas e aldeamentos em vários lugares. Nessa empreitada destacou-se a
figura do padre José de Anchieta, que chegou ao Brasil em 1553. Junto com ele vieram mais 6 padres jesuítas, todos
doentes.
Por volta de 1625, os jesuítas teriam fundado as Missões de Monte Castello, composta por quatro reduções: a do Caxixe,
do Ribeirão, a da Barra do Rio Castelo e a de Salgado.
Além da catequese indígena os jesuítas utilizavam os nativos na busca pelo ouro e nas atividades agrícolas.
Na região do “Castello” também foi construída uma igreja em homenagem a Nossa Senhora do Amparo. Ela teria sido a
primeira no interior da Capitania do Espírito Santo.
4.1.2 Segunda Hipótese: os bandeirantes
A busca pelo ouro motivou aventureiros de todas as partes da Colônia a enveredarem-se pelo interior do território
brasileiro. Abandonando o litoral e arriscando toda a sorte nessa jornada, os bandeirantes abriram trilhas na densa floresta e,
por volta de 1695, às margens do Rio das Velhas, lograram êxito em sua jornada: ali foram descobertas as primeiras pepitas
na região das Gerais.
Embora tenha havido uma intensa corrida em direção às Gerais, alguns bandeirantes seguiram outros caminhos em
busca dos metais preciosos, como foi o caso do bandeirante Paulista Pedro Bueno Cacunda.
Cacunda foi o pioneiro da atividade de exploração do ouro nas “Serras do Castelo” e nos iniciais do século XVIII, fundou
um arraial denominado Santana, na região hoje conhecida por Fazenda da Povoação. Posteriormente muitos aventureiros
atraídos pela riqueza se dirigiram para a região, que era originariamente habitada pelos índios puris coroados.
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Com a expulsão dos jesuítas do Brasil no ano de 1759, o fraco equilíbrio nas relações entre os nativos e exploradores foi
rompido, fato que resultou em inúmeras batalhas. A mais sangrenta de todas ocorreu no ano de 1771, na entrada da Gruta do
Limoeiro, e a vitória foi dos puris, obrigando os exploradores a se refugiarem no Baixo Itapemirim. Os constantes ataques
indígenas colaboraram para o abandono da região até o início do século XIX.
No entanto, a esperança de fazer da região um grande centro da exploração do ouro nunca deixou de existir. Em 1816
uma Carta Régia ordenava ao Governador do estado Francisco Alberto Rubim a “adiantar os exames, a descoberta e a lavra
das Minas do Castelo”. Apesar de todos os esforços empreendidos, por volta de 1830 havia cessado a busca intensiva pelo
metal precioso. A aventura continuou apenas pela iniciativa de alguns ousados garimpeiros, atravessando o tempo e
chegando até as primeiras décadas do século XX.
Ainda hoje é possível encontrar em toda a região vestígios da exploração do ouro: rios com leitos desviados, canais
entalhados na pedra, sulcos profundos nas montanhas, montes de cascalhos aglomerados, além dos próprios nomes de
algumas comunidades: Bateia, Patrimônio do Ouro, Fazenda da Prata, Córrego da Prata.
Além disso, o próprio nome da cidade tem sua origem relacionada aos primeiros aventureiros em busca do ouro. As
fontes históricas relatam que o nome de Castelo surgiu quando um dos exploradores deparou-se com montanhas com
formação semelhante à de um castelo de estilo feudal. Para completar a semelhança, a serra ao lado desta formação tinha o
aspecto de muralhas no entorno do castelo. Nos dias atuais essa formação rochosa é conhecida como Pico do Forno
Grande.
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4.1.3 A Formação do Povo Castelense
Os primeiros registros da presença europeia em nossas terras datam do início do século XVII, com a criação, pelos
jesuítas, de um complexo de cinco missões denominadas “Missões de Montes Castello”. Alguns anos depois vieram os
exploradores portugueses em busca do enriquecimento proporcionado pela exploração do ouro. A ausência de mulheres
brancas provocou a miscigenação entre os nativos e mineradores gerando, assim como na maior parte das cidades
brasileiras, uma população formada por um mosaico de etnias.
A região foi inicialmente povoada pelo colonizador português que, além de se misturar com o nativo, também foi o
responsável pela introdução do africano. A região das “Serras do Castello”, era habitada pelos índios Puri-Coroados, um
grupo indígena integrante do tronco macro-jê, que também habitava as regiões do Rio de Janeiro, e o Sudeste de Minas
Gerais. O termo puri significa “gente tímida e mansa”. Coroados porque costumavam raspar o alto da cabeça, deixando o
cabelo semelhante a uma coroa.
Dentre as famílias portuguesas que colonizaram a região das Serras do Castello, destacaram-se: Almança, Almeida
Ramos, Alves Dias, Alves Machado, Araripe, Ayres, Azevedo, Barboza, Barcellos, Bicas, Brandão, Cardozo, Carneiro,
Carvalho, Castro, Conrado, Coutinho, Crisóstono, Cruz, Cunha, Dias, Durães, Dutra da Rosa, Escobar, Fernandes D’Avila,
Ferreira dos Santos, Ferreira dos Santos, Gomes, Gomes Gonçalves, Gonçalves Leite, Grilo, Guimarães, Homem de
Azevedo, Lacerda, Lamas, Leitão, Lemes Pereira, Lima, Lopes da Rocha, Lopes Xavier, Luiz Machado, Magalhães, Manco,
Marques, Martins, Maximiniano, Máximo, Mendes, Merçon, Moreira, Moreira Matos, Mota, Moura, Nogueira, Nolasco, Nunes,
Oliveira da Costa, Oliveira Pinto, Oliveira de Souza, Oliveira Leite, Paiva, Penna, Pereira de Vargas, Pereira Souto, Pimenta,
Pinheiro, Pinheiro de Souza, Pinto Coelho, Pinto de Assis, Rabelo, Ribeiro, Rocha, Rodrigues, Sales, Senna, Serpa, Silvestre,
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Soares, Souza Flor, Souza Pinto, Souza Werneck, Teixeira, Trugilo, Vagas Fernandes, Vargas Correa, Vargas e Silva, Vargas
Ferreira, Vargas Fontes, Vargas Neto, Veloso, Vidigal, Vieira da Cunha, Vieira de Melo, Vieira Machado, Viera Dável.
A presença no negro na formação do povo castelense segue a mesma dinâmica de todo o do Brasil. O passado
escravocrata, necessário ao funcionamento dos grandes latifúndios fez com que levas de homens fossem explorados até a
exaustão, gerando a riqueza das grandes fazendas produtoras de café da região. Embora os maiores contingentes
populacionais estivessem localizados no norte do estado, especificamente em São Mateus (maior centro de escravos da
Capitania do Espírito Santo), além de Vitória e Cachoeiro de Itapemirim , a escravidão também se fez presente na região de
Castelo, com as fazendas de café adotando o tradicional modelo de plantation. Contudo, essas fazendas foram formadas a
partir da segunda metade do século XIX, no momento em que o tráfico negreiro fora proibido. Com a abolição da escravidão
em 1888, o declínio dessas propriedades foi natural, abrindo espaço para um novo tipo de trabalhador, o imigrante italiano.
As contribuições dos negros para a formação econômica e cultural do Município de Castelo estão em toda parte. De
acordo com o renomado historiador João José Reis, não foi fácil a vida em terras americanas, precisando lutar para
sobreviver, a criação cultural “com a expressão de liberdade que a cultura negra possui” foi “um lutar dobrado” para imprimir
na cultura brasileira sua influência.
Atualmente o Movimento Negro Castelense atua decisivamente para demonstrar a capacidade e o valor do negro,
difundindo a cultura e perpetuando a sua memoraria e tradições.
Por fim, a participação do imigrante italiano, no final do século XIX, foi primordial para a definição das feições da
população castelense. Naquela época a Itália se apresentava como um país populoso e com escassas alternativas
econômicas. Faltavam escolas, estradas e hospitais. A proliferação de doenças e pestes era algo comum: cólera, pelagra e
malária ceifavam milhares de vidas por ano, em sua maioria crianças. Aproximadamente 60% da população era composta por
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colonos que utilizavam técnicas rudimentares de agricultura, provocando escassez de alimentos. No norte, por exemplo,
comia-se carne uma vez por mês; já na região sul, a situação era mais aterradora, sendo consumida apenas uma vez por
ano. No dia a dia os italianos se alimentavam de pão preto feito à base de cevada. Mas o fato de ser produzido apenas duas
ou três vezes por ano e depois estocado, o tornava duro feito uma pedra.
A penúria e a miserabilidade da população, aliadas à negligência do governo, criavam um ambiente propício para a
disseminação da ideia de imigração. O medo do desconhecido e a amargura pelo abandono do solo pátrio eram sufocados
diante da possibilidade de encontrar um lugar com terras férteis e capazes de garantir o sustento da família.
Assim começou a saga dos imigrantes. Com longas viagens, que duravam até quatro semanas, depois o desembarque
nos portos de Vitória, Barra do Itapemirim e Benevente, e a difícil trajetória aos núcleos coloniais a eles destinados.
Os primeiros colonos de nossa região precisaram andar entre 2 ou 3 dias em lombo de burro ou a pé, para serem
instalados no Núcleo Colonial de Castello, no Município de Alfredo Chaves. Entretanto, as terras daquela localidade não eram
atrativas, fato que motivou a busca por áreas mais produtivas. Assim, no ano de 1892, algumas famílias resolveram migrar
para as terras do Distrito de Castello, instalando-se nas regiões de Venda Nova, São João de Viçosa e Pindobas.
As primeiras famílias italianas em nossa região foram: Agostini, Alledi, Altoé, Ambrozim, Andreão, Antoniazzi, Avanci,
Baldo, Baquette, Barbieri, Bassani, Bassini, Belizário, Beloti, Beninca, Berçan, Berlizi, Bernabé, Betini, Bindaco, Bissaco,
Bissoli, Bonicenha, Boniziol, Bortolini, Bortolon, Botacin, Bragatto, Brambila, Bravin, Broedel, Brunetto, Brunoro, Bufão,
Bunini, Burini, Buzzato, Calabrez, Caliman, Callegario, Camata, Campagna, Campagnaro, Campanha, Camporez, Canol,
Capanin, Carari, Careta, Carnieli, Carviatto, Casagrande, Cassaro, Cassotti, Catabriga, Cechin, Celim, Celitti, Ceotto,
Cesconetto, Cola, Colodeti, Cora, Coradim, Cossatti, Cossetti, Costalonga, Dadalto, Dalarmi, Dalcin, Dalfiori, Dalvi, Dan,
Dardengo, Dare, Dariva, Davel, Debortolli, Delarmi, Delazari, Delesporti, Delpupo, Demartin, Depoli, Destefani, Dona,
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Donadeli, Dorigueto, Faccini, Faço, Faé, Faitanin, Falguetto, Falsini, Faquim, Fardin, Fassarela, Fávero, Fazio, Fazollo,
Feitosa, Ferraço, Ferrão, Ferrari, Filleti, Fin, Fiorenzi, Fiorini, Fiorio, Foli, Fornassiari, Fracarolli, Franzotti, Fregulha, Frossard,
Furlan, Fuzer, Gaburro, Gagno, Gambatti, Gava, Gazzola, Geraldi, Gobbi, Grechi, Grillo, Jareta, Jubini, Lachini, Lamonti,
Largura, Lazaro, Libardi, Lorencini, Lorenzoni, Lourenção, Lubiana, Magnago, Magri, Marangonha, Marangoni, Marcolan,
Maretto, Marinatto, Marmim, Martinuze, Menegazzo, Meneguetti, Merenda, Merotto, Mignoni, Milanezi, Modolo, Montanaro,
Morale, Nali, Nicolli, Padovani, Paganini, Pagio, Paquete, Parmanhaní, Paste, Peisino, Perin, Piassi, Picolli, Pigatti, Pilon,
Pimentini, Pin, Pinon, Piubin, Pizzol, Pontini, Prioschi, Pupin, Puzziol, Requieri, Rigo, Rizzo, Salvatori, Santolin, Scabelo,
Sesquin, Stelzer, Sufiatti, Tamiasso, Taquetti, Tassi, Tomazini, Tozzi, Uliana, Valani, Vazzoler, Ventorin, Venturim, Viganor,
Viguini, Vinco, Vinha, Vitorazzi, Vizentin, Volpini, Zagotto, Zalcanella, Zampiroli, Zanardo, Zanchetta, Zandonadi, Zanelato,
Zanette, Zanoli, Zanon, Zanúncio, Zaqui, Zardo, Zavarizzi, Zoboli, Zorzal, Zuccon, Zucolotto, Zuim, Zumerle.
Do amalgama das distintas etnias, surgiu o povo castelense. Marcado pela diversidade proveniente da colonização tardia
do próprio Espírito Santo que, segundo Vilaça, (2003, p. 31) “tem o [...] encanto de ter a diversidade como identidade.”
Portugueses, italianos, brasileiros vindos da Região das Gerais, do Rio de Janeiro e Nordeste, além dos negros africanos e
indígenas que nessas terras habitavam, contribuíram em proporção quantitativa variada para o desenvolvimento econômico
e, sobretudo cultural, da região das Serras do Castello, futuro Município de Castelo.
4.1.4 Emancipação Política e Administrativa
O Distrito de Castello, inicialmente, fazia parte do município de Cachoeiro do Itapemirim, sendo elevado à categoria de
Vila pela Lei Estadual nº 1687, de 25/12/1928, quando foi desmembrado, recebendo a denominação Castello. Por meio da
Lei Estadual nº 1720, de 30/12/1929, a Vila de Castello foi elevada à categoria de cidade, mantendo a mesma denominação.
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O pesquisador José Eugênio Vieira, em sua obra intitulada Castello – origem, formação e desenvolvimento, assim relata a
mobilização de esforços para a efetivação da emancipação, no ano de 1928, no início do novo governo de Aristeu Borges de
Aguiar ((1928-1930):
“[...]depois da recente reforma da Constituição Estadual, promulgada em 25 de junho do mesmo ano,
227 (duzentos e vinte e sete) signatários dos ‘districtos’ de Conceição de Castello e Castello, dirigiram
mensagem ao Exmo. Sr. Presidente do Estado, pedindo a ‘criação’ do município de Castello”. (2004, p.
44).
A comissão, eleita por aclamação, em praça pública, para levar a mensagem do povo castelense ao Presidente do
Estado, Aristeu Borges de Aguiar, foi composta por ilustres cidadãos, entre eles estavam o Cel. Braz Vivacqua, Dr. Carlos
Lomba, Dr. Seabra Muniz, Cel. Rômulo Bôa Nova, Júlio Vieira da Cunha, Cel. Emygdio de Vargas Correa, Caio Martins,
Anysio Moreira Novaes, Joaquim de Souza Pinto e Achilles Vivacqua.
Uma vez entregue a solicitação ao Presidente do Estado do Espírito Santo, o processo de emancipação começou a
tramitar na 43ª Sessão Ordinária, de 13.12.1928, concluindo-se pela criação do novo município na 49ª Sessão, de
18.12.1928, após pareceres favoráveis de todas as comissões envolvidas.
Ainda, segundo Vieira (2004, p. 46), na 51ª Sessão, durante o Expediente, foi lido “telegrama de moradores de Castello
agradecendo ao Congresso a votação da lei que cria o município de igual nome”.

19
Inventário da Oferta Turística do Município de Castelo – ES / 2017

Assim, em 25 de dezembro de 1928, pela Lei Estadual nº 1687, assinada pelos Srs. Aristeu Borges de Aguiar e Mirabeau
Pimentel, respectivamente, Presidente do Estado e Secretário do Interior, foi “creado o município de Castello” , composto dos
distritos de Castello (sede), Conceição de Castello e Santo André (atual Aracuí).
4.1.5 - A Urbanização
Seguindo o exemplo histórico de praticamente o restante do país, o processo de urbanização do Município de Castelo
está intimamente ligado às grandes transformações ocorridas na transição do século XIX para o século XX. O fim da
escravidão e, por consequência, a chegada do imigrante europeu e assalariado; as dificuldades encontradas por esses
primeiros colonos, fossem as dívidas com a travessia além-mar ou mesmo as terras impróprias para o plantio, fato que os
obrigava a tentar a vida em outro lugar; a decadência de grandes fazendas em razão das dificuldades de mão de obra ,
conduzindo seus proprietários a novos rumos econômicos como, por exemplo, a abertura de casas comerciais, entre outras
possibilidades.
Em Castelo, além dos fatores descritos anteriormente, também é necessário levar em consideração a chegada do
transporte ferroviário. Segundo Casagrande e Barbiero:
Onde hoje é o perímetro urbano de Castelo era antes da chegada da estrada de ferro, uma simples
planície, pertencente a uma das grandes fazendas da região, a Fazenda do Centro. Mas a chegada dos
trilhos, iniciou um processo de urbanização contínuo, irreversível que chega até nossos dias. (s.d, 113).
A força do transporte ferroviário provocou profundas alterações no fluxo econômico deste novo núcleo populacional, “a
ponto do maior fazendeiro e comerciante não hesitar em transferir sua casa comercial para junto da estação” (Casagrande e
Barbiero, s.d, p. 114).
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A urbanização foi um processo lento, mas contínuo, e seu início pode ser considerado a inauguração da Estrada de Ferro,
no dia 17 de setembro de 1887. Outro marco importante, neste processo, foi a criação do Distrito de Santo André (atual
Aracuí), em 26 de setembro de 1887, que também ficava às margens da Estrada de Ferro.
A facilidade para o abastecimento de mercadorias fortaleceu o comércio e fez surgir novos estabelecimentos comerciais
que, ininterruptamente, congregaram pessoas, permitiram o surgimento de novas moradias e, também, ampliaram a
circulação de capital no núcleo urbano de Castello.
Contudo, cumpre ressaltar que apesar de sua importância crescente ao longo das décadas seguintes, a base econômica
de toda região manteve-se vinculada à produção agrícola.

4.1.6 - Símbolos do Município
4.1.6.1 – Brasão
O Brasão oficial do Município de Castelo foi instituído pela Lei Municipal número 581/70, de 28/10/1970.
É um escudo português que forma um campo de ouro, com uma elevação montanhosa verde ao centro. No alto da
elevação montanhosa, um solar ou castelo feudal em cinza. Na parte inferior da elevação montanhosa, dentro do campo de
ouro, uma caverna em verde, tendo à sua entrada em prata, três estalactites na cor cinza.
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No ângulo superior direito do campo de ouro, um paralelepípedo em prata. No ângulo esquerdo, um ramo frutado de café,
com folhas verdes e frutos em vermelho. Por cima do campo de ouro, uma faixa vermelha com frisos delgados em prata.
Nesta faixa, quatro losangos verdes e quatro quadriláteros azuis.
Ao pé do brasão, uma faixa com os seguintes dizeres, em prata: “ 1845 – Castelo – 1928”.
Na parte superior do brasão, Coroa de cinco torres de prata, tendo sobre a torre central uma elipse em azul, carregada
com uma cruz de ouro.

Simbolismo do Brasão
O Escudo Português representa a origem lusitana do Brasil.
A montanha ao centro significa os dois mil metros do Pico do Forno Grande.
O Castelo feudal indica a origem do nome do Município.
O ramo frutado de café, a lavoura cafeeira.
O paralelepípedo representa as jazidas de mármore.
A caverna na parte inferior significa o patrimônio histórico do município( a Gruta do Limoeiro).
Os losangos, os quadriláteros e os frisos representam a fé cristã de seu povo, como a tradicional Festa de Corpus Christi.
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A cruz, em elipse, representa Nossa Senhora da Penha, padroeira do Município.
Datas
1845 – Ano de fundação da Fazenda do Centro
1928 – ano da emancipação da cidade de Castelo.
Simbolismo das cores
Ouro – força / Prata – Candura / Vermelho – Intrepidez / Azul – Serenidade / Verde – Educação / Cinza - Respeito
4.1.6.2 - Bandeira

Também foi instituída pela Lei número 581/70. Seu tamanho é o padrão oficial.
É composta de três faixas verticais nas cores vermelha, azul celeste e amarela.
O Brasão é sobreposto à faixa azul, no centro do Pavilhão.
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4.1.6.3 - Hino de Castelo
Letra e Música de Gerson Costa
Castelo, terra querida
Que ostenta paz e tradição
És o halo de uma raça destemida
Que tem Castelo no coração
Ó terra iluminada!
Um sol com todo esplendor!
Tua gente é por Deus abençoada
Porque labora com fé e amor!
Em tuas matas verdejantes
Repousa a luz de um céu gentil!
Castelo..., Castelo...,
Pedaço do meu Brasil!
Da sementeira do passado,

24
Inventário da Oferta Turística do Município de Castelo – ES / 2017

És uma flor primaveril!
Castelo..., Castelo...,
Essência do meu Brasil!
Se a pátria os teus filhos convocar,
Eles partirão contentes!
Mostrarão aos povos de outras terras
Que os filhos de Castelo são gentis e são valentes!
5 - CARACTERÍSTICAS GERAIS
5.1 - Políticas
Nome do município: Castelo
Localização:
Latitude 20º36'13" sul;
Longitude 41º11'05" oeste
Altitude de 100 metros
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Endereço da prefeitura: Av. Nossa Senhora da Penha, 103. Centro – Castelo – ES - CEP: 29360-000.
Telefone: (28) 3542-2124/ (28) 3542-8526
Home page: www.castelo.es.gov.br
E-mail: gabinetedoprefeito@castelo.es.gov.br
5.2 – Aspectos Físicos
Área total do município: 664,062 km²
População: 37.829 – (IBGE 2015)
Municípios limítrofes:
Norte: Conceição do Castelo e Venda Nova do Imigrante
Sul: Cachoeiro do Itapemirim
Leste: Domingos Martins e Vargem Alta
Oeste: Muniz Freire e Alegre
Atualmente Castelo possui 05 (cinco) distritos. São eles: Estrela do Norte, Limoeiro, Montepio, Patrimônio do Ouro,
Pontões.
Temperatura:
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Tem clima típico de montanha com temperatura média anual em torno de 23C, podendo descer 5C no inverno.
Clima: tropical quente.

5.3 - Aspectos Geográficos e Ambientais

5.3.1 - Vegetação
O município de Castelo possui duas importantes áreas de reserva florestal: o Parque Estadual do Forno Grande e o
Parque Florestal Estadual Mata das Flores.
A reserva florestal do Forno Grande, criada em 31/10/60, passou a Parque Estadual em 1998, pela Lei n° 7.528,
objetivando a conservação da fauna e flora locais. Compreendendo uma área de 730 hectares, o parque abriga o segundo
ponto culminante do estado, o Pico do Forno Grande (2.039m.) O Parque é administrado pelo Instituto Estadual do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) desde setembro de 2007.
O Parque Florestal Estadual Mata das Flores foi criado pela Lei nº 4.617, de 02 de janeiro de 1992. Possui uma área
com 800 hectares e é administrado pelo IEMA. Além disso, há fauna e flora ricas, com uma grande diversidade de pássaros e
animais da Mata Atlântica, além de bromélias e orquídeas que deixam a reserva ainda mais bela.
5.3.2 - Hidrografia
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O Município é abençoado pelas águas, pois existem muitas nascentes que vão formando pequenos córregos. Esses
mananciais nascem no alto das várias montanhas do município e descem para a sede de Castelo, formando os dois
principais rios: o Caxixe e o Castelo. Devido ao desmatamento desenfreado na região, o volume de água dos rios diminuiu
consideravelmente nos últimos anos, tornando-os não navegáveis.
A

precipitação

pluviométrica

registra

índices

anuais

em

torno

de

1.200mm.

O clima é de classificação do tipo tropical megatérmico, isto é, os verões são muito quentes com chuvas e os períodos de
inverno são muito secos.
5.4 - Aspectos Demográficos:
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, a população em 2010 era de 34.747 habitantes.
Castelo possui um bom padrão de vida, sendo sua população predominantemente descendente de italianos.
De acordo com dados do Censo Demográfico realizado pelo IBGE em 2010, verificou-se uma ampliação populacional
no município de Castelo, tendo aproximadamente 34.747(trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e sete) habitantes. Deste
total, dados deste estudo mostram que cerca de 62,79% do total concentram-se na área urbana e uma porcentagem de 38%
concentra-se na área rural.
Verifica-se a ampliação da população idosa, com crescimento médio de 3% ao ano com base no último censo. Em 2010
este segmento representava 13,2% do total da população municipal. Já no segmento mais jovem, na faixa etária entre 0 a 14
anos registrou-se crescimento negativo entre 2000 e 2010 (-2,0% ao ano). Crianças e jovens detinham 26,2% do contingente
populacional em 2000, o que correspondia a 8.577 (oito mil, quinhentos e setenta e sete) habitantes. Em 2010, a participação
deste grupo reduziu para 20,3% da população, totalizando 7.043 (sete mil e quarenta e três) habitantes. A população
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residente no município na faixa etária de 15 a 59 anos exibiu crescimento populacional (em média 1,08% ao ano), passando
de 20.765 (vinte mil, setecentos e sessenta e cinco) habitantes em 2000 para 23.117 (vinte e três mil, cento e dezessete) em
2010. Neste ano, este grupo representava 66,5% da população do município.
5.5 - Aspectos Econômicos:
Localizada ao sul, uma das mais belas cidades do Espírito Santo, é também uma das mais progressistas do estado. De
acordo com o Censo 2010 promovido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a cidade possui um ótimo padrão de
vida, sendo sua população predominantemente descendente de italianos. Seu índice de desenvolvimento humano (IDH) é
0,762 (médio alto), estando na 16ª posição entre os 78 municípios do estado.
A economia do município baseia-se em diferentes atividades, sendo a agricultura a principal. O café do município de
Castelo, atualmente, é referência mundial no mercado, devido à qualidade no plantio e beneficiamento.
Há uma razoável diversidade industrial no município, capitaneada por empresas que exploram recursos naturais como a
extração de granito, calcário, calcita e dolomita, que são matérias primas importantes nas indústrias siderúrgica, química e
metalúrgica.
Paralelamente o município conta também com indústrias de construção civil, malharias, bebidas, artefatos de cimento,
fabricação de carrocerias, casas pré-fabricadas, tintas, massas, abrasivos, serralherias, gráficas, dentre outras.
O município tem demonstrado nos últimos dez anos, um pequeno crescimento no setor secundário com a instalação de
várias indústrias de pequeno porte, principalmente na área de vestuário, móveis, confecções e metalurgia, com considerável
influência na economia local. A participação das indústrias é de fundamental importância para o desenvolvimento da cidade.

29
Inventário da Oferta Turística do Município de Castelo – ES / 2017

Praticamente 90% da produção industrial é exportada para outros municípios. Observa-se também que o consumo interno
dos produtos fabricados no próprio município é muito baixo em relação ao mercado existente.
Foi implantado no município o abatedouro e frigorífico Companhia de Alimentos Uniaves S.A. O empreendimento possui
capacidade para abater cerca de 45 (quarenta e cinco) mil aves/dia. O abatedouro gerou, inicialmente uma média de 500
(quinhentos) empregos diretos, podendo ter esse número elevado de acordo com projetos de ampliação. O empreendimento
representa a geração de novos empregos, consequentemente, elevando a movimentação na economia do município.
Conforme dados do último Censo Demográfico o município, em agosto de 2010, possuía 19.514 (dezenove mil,
quinhentas e quatorze) pessoas economicamente ativas onde 18.874 (dezoito mil, oitocentas e setenta e quatro) estavam
ocupadas e 640 (seiscentos e quarenta) desocupadas. A taxa de participação ficou em 64,1% e a taxa de desocupação
municipal foi de 3,3%. A distribuição das pessoas ocupadas por posição na ocupação mostra que 34,1% tinham carteira
assinada, 23,1% não tinham carteira assinada, 31,3% atuam por conta própria e 1,1% são empregadores. Servidores
públicos representavam 4,5% do total ocupado e trabalhadores sem rendimentos e na produção para o próprio consumo
representavam 5,9% dos ocupados. Destaca-se ainda que das pessoas ocupadas, 6,4% não tinham rendimentos e 49,3%
ganhavam até um salário-mínimo por mês (IBGE,2010)
O mercado de trabalho formal do município apresentou, em todos os anos, saldos positivos na geração de novas
ocupações entre 2004 e 2010. O número de vagas criadas neste período foi de 1.908 (mil, novecentos e oito). No último ano
as admissões registraram 2.410 (duas mil, quatrocentos e dez) contratações contra 2.001 (duas mil e uma) demissões.
Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o mercado de trabalho formal, em 2010, totalizava 6.448 (seis mil,
quatrocentos e quarenta e oito) postos, 75,2% a mais em relação a 2004.(IBGE, 2010).
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O desempenho do município ficou acima da média verificada para o Estado, que cresceu 45,0% no mesmo período.
Indústria de Transformação foi o setor com maior volume de empregos formais, com 1.534 (mil, quinhentos e trinta e quatro)
postos de trabalho, seguido pelo setor de Comércio com 1.507 (hum mil, quinhentos e sete) postos em 2010. Somados, estes
dois setores representavam 47,2% do total dos empregos formais do município. Os setores que mais aumentaram a
participação entre 2004 e 2010 na estrutura do emprego formal do município foram Indústria de Transformação (de 15,38%
em 2004 para 23,79% em 2010) e Administração Pública (de 15,78% para 21,11%). A que mais perdeu participação foi
Extrativa Mineral de 10,02% para 4,54%.(IBGE,2010)
As atividades do segmento terciário local mostram-se num patamar bastante desenvolvido. Há boa diversidade de
supermercados, restaurantes, autopeças e outros, que, a princípio, não justificam idas aos municípios vizinhos maiores em
busca de mercadorias. O setor terciário destaca-se como um dos grandes geradores de mão de obra de Castelo, tanto no
comércio, como na prestação de serviços. A cidade conta com a Associação Comercial e Industrial de Castelo – ACIC, que
presta assistência aos comerciantes em geral, ministrando, sempre que possível, cursos básicos de vitrinistas, assistente de
dentistas, entre outros, em parceria com o SEBRAE e a Prefeitura Municipal.
O município é o segundo polo econômico do sul do Estado, tendo um comércio diversificado, e também é produtor de
pedras ornamentais.
De acordo com os dados colhidos no site do IBGE, conforme Censo 2010, de uma média de 19.000 (dezenove mil)
pessoas em situação regular de trabalho, cerca de 5.000 (cinco mil) pessoas trabalham 49 (quarenta e nove) horas semanais
ou mais e cerca de 7.500 (sete mil e quinhentas) pessoas trabalham de 40 (quarenta) a 44 (quarenta e quatro) horas
semanais, ou seja, 65% trabalham pelo menos 40 (quarenta) horas semanais.(IBGE,2010)
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A cidade vem constituindo-se como polo regional de ensino, possuindo uma Faculdade e duas Universidades à distância,
que mantém vários cursos de Graduação e Pós-Graduação.
A cultura, além de suas dimensões simbólica e cidadã, também vem sendo pensada como meio para o desenvolvimento
econômico e humano, contribuindo significativamente para geração de empregos e renda.
Nesse sentido, o Poder Público Municipal vem mobilizando esforços para potenciar as atividades culturais por meio de
sua aproximação com outros segmentos econômicos como, por exemplo, o turismo.
A produtiva parceria entre essas duas áreas teve inicio no ano de 2005, com a criação da Secretaria Municipal de Turismo
e Cultura, e vem gerando resultados expressivos até o presente momento.
As ações desenvolvidas pela Secretaria de Turismo e Cultura são pautadas na Política Nacional de Regionalização do
Turismo e no Sistema Nacional de Cultura e objetivam a valorização dos agentes envolvidos, a preservação da identidade
cultural local e a geração de emprego e renda por meio de práticas sustentáveis e com responsabilidade social.
Com um corpo técnico formado, em sua maioria, por funcionários efetivos, a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
desenvolve um significativo trabalho integrando a cultura e turismo. O elemento basilar para o sucesso dessa junção é a
utilização responsável dos patrimônios e manifestações culturais como elementos geradores de trabalho e renda, sem,
contudo, descaracterizá-los ou resumi-los à mera condição de mercadoria.
Um bom exemplo dessa utilização responsável de um patrimônio cultural é a Gruta do Limoeiro. Ao longo dos anos foi
desenvolvido um intenso trabalho de conscientização e capacitação de moradores da comunidade para a apropriação e
utilização desse patrimônio natural como fonte de renda e sua importância para a identidade local. Por meio de uma parceria
entre o poder publico municipal e o poder estadual foi construído o “Centro de Visitantes Gruta do Limoeiro”, um
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empreendimento arrojado, que disponibiliza aos turistas e a comunidade uma excelente infraestrutura de recepção, auditório,
sala de exposição, sanitários e loja do agroturismo.
O Casarão da Fazenda do Centro é outro belo exemplo de associação entre cultura e turismo com vistas à geração de
renda. Completamente restaurado, o Casarão, além de atrativo por sua própria história, também é um espaço para
comercialização do artesanato local, além de ofertar, aos fins de semanas, serviços de restaurante aos visitantes.
A Festa de Corpus Christi, famosa nacionalmente, sofreu uma completa reformulação com a padronização das barracas
destinadas ao comércio, a criação de uma praça de alimentação administrada pelas entidades assistenciais do município,
investimento na segurança, e outras ações que objetivaram garantir o conforto dos moradores e fiéis.
A comemoração do carnaval foi completamente reestruturada com a criação do Castelo Folia. A antecipação da data
oficial do carnaval, permitiu aos castelenses momentos de diversão e alegria em sua própria cidade, aumentando o fluxo
turístico e movimentando o comércio local com o aquecimento das vendas, além de resgatar a tradição dos blocos de ruas.
A criação da Feira Rural de Castelo foi um importante marco no calendário de eventos do município, valorizando a cultura
local e permitindo a participação de empreendedores do agroturismo, além de configurar-se como um momento de lazer e
diversão para a família castelense. É o espaço ideal para que os mais distintos segmentos culturais divulguem suas
produções. Artesãos, músicos, dançarinos, contadores de histórias entre tantos outros, são os principais agentes sociais
envolvidos nesse grande evento.
Tabela 01: Dados econômicos de Castelo
PIB per capita a preços correntes:

9.301,74

Reais

Receitas orçamentárias realizadas - Correntes:

5.353.405.645

Reais

Despesas orçamentárias empenhadas - Correntes:

4.260.255.865

Reais

Valor do Fundo de Participação dos Municípios - FPM:

1.157.077.919

Reais

1.091

Empresas

Número de empresas locais:
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Pessoal ocupado total:

6.941

Pessoas

Fonte: IBGE - Censo demográfico de 2010

5.6 - Aspectos Sociais
A educação se constitui como direito fundamental e essencial ao ser humano e diversos são os documentos que
corroboram com tal afirmação. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia Geral das Nações
Unidas, em Paris, no ano de 1948, através da resolução 217 (A) III, considerada como norma comum a todos os povos e
nações, ratifica em seu artigo XXVII que “toda pessoa tem direito a instrução […] gratuita, pelo menos nos graus elementares
e fundamentais”.
Nossa Constituição federal, promulgada no ano de 1988 espraia no Art. 205 a premissa de que “a educação, direito de
todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
Derivada de nossa norma fundamental, a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, afirma que
Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de
solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
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V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII - valorização do profissional da educação escolar;
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino;
IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extraescolar;
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
XII - consideração com a diversidade étnico-racial. (BRASIL, 1996).
A educação em Castelo vem, ao longo da trajetória histórica do município, passando por transformações determinadas
pelas legislações, com o objetivo de garantir ao cidadão uma formação plena e que lhe permita situar-se no mundo,
desenvolvendo/exercendo as suas potencialidades, que o torne capaz de interferir de maneira positiva na realidade
circundante.
Até o ano de 1998, a maioria das escolas do município pertencia à Rede Estadual de Ensino, e a Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e Cultura era responsável por uma parcela menor de Unidades Escolares. Funcionava paralelamente o
Subnúcleo Regional de Educação – setor que gerenciava as escolas estaduais e a Secretaria como gestora das escolas
municipais.
A partir de então, com o início do processo de Municipalização, houve, por parte da Rede Estadual, a criação da
Superintendência Regional de Educação – Polo Cachoeiro de Itapemirim ficando, o município, responsável pelas escolas. A
partir daí, houve o aumento do número de alunos, passando a maioria das Escolas Unidocentes e Pluridocentes para a
jurisdição da Prefeitura Municipal de Castelo.
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No ano de 2005, foram municipalizadas mais escolas, agregando à rede, maiores demandas nas áreas estruturais, tanto
no que se refere ao espaço físico, quanto a recursos materiais e humanos.
Em 2007, optou-se pela Municipalização de praticamente todo o Ensino Fundamental do município, absorvendo assim
um público estudantil muito expressivo em relação à década de 90.
Em 2009, houve a nucleação das escolas com um quantitativo reduzido de aluno. As escolas funcionavam com turmas
multisseriadas, ofertando melhorias na qualidade da educação e reorganizando o fluxo de alunos para escolas com uma
estrutura que pudesse oferecer maiores possibilidades de aprendizagem, essenciais à formação do cidadão.
Com a crescente demanda de vaga em creches, para melhor atender à população, o município ampliou a oferta de
vagas, inaugurando novas unidades de Educação Infantil.
Em 2010, houve a implantação de duas Escolas de Tempo Integral, colocando Castelo em posição de destaque no
Estado e no País.
Hoje, o Poder Público Municipal possui uma política de atendimento a todos os cidadãos Castelenses que se encontram
na etapa obrigatória de escolaridade, aplicando as legislações com vistas a uma melhor qualidade de ensino, e cada vez
mais investindo em práticas que garantam a matrícula, a permanência e o sucesso do aluno, bem como o acesso aos
padrões mais elevados de conhecimento.
5.6.1 - Aspectos quantitativos da Educação
5.6.1.1 - Educação Infantil
Tabela 02 – Creches em funcionamento
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Atendimento em Tempo Integral
Municipal

3

Filantrópica

1

Atendimento em Tempo Parcial e Integral
Municipal

1

Total de Creches

5

Fonte: MEC/INEP – Censo Escolar 2013

Tabela 03 – Escolas com Educação Infantil – Tempo Integral
Rural

3

Urbana

1

Escola com Educação Infantil e Ensino Fundamental

11

Centro de Educação Infantil com Pré-Escola

2

Total de Entidades que atuam com Pré-Escola

17

Fonte: MEC/INEP – Censo Escolar 2013

5.6.1.2 - Ensino Fundamental
Tabela 04 – Número de escolas do Ensino Fundamental
Escola Municipal – Tempo Integral
Rural

3

Urbana

1

Escola Municipal – Regular
Rural

8
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Urbana

8

Escola Estadual
Urbana

1

Escola Particular
Urbana

1

Total de Entidades que atuam com Ensino Fundamental

22

Fonte: MEC/INEP – Censo Escolar 2013
Tabela 05 – Numero de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental
DADOS DOS ALUNOS – ENSINO FUNDAMENTAL
N° de Alunos - Municipal

4.182

N° de Alunos - Estadual

414

Regular

291

EJA

242

N° de Alunos – Particular

177

Fonte: MEC/INEP – Censo Escolar 2013

5.6.1.3 - Ensino Médio
Rede Municipal de Ensino não oferece atendimento ao Ensino Médio. Os alunos dessa etapa do ensino no município
estão distribuídos em duas escolas estaduais e duas particulares, conforme gráfico abaixo:
Tabela 06– Numero de Alunos Matriculados no Ensino Médio
ESCOLA

REGULAR

EJA

TÉCNICO

TOTAL DE ALUNOS

E.E.E.M. João Bley

371

217

145

733

E.E.E.M. Emílio Nemer

520

-

160

680

Colégio Expoente de Castelo

71

-

-

71
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Escola Família Agrícola de Castelo

-

-

112

112

Fonte: MEC/INEP – Censo Escolar 2013

5.6.1.4 – Ensino Superior

ESCOLA

TOTAL DE ALUNOS

CURSOS GRADUAÇÃO

CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO
Área de Direito, Área de
Educação,
Engenharia,

MULTIVIX

700



Medicina

veterinária,

Direito,

Administração de empresas,

de

Tecnologia

E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

350

Português,

Administração
Matemática,

de

empresas,

Ciência

Contábeis,

Historia, Geografia, Espanhol, Português-inglês,
Agronegócio, Recursos Humanos
Pedagogia, Ciências Contábeis, História, Filosofia,

UAB – UNIDADE ABERTA DO BRASIL –
POLO CASTELO

100

Proeja

-

Educação

Integrada

à

Educação Básica na Modalidade de Educação de
Jovens e Adultos

5.6.2 - Bem Estar social

Profissional

de
de

Pública, Área de Saúde,
Veterinária,

Pedagogia,

Área

Gestão, Área de Gestão
Área

UNIUBE - IADE - INSTITUTO DE APOIO

Área

Educação, Gestão Empresarial

Medicina
Área

de
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De acordo com o Plano Municipal de Assistência Social, elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência social SEME em 2013, o Município de Castelo, que de acordo com a Norma Operacional Básica do Sistema Único da Assistência
Social NOB-SUAS (2006), está no nível de gestão básica, sendo Município de Pequeno Porte II, possui uma ampla rede de
serviços socioassistenciais, que visa atender os indivíduos na perspectiva do Sistema Único da Assistência Social -SUAS.
Essa rede de serviços socioassistenciais representa o conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade
civil, que ofertam e operam benefícios, serviços, programas e projetos, articulando as unidades de provisão de proteção
social, em benefício dos indivíduos e famílias atendidas.
Visando cumprir os objetivos da Política Nacional de Assistência Social, o município de Castelo assegura a oferta dos
serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social por meio de equipamentos nos níveis de Proteção Social
Básica (Centro de Referência da Assistência social – CRAS; Cadastro Único para Benefícios da Assistência Social; Plantão
Social (Benefícios Eventuais); Benefício de Prestação Continuada (BPC), e os Benefícios de Transferência de Renda
(Programa Bolsa Família e Programa Bolsa Capixaba); Setor de Habitação de Interesse Social); na Proteção Social Especial
de Média Complexidade (Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS; Serviço Especializado em
Abordagem Social e Serviço de Proteção Social a adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade
Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)); e Proteção Social Especial de Alta Complexidade (Casa de
Apoio à Criança e ao Adolescente de Castelo).
O município possui, ainda, um conjunto integrado de serviços socioassistenciais, ofertados pela Secretaria Municipal de
Assistência Social, por meio de equipamentos públicos, além das entidades filantrópicas, devidamente registradas no
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Conselho Municipal de Assistência Social de Castelo – COMASC, tanto na Proteção Social Básica como na Proteção Social
Especial de Média e Alta Complexidades, que compõe esta rede.
6 – MEIOS ACESSO

6.1- Terrestre
Rodovias:
Estadual –
ES 166 - liga Castelo a Cachoeiro de Itapemirim; e Castelo a Venda Nova do Imigrante
ES 379 - liga Castelo a Muniz Freire
ES 475 – liga Castelo a Vargem Alta
ES 477 – liga Castelo a Venda Nova do Imigrante
Acessos para capital do Estado: Feito através da rodovia ES-166, sentido Castelo/ Venda Nova do Imigrante, e rodovia BR262 sentido Vitória e ES 166 sentido Cachoeiro de Itapemirim e BR 101 sentido Vitória.
Acesso a capital: BR 262 e BR 101 a partir da ES 166.
Acesso para outros municípios:
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Rodovias Pavimentadas:
•

ES 166 - liga Castelo a Cachoeiro de Itapemirim; e Castelo a Venda Nova do Imigrante

Rodovias não pavimentadas –
•

ES 379 - liga Castelo a Muniz Freire

•

ES 475 – liga Castelo a Vargem Alta

•

ES 477 – liga Castelo a Venda Nova do Imigrante

7 - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
7.1 - Estrutura Administrativa
Nome do Prefeito: Luiz Carlos Piassi
Secretarias, Departamentos e Outros:


Secretaria Municipal de Administração



Secretaria Municipal de Planejamento



Secretaria Municipal de Finanças,



Secretaria Municipal de Obras,



Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;
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Secretaria Municipal de Agricultura;



Secretaria Municipal de Meio Ambiente;



Secretaria de Turismo e Cultura;



Secretaria Municipal de Educação;



Secretaria Municipal de Assistência Social;



Secretaria Municipal de Saúde;



Secretaria Municipal de Interior;



Secretaria Municipal de Esportes;

7.2 – GESTÃO DO TURISMO
7.2.1 - Órgão oficial de Turismo: Secretaria de Turismo e Cultura
Titular do órgão: Carlos Alfonso Do Val Claure
A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura – Semturc possui a maioria de seu quadro funcional composto por servidores
efetivos, assim distribuídos:
01 Artista Plástico;
01 Historiador;
01 Turismólogo;
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01 Técnico em turismo
04 Assistentes de serviço de educação cultural;
01 Técnico de serviços gerenciais;
01 Assistente técnico de serviço;
01 Auxiliar de serviços gerais.
7.2.2 – Conselho Municipal de Turismo
Lei de criação do Conselho Municipal de Turismo – lei nº 2.056 de 24 de dezembro de 2001
Presidente: Carlos Alfonso do Val Claure
(cada cadeira com um titular e um suplente)
I. Secretário Municipal de Turismo e Cultura
II. Representante do Departamento de Turismo
III. Representante de Instituição Cultural
IV. Representante da Câmara Municipal
V. Representante da Agroindústria
VI. Representante do Circuito Turístico Caminhos da Natureza
VII. Representante da Secretaria de Educação
VIII. Representante da Vigilância Sanitária
IX. Representante da Secretaria de Meio Ambiente
X. Um representante de Empresa de Transporte e Táxi
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XI. Um representante de Empresas Hoteleiras
XII. Representante das Empresas de Bares e Restaurantes
XIII. Representante da Associação Comercial e Industrial
XIV. Representante da Associação de Artesãos
XV. Representante das Agências de Turismo de Castelo
7.3 – Fundo Municipal de Turismo
- Fundo Municipal de Turismo- criado pela Lei nº 2.120 de 10 de outubro de 2002
7.4 – Legislação Municipal
Lei Orgânica do Município: Lei 1.687 de 25/12/1928, com instalação em 02/01/1929
A lei n° 2.749, de 11 de março de 2009, criou a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura – SEMTURC com base nos
padrões atuais
7.5 – Feriados e Datas Comemorativas Municipais
Calendário de Eventos 2018
CASTELO/ES
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JANEIRO
20 e 21

Festa de São Sebastião –
Leilão
do
Galo
e
V
Caminhada
da
Vida
Casarão da Fazenda do
Centro

Organização: Instituto Frei Manuel
Simón

FEVEREIRO
08

Castelo Folia – Tradicional
Bloco das Piranhas

Organização: Secretaria de Turismo
e Cultura

09 e 10/02

Castelo Folia – Carnaval de
Rua de Castelo

Organização: Secretaria de Turismo
e Cultura

MARÇO
30

Encenação da Paixão de
Cristo

Organização: Comunidade São
Manoel

ABRIL
01 à 30

Comemoração ao Mês do
Índio - Centro de Visitantes
Gruta do Limoeiro
Mundial de Vôo Livre

Organização: LIMOTUR
Organização: Federação Capixaba
de Vôo Livre
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MAIO
01 à 31

Comemoração ao Mês do
Negro - Casarão da Fazenda
do Centro

Organização: Instituto Frei Manuel
Simón

12

Tarde Cultural – Consciência
Negra - Casarão da Fazenda
do Centro

Organização: Instituto Frei Manuel
Simón

13

Festa da Imaculada Esposa
do Espírito Santo - Santuário
de Aracuí

Organização: Paróquia São José

18 à 20

Festa de Santa Rita de
Cássia - Casarão da Fazenda
do Centro

Organização: Instituto Frei Manuel
Simón

30 e 31
Festa de Corpus Christi

Organização: Secretaria de Turismo
e Cultura e Paróquia Nossa Senhora
da Penha

JUNHO
01 à 03

Festa de Emancipação – 90
anos de Castelo

Organização: Prefeitura Municipal de
Castelo

09

Arraiá do Bairro
Independência

Organização: Comunidade Bairro
Independência

15 e 16

Abertura da Temporada de
Inverno

Organização: Secretaria de Turismo
e Cultura

23

Festa Caipira - Casarão da

Organização: Instituto Frei Manuel
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Fazenda do Centro

Simón
JULHO

01 e 02

Encontro
de
Cavaleiros,
Damas e Carreteiros Casarão da Fazenda do
Centro

07 e 08

Festa do Porco no Rolete

14
19 à 22

Organização: Comunidade do
Campestre

Arraiá da Gruta do Limoeiro
Festival
Gastronômico
Cultural - Wine & Beer

Organização: Instituto Frei Manuel
Simón

Organização: LIMOTUR
e

Organização: Instituto ICADES

AGOSTO
07 à 15

Festa de Nossa Senhora da
Penha – Padroeira de Castelo

Organização: Paróquia Nossa
Senhora da Penha

25 e 26

Festa de Santo Agostinho Casarão da Fazenda do
Centro

Organização: Instituto Frei Manuel
Simón

Fest Dança

Organização: Ramos Produções

27 à 29

SETEMBRO
07

Passeio da Independência

Organização: Jeep Clube de Castelo
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08 e 09

FECAJEEP – Festa Capixaba
do Jeep

Organização: Jeep Clube de Castelo

13 à 16

Castelo Rural – Feira do
Agroturismo e Negócios

Organização: Secretaria de Turismo
e Cultura

14

Festa da Santa Cruz Casarão da Fazenda do
Centro

Organização: Instituto Frei Manuel
Simón

21

Sarau
da
Primavera
Casarão da Fazenda do
Centro

Organização: Instituto Frei Manuel
Simón

OUTUBRO
04 à 12

Festa de Nossa Senhora
Aparecida

Organização: Comunidade Nossa
Senhora Aparecida

07

Festa de Santo Tomás de
Vilanova – Casarão da
Fazenda do Centro

Organização: Instituto Frei Manuel
Simón

21 à 28

Festa Italiana de Castelo

Organização: Società Italiana di
Castello

NOVEMBRO
04

Abertura da Temporada de
Verão
Verão Saudável

Organização: Secretaria de Turismo
e Cultura
Organização: Secretaria de
Esportes
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11

Festa do Torresmo - Centro
de Visitantes Gruta do
Limoeiro

Organização: LIMOTUR

20 à 24

FLIC – Festival Literário de
Castelo

Organização: Secretaria de Turismo
e Cultura e Academia Literária
Castelense

20 à 25

Festa da Cultura Negra
Castelense

Organização: Movimento Negro
Castelense

DEZEMBRO
01 à 20

Castelo de Natal

Organização: Secretaria de Turismo
e Cultura

28

Festa de final de ano da ACIC

Organização: ACIC – Associação
Comercial e Industrial de Castelo

8 - SERVIÇOS PÚBLICOS
8.1 - Abastecimento de Água.
Domicílios particulares permanentes: 10.843
Empresa responsável: CESAN– Companhia Espírito Santense de Saneamento.
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Forma de abastecimento de água dos domicílios particulares permanentes e número de domicílios atendidos 100% na sede:
Comunidades do Interior com abastecimento de água: Estrela do Norte , Caju, São Quirino, Água Limpa e Monte Pio

8.2 - Serviços de Esgoto
Domicílios particulares permanentes: 9.102
Empresa responsável: CESAN– Companhia Espírito Santense de Saneamento.
Comunidades do Interior com Tratamento de Esgoto (fossas filtro): Caju e São Quirino
Comunidades do Interior com tratamento completo (WASB): Estrela do Norte
8.3 - Serviços de Energia
Tipo de abastecimento de energia: elétrica.
Empresa responsável: ESCELSA Espírito Santo Centrais Elétricas
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Número de domicílios atendidos:
1. Residencial: 9.605
2. Rural: 3.651
3. Comercial: 1.415
4. Industrial: 278
5. Outros: 145
8.4 - Serviços de Coleta de Lixo
Tipo de coleta de lixo e número de domicílios atendidos 100% na cidade
Frequência de Coleta: Diariamente na sede e 2 vezes por semana no interior
Coleta seletiva, realizada pelo projeto reciclando Vidas: 100% na sede e Coleta semanalmente no interior

8.5 – Telefonia
Claro
Vivo
Tim
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Internet: Oi, Vivo e Voxbraz
9 – FAUNA/ FLORA
9.1 - Flora
Castelo está localizado numa região de relevo montanhoso, com altitude superior à 1.000 m. Da área original de floresta;
que anteriormente cobria todo seu território, restam atualmente 6.659,09 há remanescentes da Mata Atlântica, que
correspondem a 9,93% da área total. Podemos apontar algumas espécies como: Embaúbas, Angicos, Cangeranas, Jacarás e
Cedros. A maior parte da cobertura original da região foi substituída por pastagem, cafezais e bananais.
Castelo possui dois parques estaduais: Parque Estadual Mata das Flores e Parque Estadual do Forno Grande

9.2 – Fauna
São observadas várias espécies que habitam a mata atlântica, vegetação predominante na região, sendo mais comuns
alguns exemplares de Siriema, Jacú, Canário da Terra, Sabiá da Mata, Bem Te Ví, Coleiro e Corujas.

10 – ATRATIVOS TURÍSTICOS -
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10.1 – Atrativos Naturais
10.1.1– Montanhas/ Picos
Nome do atrativo: Pico do Forno Grande.
Localização: Parque Estadual do Forno Grande, Forno Grande. Área Rural.
Localidade mais próxima do atrativo: Patrimônio do Ouro.
Distância da localidade mais próxima do atrativo: 07 Km.
Distância da sede do município: 28 Km.
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavimentado em regular estado e possuindo pouca sinalização.
Descrição do acesso utilizado: seguir pela estrada Castelo/ Vargem Alta até chegar à comunidade de Patrimônio do Ouro,
pegar no sentido a comunidade da Bateia, percorrer por 7 km até a entrada do Parque.
Pela BR 262, entrar na altura do Km 94 sentido Caxixe Frio. Dali são aproximadamente 15 km, passando pela comunidade do
Forno Grande, até a entrada do Parque.
Seguir pela Rodovia que liga Castelo à Venda Nova do Imigrante até ao Distrito de Limoeiro, pegar sentido Forno Grande,
passando pelo Caxixe Quente, dali são 18 Km até a entrada do Parque.
Transporte para o atrativo: rodoviário contratado ou particular.
Legislação de proteção ao atrativo: Decreto Estadual nº 312 de 31/10/60
Estado de Conservação: Ótimo
Visitação: segunda a sexta-feira 8h às 16h, dispõe de guias para as visitas, com 4 trilhas, em diversos níveis de dificuldade.
Necessário agendamento.
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Acessibilidade do atrativo: permanente
Tempo necessário para usufruir o atrativo: variando entre minutos e horas, dependendo do objetivo da visita.
Equipamentos e serviços no atrativo: centro de vivência amplo, equipado e estruturado, dispondo de museu, sala com TV e
Vídeo para cursos e palestras, escritório local, além de instalações sanitárias adequadas.
Atividades decorrentes no atrativo: visitação, trabalhos educacionais, principalmente na área ambiental, contemplação
paisagística, pesquisa e lazer.
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim.
Origem dos visitantes: local, municipal, regional, nacional e internacional. Fluxo de visitação, constante.
Descrição do atrativo: Localizado no Parque Estadual de Forno Grande, o Pico é um afloramento rochoso com uma altura de
2.039 m e de seu cume avista-se o mar, o Pico da Bandeira, cidades como Castelo, Cachoeiro de Itapemirim e as luzes de
Vitória. O parque é administrado pelo IEMA
10.1.2 – Chapadas/Tabuleiros/ Rampas
Nome do atrativo: Rampa do Ubá.
Localização: Córrego do Ubá. Área Rural.
Telefone: 28 3528 2519
Localidade mais próxima do atrativo: Patrimônio do Ouro
Distância da localidade mais próxima do atrativo: 7 Km.
Distância da sede do município: 28 Km.
Acesso ao atrativo: Rodoviário, não pavimentado em bom estado e sinalizado.
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Descrição do acesso utilizado: seguir pela estrada Castelo/ Vargem Alta ( ES 475) chegando na comunidade de Patrimônio
do Ouro. Dois quilômetros à frente, toma-se à direita em direção a Ubá. A estrada segue por 7 km pela divisa dos municípios
de Castelo e Vargem Alta, até chegar a Rampa.
Transporte para o atrativo: Rodoviário contratado ou particular
Legislação de proteção ao atrativo: Não há.
Estado de Conservação: ótimo
Visitação: diariamente, sem horário definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito e sem autorização prévia.
Acessibilidade do atrativo: permanente.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: variando entre minutos e horas, dependendo do objetivo da visita.
Atividades decorrentes no atrativo: prática do Voo Livre (parapente e asa delta), contemplação
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim
Origem dos visitantes: local, municipal, do entorno regional e de todo país e do exterior, Fluxo de visitação: constante
(principalmente nos finais de semana).
Descrição do atrativo: A Rampa de Voo Livre está a 960 metros de altitude e proporciona uma belíssima paisagem. O Voo
dos parapentes sobre as imponentes montanhas e precipícios, o pico do Forno Grande, a Pedra do Dedo e a Cachoeira da
Prata, se fundem num só cenário.
Ubá pode ser considerado como uma das melhores e mais bela rampa de voo do mundo. Além da espetacular paisagem
montanhosa, a predominância de correntes ascendentes favorece a prática do esporte, com térmicas (bolhas de ar quente
que desprendem do solo e dos paredões de rocha) que aparecem por todo o vale.
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Nome do atrativo: Rampa do Apeninos.
Localização: Comunidade Apeninos. Área Rural.
Localidade mais próxima do atrativo: Sede
Distância da localidade mais próxima do atrativo: 12 Km.
Distância da sede do município: 10 Km.
Acesso ao atrativo: Rodoviário, não pavimentado em bom estado e sinalizado.
Descrição do acesso utilizado: Seguir pela estrada Castelo / Vargem Alta até chegar a Fazenda das Flores, a 7 km da sede,
pegar a esquerda percorrer por 3 km subindo a serra até chegar a Comunidade de Apeninos.
Transporte para o atrativo: Rodoviário contratado ou particular
Legislação de proteção ao atrativo: Não há.
Estado de Conservação: bom.
Visitação: diariamente, sem horário definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito e sem autorização prévia.
Acessibilidade do atrativo: permanente.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: variando entre minutos e horas, dependendo do objetivo da visita.
Equipamentos e serviços no atrativo: Não possui nenhum tipo de equipamentos que ofereça serviços turísticos.
Atividades decorrentes no atrativo: prática do Voo Livre (parapente e asa delta), Escalada e contemplação
Integra roteiros turísticos comercializados? Não
Origem dos visitantes: local, municipal, do entorno regional e de todo país e do exterior, Fluxo de visitação: constante
(principalmente nos finais de semana).
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Descrição do atrativo: Casas de Estuque que até hoje estão de pé com aproximadamente 70 anos. Área de Mata atlântica
com uma estrada, não muito conservada. Excelentes paisagens do Pico do forno Grande e vistas do Vale do Prata. A partir da
subida para Apeninos quando se passa pela “Pedra da Lagartixa”.
Da parte mais alta da propriedade é possível desfrutar da paisagem da Pedra do Dedo, no Patrimônio do Ouro, Morro da
Joeba com 512 metros de altitude, próximo ao local onde existe a rampa de voo livre de Apeninos.
Nome do atrativo: Rampa do Alto Chapéu
Localização: Alto Chapéu. Área Rural.
Localidade mais próxima do atrativo: Sede
Distância da localidade mais próxima do atrativo: 10 Km.
Distância da sede do município: 10 Km.
Acesso ao atrativo: Rodoviário, não pavimentado em bom estado e sinalizado.
Descrição do acesso utilizado: A partir do Bairro Garage, seguir pela estrada não pavimentada a entrada, a esquerda, cerca
de 4KM da sede. Subir a serra do Alto Chapéu por mais 4KM e pegar a esquerda novamente.
Transporte para o atrativo: Rodoviário contratado ou particular
Legislação de proteção ao atrativo: Não há.
Estado de Conservação: bom.
Visitação: diariamente, sem horário definido, sem visitas guiadas, acesso gratuito e sem autorização prévia.
Acessibilidade do atrativo: permanente.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: variando entre minutos e horas, dependendo do objetivo da visita.
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Equipamentos e serviços no atrativo: Não possui nenhum tipo de equipamentos que ofereça serviços turísticos.
Atividades decorrentes no atrativo: prática do Voo Livre (parapente e asa delta), contemplação
Integra roteiros turísticos comercializados? Não
Origem dos visitantes: local, municipal, do entorno regional e de todo país e do exterior, Fluxo de visitação: constante
(principalmente nos finais de semana).
Descrição do atrativo: Decolagem: rampa totalmente gramada com declive suave e grande área de abordagem.
Pouso: Pouso oficial na Fazenda Garagem. Inúmeros pousos alternativos.
Melhor época: de Setembro a março. Mais é possível voar o ano todo.
Nome do atrativo: Pedra da Onça
Localização: Comunidade de Monte Pio. Área Rural.
Localidade mais próxima do atrativo: Monte Pio
Distância da localidade mais próxima do atrativo: 3 Km.
Distância da sede do município: 13Km.
Acesso ao atrativo: Rodoviário, não pavimentado em bom estado e sinalizado.
Descrição do acesso utilizado: Seguir pela estrada Castelo/ Vargem Alta (ES 475) chegando na comunidade de Patrimônio do
Ouro, entra na Estrada da Comunidade de Monte Pio. A estrada segue por 3.5 km até a pedra da Onça.
Transporte para o atrativo: Rodoviário contratado ou particular
Legislação de proteção ao atrativo: Não há.
Estado de Conservação: ótimo
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Atividades decorrentes no atrativo: Base jump e Wingsuit, contemplação
Integra roteiros turísticos comercializados? Não
Origem dos visitantes: local, municipal, do entorno regional e de todo país e do exterior, Fluxo de visitação: constante
(principalmente nos finais de semana).
Descrição do atrativo: A Pedra da Onça é um afloramento rochoso que se destaca na região com rochas cristalinas do
embasamento, possui 784metros de altitude e utilizado para prática de Esportes Radicais. Em 2014 sediou o campeonato
internacional de Wingsuit, e é utilizado por amantes do Base Jump.
Nome do atrativo: Pedra do Fio
Localização: Arapoca
Localidade mais próxima do atrativo: Comunidade da Arapoca
Distância da localidade mais próxima do atrativo: 4km
Distância da sede do município: 12km
Acesso ao atrativo: Rodoviário, não pavimentado em bom estado e sinalizado.
Transporte para o atrativo: particular
Legislação de proteção ao atrativo: Não há.
Estado de Conservação: ótimo
Atividades decorrentes no atrativo: contemplação e prática de esportes
Integra roteiros turísticos comercializados? Não
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Origem dos visitantes: local, municipal, do entorno regional e de todo país e do exterior, Fluxo de visitação: constante
(principalmente nos finais de semana).
Descrição do atrativo: é uma formação rochosa localizada na comunidade de Arapoca. Com 1.034 metros de altitude, é um
dos pontos turísticos mais importantes do município. Atrai praticantes de Montanhismo, Wingsuit e Skyline.
Nome do atrativo: Pedra do Cabrito
Localização: Arapoca
Localidade mais próxima do atrativo: Comunidade da Arapoca
Distância da localidade mais próxima do atrativo: 2km
Distância da sede do município: 12km
Acesso ao atrativo: Rodoviário, não pavimentado em bom estado e sinalizado.
Transporte para o atrativo: particular
Legislação de proteção ao atrativo: Não há.
Estado de Conservação: ótimo
Atividades decorrentes no atrativo: contemplação e prática de esportes
Integra roteiros turísticos comercializados? Não
Origem dos visitantes: local, municipal, do entorno regional e de todo país e do exterior, Fluxo de visitação: constante
(principalmente nos finais de semana).
Descrição do atrativo: É uma formação rochosa localizada na comunidade de Arapoca. Com 1120 metros de altitude, é um
dos pontos turísticos mais importantes do município. Atrai praticantes de Montanhismo, Wingsuit e Skyline.
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10.1.3 – Hidrografia
10.1.3.1 - Rios.
Nome: Rio Castelo
Localização: Passam por áreas urbanas e não urbanas.
Estado de conservação: Bom.
Nascentes: Na comunidade de Mata Fria – (município de Conceição de Castelo)
Descrição: Deságua no Rio Itapemirim na localidade de Duas Barras (município de Cachoeiro de Itapemirim).
Nome: Rio Caxixe
Estado de conservação: Bom.
Nascentes: Na região de Forno Grande
Descrição: Afluente do Rio Castelo.
Nome: Rio da Prata
Estado de conservação: Bom.
Nascentes: Na região do Patrimônio do Ouro.
Descrição: Afluente do Rio Castelo.
Nome: Ribeirão Estrela do Norte
Estado de conservação: Bom.
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Nascentes: Na região de maior altitude do Distrito de Estrela do Norte.
Descrição: Deságua no Rio Itapemirim.
10.1.4.- Lagoas/ Lagos
Nome: Reservatório Artificial da PCH São João
Localização: Comunidade Conquista – Ponte de São João
Estado de conservação: Bom
Descrição: Abastecimento para produção elétrica.

10.1.5 – Queda D`Agua
10.1.5.1 – Cachoeiras
Nome do atrativo: Cachoeira da Prata
Localização: Fazenda da Prata. Área Rural.
Localidade mais próxima do atrativo: Patrimônio do Ouro
Distância da localidade mais próxima: 7 Km.
Distância da sede do município: 14 Km
Acesso ao atrativo: Rodoviário, não pavimentado em regular estado e parcialmente sinalizado.
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Transporte para o atrativo: Rodoviário contratado, em bom estado e não adaptado.
Descrição do acesso utilizado: Bairro Niterói tomando a estrada que liga Castelo a Vargem Alta (ES 475), acesso não
sinalizado (referência Voo Livre), estrada não pavimentada.
Legislação de proteção ao atrativo: Não há.
Estado de Conservação: Bom.
Acessibilidade ao atrativo: Restrito
Equipamentos e serviços no atrativo: Não há.
Integra roteiros turísticos comercializados? Não.
Descrição do atrativo: A cachoeira descortina-se da Reserva Florestal da Mata das Flores, de uma altura de 200 metros, com
100 metros de queda d’água, e é vista da Fazenda da Prata, podendo ser vista de uma longa distância.
Nome do atrativo: Cachoeira do Pedregulho
Localização: Pedregulho. Área Rural.
Localidade mais próxima do atrativo: Patrimônio do Ouro
Distância da localidade mais próxima:1,5 km
Distância da sede do município: 21 Km
Acesso ao atrativo: Rodoviário, não pavimentado em regular estado e não sinalizado.
Transporte para o atrativo: Rodoviário contratado, em bom estado e não adaptado.
Descrição do acesso utilizado: seguir pela estrada Castelo/Vargem Alta ( ES 475) chegando no 18 km na comunidade de
Patrimônio do Ouro. Toma-se à esquerda em direção a Pedregulho, são apenas mais 1,5 km até chegar a Cachoeira.
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Legislação de proteção ao atrativo: Não há.
Estado de Conservação: Ótimo
Visitação: Diariamente, sem horário definido, durante todo o ano, sem visitas guiadas, acesso gratuito e sem autorização
prévia.
Acessibilidade ao atrativo: Permanente
Tempo necessário para usufruir o atrativo: variando entre minutos e horas, dependendo do objetivo da visita.
Equipamentos e serviços no atrativo: A cachoeira se localiza em um sítio onde este oferece serviço de restaurante (aos
domingos), bar, camping e uma área gramada para lazer em torno da cachoeira.
Atividades decorrentes no atrativo: Contemplação, pesquisa e lazer.
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim
Origem dos visitantes: Local, municipal, regional, nacional e internacional
Descrição do atrativo: O acesso ao topo da cachoeira é pela comunidade da Bateia, na propriedade da família Tomazini, que
é detentora de título que classifica o café produzido na propriedade como um dos melhores cafés torrados e moídos do país.
Além disso a cachoeira tem um cenário que guarda resquícios do canal esculpido pelos escravos em uma extensão de pedra
de 15 metros de cumprimento por 3 de profundidade, usado para extrair prata, ouro e pedras preciosas do rio.
Contato: Furlan (28) 99975 - 7900
Nome do atrativo: Cachoeira do Centro
Localização: Fazenda do Centro. Área Rural.
Localidade mais próxima do atrativo: Sede.
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Distância da localidade mais próxima: 13Km.
Distância da sede do município: 13 Km.
Acesso ao atrativo: Rodoviário parcialmente pavimentado em bom estado e não sinalizado.
Transporte para o atrativo: rodoviário contratado ou particular.
Descrição do acesso utilizado: São 10 km da sede do município, junto à margem da rodovia ES-166 (pavimentada) que liga
Castelo a Venda Nova, tendo como acesso estrada de terra batida.
Legislação de proteção ao atrativo: Não há.
Estado de Conservação: Bom.
Visitação: Diariamente, sem horário definido, durante todo o ano, sem visitas guiadas, acesso gratuito e sem autorização
prévia.
Acessibilidade ao atrativo: Permanente.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: variando entre minutos e horas, dependendo do objetivo da visita.
Equipamentos e serviços no atrativo: Não há.
Atividades decorrentes no atrativo: Cachoeira propícia para banhos, com um lago e corredeiras. Contemplação, pesquisa e
lazer.
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim
Origem dos visitantes: Local e municipal. Maior fluxo de visitação entre o mês de Novembro a Abril.
Descrição do atrativo: É uma cachoeira que, após sua queda d’água, forma uma espécie de lagoa, com areias brancas, sem
pedras; permite um bom banho, tornando-se muito frequentada nos finais de semana, principalmente no verão.
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Nome do atrativo: Cachoeira do Campestre
Localização: Campestre. Área Rural.
Localidade mais próxima do atrativo: Fazenda do Centro
Distância da localidade mais próxima: 1 km
Distância da sede do município: 14 Km.
Acesso ao atrativo: Rodoviário, não pavimentado em regular estado e não sinalizado.
Transporte para o atrativo: Rodoviário contratado, em bom estado e não adaptado.
Descrição do acesso utilizado: São 10 km da sede do município, junto à margem da rodovia ES-166 (pavimentada) que liga
Castelo a Venda Nova, tendo como acesso estrada de terra batida, de 4 Km.
Legislação de proteção ao atrativo: Não há.
Estado de Conservação: Bom.
Equipamentos e serviços no atrativo: Não há.
Atividades decorrentes no atrativo: área restrita - particular
Integra roteiros turísticos comercializados? Não.
Descrição do atrativo: A 14km do centro de Castelo, é uma das cachoeiras mais frequentadas do município.

Nome do atrativo: Cachoeira da Brejaúba
Localização: Comunidade Brejaúba. Área Rural.
Localidade mais próxima do atrativo: Sede
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Distância da localidade mais próxima: 15 Km.
Distância da sede do município: 15 km
Acesso ao atrativo: Rodoviário, não pavimentado em regular estado e não sinalizado.
Descrição do acesso utilizado: A partir do Distrito de Aracuí, seguir a rodovia pavimentada ES 491 até Brejaúba. A chegada
até a cachoeira se dá pela fazenda da família Mesquita, onde se localiza a cachoeira. O acesso ao pé da cachoeira é fácil, e
no trajeto avista se as serras de Arapoca.
Legislação de proteção ao atrativo: Não há.
Estado de Conservação: Bom.
Equipamentos e serviços no atrativo: Não há.
Atividades decorrentes no atrativo: área restrita - particular
Integra roteiros turísticos comercializados? Não.
Nome do atrativo: Cachoeira do Caxixe
Localização: Caxixe. Área Rural.
Localidade mais próxima do atrativo: Limoeiro
Distância da localidade mais próxima: 12 km
Distância da sede do município: 27 Km
Acesso ao atrativo: Rodoviário, não pavimentado em regular estado e não sinalizado.
Transporte para o atrativo: Rodoviário contratado, em bom estado e não adaptado.
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Descrição do acesso utilizado: seguir pela estrada Castelo/Venda Nova chegando no 15 km no Distrito de Limoeiro. Em frente
ao Bar e Restaurante Viganor entrar a direita. Seguir até o Caxixe em estrada não pavimentada (bom estado de conservação)
aproximadamente 12 km até a cachoeira
Legislação de proteção ao atrativo: Não há.
Estado de Conservação: Ótimo
Acessibilidade ao atrativo: Permanente
Equipamentos e serviços no atrativo: A cachoeira se localiza em um sítio particular. Está em fase de estruturação, mais o
objetivo dos proprietários será visita de contemplação.
Atividades decorrentes no atrativo: área restrita - particular
Integra roteiros turísticos comercializados? Não.
Descrição do atrativo: Cachoeira belíssima e não utilizado sua área para o turismo.
Nome do atrativo: Cachoeira da Abundância
Localização: Abundância. Área Rural.
Localidade mais próxima do atrativo: Sede
Distância da localidade mais próxima: 9km
Distância da sede do município: 9 Km
Acesso ao atrativo: Rodoviário, não pavimentado em regular estado e não sinalizado.
Transporte para o atrativo: Rodoviário contratado, em bom estado e não adaptado.
Legislação de proteção ao atrativo: Não há.
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Estado de Conservação: bom
Acessibilidade ao atrativo: Permanente
Tempo necessário para usufruir o atrativo: variando entre minutos e horas, dependendo do objetivo da visita.
Equipamentos e serviços no atrativo: A cachoeira se localiza em um sítio particular. Esta, fechado para visitação.
Atividades decorrentes no atrativo: Contemplação, pesquisa.
Integra roteiros turísticos comercializados? Não.
Origem dos visitantes: Local e municipal
Descrição do atrativo: Cachoeira belíssima e não utilizado sua área para o turismo.
10.1.6 – Unidades de Conservação
Nome do atrativo: Parque Estadual Mata das Flores
Localização: Área rural.
Localidade mais próxima do atrativo: Sede
Distância da localidade mais próxima: 4 km.
Distancia da sede do município: 4 km.
Acesso ao atrativo: Rodoviário parcialmente pavimentado em regular estado e não sinalizado.
Descrição do acesso utilizado: Bairro Niterói tomando a estrada que liga Castelo a Vargem Alta (ES 475), acesso sinalizado
(referência Voo Livre), estrada não a pavimentada e em bom estado.
Transporte para o atrativo: Particular
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Legislação de proteção ao atrativo: Lei Estadual nº 4.617 de 02/01/92
Estado de conservação: Bom.
Visitação: Diariamente - sem visitas guiadas
Acessibilidade ao atrativo: Permanente.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: variando entre minutos e horas, dependendo do objetivo da visita.
Equipamentos e serviços no atrativo: Não se aplica.
Atividades ocorrentes no atrativo: Caminhadas ecológicas, trilhas e pesquisa
Integra roteiros turísticos comercializados? Não.
Origem dos visitantes: Local, municipal, entorno regional.
Descrição do atrativo: É parte do resquício da Mata Atlântica e ocupa uma área de 800 ha. Tombada como Parque Florestal
(Estadual). O parque é administrado pelo IEMA. Sua fauna é bem rica com pássaros (gaviões, corujas, pega-macaco,
caracará, urubus e corujas), como também possui inúmeros mananciais, onde se pode desfrutar um ar puro, além de animais
como quatis, lontras, lagartos, tamanduás, veados, pacas, tatus, entre outros animais da Mata Atlântica. A riqueza da flora
com suas bromélias e orquídeas deixa a reserva ainda mais bela.
Contato: (28) 3542 3257 – IEMA Castelo
Nome do atrativo: Parque Estadual do Forno Grande
Localização: Comunidade Forno Grande. Área rural.
Localidade mais próxima do atrativo: Comunidade do Forno Grande.
Distância da localidade mais próxima: 08 km.
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Distancia da sede do município: 28 km.
Acesso ao atrativo: Rodoviário parcialmente pavimentado em regular estado e não sinalizado.
Descrição do acesso utilizado: seguir pela estrada Castelo/ Vargem Alta (ES 475), até o distrito de Patrimônio do Ouro. Seguir
a esquerda mais 8km até a sede do parque.
Legislação de proteção ao atrativo: Criado em 1998 pela lei n° 7.528,
Estado de conservação: Bom.
Visitação: segunda a sexta-feira, 08h as 16h visitas guiadas. As visitas precisam ser agendas com 24h de antecedência com
o IEMA.
Acessibilidade ao atrativo: Permanente.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: variando entre minutos e horas, dependendo do objetivo da visita.
Equipamentos e serviços no atrativo: Seguir pela estrada Castelo/ Vargem Alta até chegar à comunidade de Patrimônio do
Ouro, pegar no sentido a comunidade da Bateia, percorrer por 7 km até a entrada do Parque.
Pela BR 262, entrar na altura do Km 94 sentido Caxixe Frio. Dali são aproximadamente 15 km, passando pela comunidade do
Forno Grande, até a entrada do Parque.
Seguir pela Rodovia que liga Castelo à Venda Nova do Imigrante até ao Distrito de Limoeiro, pegar sentido Forno Grande,
passando pelo Caxixe Quente, dali são 18 Km até a entrada do Parque.
Atividades ocorrentes no atrativo: Caminhadas ecológicas, trilhas, lazer e pesquisa.
Integra roteiros turísticos comercializados? Não.
Origem dos visitantes: Local, municipal, regional, nacional e internacional.
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Descrição do atrativo: Faz parte da cadeia de montanhas da Serra do Mar, tendo como seu ponto principal o Pico do Forno
Grande, com área de aproximadamente 730 ha. Há uma vegetação própria deste tipo de relevo. Para ir ao Mirante da Pedra
Azul é obrigatório passar pelas trilhas da Santinha e Poços Amarelos. Avista se além da Pedra Azul, Alto Corumbá e Alto
Chapéu.
A fauna e a flora são ricas e exuberantes com espécies raras e até mesmos algumas ameaçadas de extinção. A flora de
destaca por seus cedros, murici, jequitibás, salgueiros, canela, Embaúba, palmito, bromélias, orquídeas e begônias. Já na
fauna temos animais como: a suçuarana, gato-do-mato-pequeno, lontra, macaco barbado, porém as aves não deixam de ter
sua participação com sua beleza, as espécies encontradas lá são: saira-apunhalada, tucanos, bico de veludo, canários, tigê
preto, entre outros
O parque é administrada pelo IEMA. A visita ao parque deve ser marcada por telefone.
Contato: (28) 99992 6144/ 9 9964 9494 – pefg.iema@gmail.com
(28) 3542 3257 – IEMA Castelo
10.1.7 – Cavernas/ Grutas e Furnas
Nome do atrativo: Gruta do Limoeiro
Localização: Limoeiro. Área rural. Propriedade da Família Camporez.
Localidade mais próxima do atrativo: Limoeiro
Distância da localidade mais próxima: 300 metros
Distancia da sede do município: 15 km da sede do Município
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Acesso ao atrativo: Rodoviário pavimentado e sinalizado.
Descrição do acesso utilizado: Partindo da Sede em direção a Venda nova do Imigrante, através da rodovia ES 166
(asfaltada), após 14,5 Km chega-se a uma pequena localidade à margem esquerda da rodovia. Deixa-se a estrada principal e
segue-se por uma estrada de terra batida, com percurso de 300 metros.
Legislação de proteção ao atrativo: Tombado pelo Conselho Estadual de Cultura como Patrimônio Histórico do Espirito Santo
por meio da Resolução nº 01/84.
Estado de conservação: Bom.
Entrada do atrativo: Adaptada, com infraestrutura turística.
Visitação: Terça a domingo – 09:00h as 16:00h - para grupos,
necessário agendamento
Acessibilidade ao atrativo: Permanente.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: Horas.
Equipamentos e serviços no atrativo: Memorial, auditório, lojas de produtos da agroindústria, cozinha industrial, sanitários,
acessibilidade e atendimento de condução no interior da gruta.
Atividades ocorrentes no atrativo: Visitação interna, caminhadas ecológicas e pesquisa.
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim
Origem dos visitantes: Local, municipal e do entorno regional.
Descrição do atrativo: Abriga pedras e galerias de rara beleza em seu interior, e logo à sua entrada está a pedra mais
conhecida, que foi batizada como Pedra do Sino, devido ao seu formato e som metálico que produz, quando tocada. No início
dos anos 70, foram realizadas prospecções arqueológicas pelo arqueólogo Celso Perota, que encontrou vestígios de
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habitação humana (fosseis) contínua no local, desde 4,5 mil anos atrás, até o período ceramista, representados pelos Puris
Coroados. A Gruta é o principal sítio arqueológico da pré-história do estado. Na entrada da Gruta possui um paredão superior
com 30 metros de altura com uma garganta de 40 metros de largura com 6 metros de largura. Além disso no local existe uma
imagem de Nossa Senhora de Lourdes, que serve de inspiração para os devotos que vão até a Gruta rezar. Na gruta também
existem fontes de água e morcegos. Em 1984 a Gruta do Limoeiro foi tombada como Patrimônio Cultural Estadual.
Nome do atrativo: Gruta da Boa Sorte
Localização: Boa Sorte. Área rural.
Localidade mais próxima do atrativo: Patrimônio do Ouro
Distância da localidade mais próxima: 3,5 km
Distancia da sede do município: 13 km da sede do Município
Acesso ao atrativo: Rodoviário parcialmente pavimentado em regular estado e não sinalizado.
Descrição do acesso utilizado: Bairro Niterói tomando a estrada que liga Castelo a Vargem Alta, acesso não sinalizado
(referência Voo Livre), estrada não pavimentada até a serra da Prata.
Legislação de proteção ao atrativo: não existe.
Estado de conservação: Bom.
Entrada do atrativo: Não adaptada, com infraestrutura turística.
Equipamentos e serviços no atrativo: não
Atividades ocorrentes no atrativo: Celebrações religiosas e missas.
Integra roteiros turísticos comercializados? Não.
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Origem dos visitantes: Local, municipal e do entorno regional.
Descrição do atrativo: No salão principal da Gruta foi estruturada uma área para a realização de celebrações e missas. Ao
passar pela passarela decorada, chega se ao altar principal, onde esta a imagem de Nossa Senhora da Aparecida,
adentrando pela Gruta existem outros salões com imagens de outros santos.
A Gruta possui iluminação elétrica, que facilita o acesso de pessoas idosas ao local. Frestas de luz solar dão um tom ameno
ao ambiente, emitindo uma paz celestial. Logo na entrada da Gruta há uma corrente de água vinda do riacho Boa Sorte, que
forma uma pequena ilha que é usada pelos fiéis para momentos de reflexão, além dessa linda paisagem a gruta possui
jardins com árvores floridas e que servem de hospedeira para as bromélias, que dão um tom de tranquilidade ao local. Esta
gruta está aos pés da Pedra do Dedo, mas também é possível se desfrutar de uma linda vista que oferece como paisagem a
cadeias de montanhas da região.
11 – ATRATIVOS CULTURAIS
11.1 - Arquitetura Civil
Nome do atrativo: Casarão da Fazenda do Centro
Localização: Fazenda do Centro
Localidade mais próxima do atrativo: Sede do Município
Distância da localidade mais próxima: 12km
Distancia da sede do município: 12Km
Acesso ao atrativo: sinalizado,rodoviário totalmente pavimentado, em bom estado.
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Transporte para o atrativo: rodoviário intermunicipal regular, em bom estado, não adaptado ou contratado.
Descrição do acesso utilizado:ES 166 - Rodovia Pedro Cola KM 34 a 12 km da sede do município, pega-se um acesso não
pavimentado de 3 km em bom estado de conservação.
Legislação de proteção ao atrativo: sim
Estado de conservação: Bom.
Visitação: terça a domingo das 09h às 16h – grupos necessário agendamento
Acessibilidade do atrativo: Permanente.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: Horas.
Equipamentos e serviços no atrativo: Pequena loja de artesanato local e aos domingos funciona um restaurante rural.
Atividades ocorrentes no atrativo: Visitação interna e externa.
Integra roteiro turístico comercializados? Sim
Origem dos visitantes: Intermunicipal, do entorno regional e de outros estados.
Descrição do atrativo: O prédio surgiu em 1845, características do patrimônio Fazenda do Centro, servindo de Sede a uma
fazenda que se situava à margem direita do Rio Castelo, local onde um militar havia estabelecido um centro ativo de
mineração.
O primeiro proprietário foi Antônio Vieira Machado da Cunha, que lhe deu o nome devido à sua posição geográfica, que fazia
dela um centro de encontro anual de fazendeiros para comemorações e festas que duravam uma semana. Mais tarde veio a
ser dono o português Manuel Fernandes Moura.
No final do século XIX, a família Moura entregaria a administração da fazenda a um feitor que encontrava dificuldades para
administra após a abolição da escravatura. A forma encontrada foi a de oferecer à imigrantes o sistema de meação, que
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possibilitou um gradativo surgimento do empreendimento, facilitado pela fertilidade dos vales existentes na região. Este fato
serviu de motivo para que o Frei Manoel Simon, da Ordem Agostiniana, fizesse sociedade com José Mariano e adquirissem
de Joaquim Fernandes Moura Características do patrimônio Fazenda do Centro.
Em 1910, a produção de café e de cereais transformou a fazenda em ativo centro comercial e social, com o estabelecimento
do sistema cooperativista, indústrias de beneficiamento de café, arroz, cana-de-açúcar, milho, polarizando o crescimento da
região e impulsionando o próprio crescimento da Sede do atual município de Castelo.
Doações posteriores à comunidade, novos loteamentos e invasões reduziram ainda mais a porção de terra ao redor da Sede
da fazenda, que continuou de propriedade da Ordem Agostiniana, responsável, assim, pela primeira reforma agrária do
Espírito Santo.
Atualmente, o local é tombado pelo Patrimônio Histórico e Cultural do Espírito Santo, e está em vias de ser recuperado, sob a
condução do Instituto Frei Manuel Simon, com sede em Castelo, que tem o comodato com a Ordem Agostiniana por vinte
anos para sua preservação, conservação e ocupação.
O Casarão Fazenda do Centro, através do Instituto Frei Manuel Simon, passou por uma restauração de prédio. Obra
inaugurada em 2013 e aberto para visitação. Aos domingos funciona um restaurante rural.
Contato: (28) 3542 0394
Nome do atrativo: Castelinho
Localização: Rua Aristeu Borges de Águia, s/n, Centro. Sede.
Telefone: (28) 3542-6241.
Localidade mais próxima do atrativo: sede.
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Distância da localidade mais próxima: Centro do Município.
Distancia da sede do município: sede
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente pavimentado em bom estado e não sinalizado.
Descrição do acesso utilizado: Centro da cidade.
Transporte para o atrativo: rodoviário intermunicipal regular, em bom estado e não adaptado.
Legislação de proteção ao atrativo: não há.
Estado de conservação: bom.
Entrada do atrativo: porta principal, adaptada.
Visitação: de segunda a sexta-feira de 07h às 16h. Acesso gratuito e com autorização prévia.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: minutos
Equipamentos e serviços no atrativo: Instalações sanitárias não adaptadas e bebedouro
Atividades ocorrentes no atrativo: leitura em geral.
Integra roteiros turísticos comercializados? Não.
Origem dos visitantes: local, municipal. Fluxo de visitação, constante.
Descrição do atrativo: Conhecida como Castelinho devido a sua forma, a biblioteca foi inaugurada no dia 25 de Julho de
1982, mas, somente, em 13 de dezembro do mesmo ano, foi transformada em biblioteca pública municipal. Possui um acervo
com variados gêneros literários. A beleza de suas formas transformou-o em um dos principais cartões-postais da cidade.
O nome da biblioteca é uma homenagem a Ciro Vieira da Cunha, nascido em São Paulo, em 1º de junho de 1897 e falecido
no Rio de Janeiro em 1976. Formado em medicina, morou em Castelo durante os anos de 1925 e 1932. Durante esse
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período exerceu a medicina, foi delegado, professor e vereador. Dedicou boa parte de sua vida às letras, sendo um dos
escritores mais lembrados pelos Castelenses.
Nome do atrativo: Teatro Municipal Artênio Merçon
Localização: Praça Três Irmãos. Rua Cruz Maria. Centro. Sede.
Localidade mais próxima do atrativo: sede.
Distância da localidade mais próxima: sede.
Distancia da sede do município: sede.
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente pavimentado em bom estado e não sinalizado.
Descrição do acesso utilizado: uma das principais ruas do Centro da cidade.
Transporte para o atrativo: rodoviário intermunicipal regular, em bom estado e não adaptado.
Legislação de proteção ao atrativo: não há.
Estado de conservação: bom.
Entrada do atrativo: porta principal, adaptada.
Visitação: aberto, com agendamento prévio
Acessibilidade do atrativo: temporária.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: horas.
Equipamentos e serviços no atrativo: Instalações sanitárias não adaptadas e bebedouros.
Atividades ocorrentes no atrativo: apresentações teatrais, musicais, exibição de filme e realização de eventos (reuniões)
Integra roteiros turísticos comercializados? Não.
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Origem dos visitantes: local, municipal, intermunicipal. Fluxo de visitação, constante.
Descrição do atrativo: Localizado na Praça Três Irmãos. Rua Cruz Maria. Centro. O teatro foi inaugurado em 29 de janeiro de
1983, possui 245 assentos, sendo que tem lugares para cadeiras de rodas, e 20 assentos com tamanhos especiais. O
espaço é uma sala aberta as mais variadas formas de manifestações artísticas, visto que o município é um celeiro das artes.
O Teatro foi criado para proporcionar e apoiar os artistas locais, e assim oferecendo mais uma opção de entretenimento. O
palco do Teatro municipal é utilizado na apresentação de peças teatrais e espetáculos de dança como o balé, o teatro
também tem suas portas abertas para exposições artísticas, como exposições de artes plásticas e fotografias.
Em Junho de 2001 foi inaugurado o Cinema no teatro que funciona regularmente, com apresentação de filmes lançado
nacionalmente. Já em 2006 passou por uma reforma geral, no palco, iluminação, pintura, troca de piso e troca das cadeiras,
com objetivo de oferecer mais conforto aos usuários. Em 2016 foi feito uma reforma (paleativa) e o teatro foi reaberto ao
público.
Nome do atrativo: Casa do Artesão
Localização: Rua Nossa Senhora da Penha, s/nº Castelo
Telefone: (28) 3310-6509
Localidade mais próxima do atrativo: sede.
Distância da localidade mais próxima: Centro do Município.
Distancia da sede do município: centro do município
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente pavimentado em bom estado e não sinalizado.
Descrição do acesso utilizado: Em uma das principais avenidas da cidade.
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Transporte para o atrativo: rodoviário intermunicipal regular, em bom estado e não adaptado.
Legislação de proteção ao atrativo: não há.
Estado de conservação: bom.
Entrada do atrativo: porta principal, adaptada.
Visitação: Segunda a Sexta – 08h às 11h e 12h30min às 17h30min/ Sábado - 08h às 12h visitas guiadas e acesso gratuito
Acessibilidade do atrativo: temporária.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: conforma a disponibilidade
Equipamentos e serviços no atrativo: instalações sanitárias e loja de produtos do agroturismo e artesanato.
Atividades ocorrentes no atrativo: Lazer, compra e informações turísticas.
Integra roteiros turísticos comercializados? Não.
Origem dos visitantes: local, municipal, regional. Fluxo de visitação, constante.
Descrição do atrativo: A Instituição Casa do Artesão foi criado em 1997 com objetivo de melhorar a qualidade de vida de
artesãos e produtores rurais, promovendo assim o desenvolvimento deste setor. Sua estrutura física tem uma arquitetura
rústica, deixando a Casa do Artesão ainda mais atraente tanto interna como externamente.
As peças manufaturadas mais encontradas são: brinquedos, esculturas, objetos utilitários, bordados, crochê, frivoletês,
ponto cruz, cestaria, tapeçaria e outros objetos de decoração, já da agroindústria vem as compotas, doces, geleias, queijos,
massas, biscoitos, Paes, picolés, linguiças e aguardente. Frequentemente os artesões ligado a entidade participam de feiras
e eventos, além de exporem seus produtos nas praças da cidade. A Casa do Artesão funciona como ponto de informações
turísticas.
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Nome do atrativo: Madalena Pisa – Escola Municipal de Ensino Fundamental
Localização: Praça Mário Lima, 43 – Vila Isabel - Castelo
Telefone: (28) 3542 – 1409
Localidade mais próxima do atrativo: sede.
Distância da localidade mais próxima: Centro do Município.
Distancia da sede do município: centro do município
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente pavimentado em bom estado e não sinalizado.
Transporte para o atrativo: rodoviário intermunicipal regular, em bom estado e não adaptado.
Legislação de proteção ao atrativo: Tombado como patrimônio permanente por meio do Decreto Municipal n° 1.386, de 04 de
junho de 1989.
Estado de conservação: bom.
Entrada do atrativo: porta principal, adaptada.
Visitação: funciona como escola.
Atividades ocorrentes no atrativo: Escola
Integra roteiros turísticos comercializados? Não.
Descrição do atrativo: O prédio foi inaugurado em 12 de Outubro de 1938, para abrigar o Gymnasio Municipal de Castello,
que, no ano de 1944, passou a se chamar ´´Colégio João Bley``. A sua história se confunde com a própria história do
município e, por seus bancos, passaram ilustres filhos da nossa terra. Desde o ano de 1955 é sede da escola Madalena Pisa.
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Madalena Pisa era filha de Italianos, nasceu no município de Itapemirim, no Estado do Espírito Santo, em 09/02/1900, e foi
alfabetizada pela própria mãe. Dedicou toda a sua vida ao magistério, onde fundou escolar e ocupou cargos de elevado
destaque. Faleceu em 28 de Dezembro de 1979, em Vitória.
Tombado como patrimônio permanente por meio do Decreto Municipal n° 1.386, de 04 de junho de 1989.
Nome do atrativo: Nestor Gomes – Escola Municipal
Localização: Av. Nossa Senhora da Penha, 73 – Centro - Castelo
Telefone: (28) 3542 – 1388
Localidade mais próxima do atrativo: sede.
Distância da localidade mais próxima: Centro do Município.
Distancia da sede do município: centro do município
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente pavimentado em bom estado e não sinalizado.
Transporte para o atrativo: rodoviário intermunicipal regular, em bom estado e não adaptado.
Legislação de proteção ao atrativo: A construção foi tombada como patrimônio permanente do município pelo Decreto
Municipal n° 1.385, de 04 de junho de 1989.
Estado de conservação: bom.
Atividades ocorrentes no atrativo: Escola
Integra roteiros turísticos comercializados? Não.
Origem dos visitantes: local, municipal, regional. Fluxo de visitação, constante.
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Descrição do atrativo: Foi a primeira escola criada na sede do distrito de Castelo. O inicio de sua construção data do ano de
1923 e seu nome é uma homenagem ao senhor Nestor Gomes, que foi presidente do estado no entre os anos de 1920 e
1924 e possuía uma propriedade rural de 135 alqueires no município de Castelo. Até hoje é considerado um dos políticos
mais honestos da história do Espírito Santo.
O arquivo da escola do período de 1924 até 1940 foi extinto, daí pouco se saber sobre os fatos daquele tempo. As fontes
orais informam que a escola, naquele período, era administrada pelos próprios professores.
O prédio do grupo escolar Nestor Gomes, ainda mantém a sua fachada original, sofrendo pequenos acrescimentos em seu
muro de proteção, que no projeto original era protegido por uma cerca de madeira.
A construção foi tombada como patrimônio permanente do município pelo Decreto Municipal n° 1.385, de 04 de junho de
1989.
11.2 – Arquitetura de Relevância Cultural
Casa da Família Vieira
Localização: Ladeira Felício Massad nº 61
Antigo (s) Proprietário (s): Família Vieira
Uso atual: Residência
Primeiro uso: Residência
Data aproximada de construção: final do século passado
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Casa dos Vivacquas
Localização: Rua Archilau Vivácqua nº75
Antigo (s) proprietário (s): Ony Vivácqua, Archilau Vivacqua
Uso atual: sem uso
Primeiro uso: residência
Data aproximada de construção: 1932
Casa da Família Puppin
Localização: Rua Antônio Bento nº 79
Antigo (s) proprietário (s): José Cola e Dr. Carlos Albuquerque
Uso atual: residência
Primeiro uso: residência
Data aproximada de construção: 1935
Casa da Jandira Dalvi Gava
Antigo (s) proprietário (s): Angelo Perim, Jaurio Campanha e Rodolfo Gava
Uso atual: residência
Primeiro uso: residência e loja
Data aproximada de construção: 1920
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Casa da Família Ragazzii
Localização: Rua Ministro Araripe Nº 555
Antigo (s) proprietário (S): Eustáquio Ragazzi
Uso atual: Residência e Comércio
Primeiro uso: Residência e Comércio
Data aproximada de construção: 1930
Casa da Família Persise
Localização: Rua Getúlio Vargas Nº 155
Antigo (s) proprietário (s): Família Persise
Uso atual: residência e comércio
Primeiro Uso: Residência Nos Fundos E Relojoaria Na frente
Santa Casa de Misericórdia de Castelo
Localização: Rua Antônio Bento Nº 112
Primeiro uso: Santa Casa de Misericórdia de Castelo
Data aproximada de construção: 1943
Centro Espírita Luz e Trabalho
Localização: Avenida Nossa Senhora da Penha, S/Nº
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Primeiro uso: Sede e Abrigo Hospital de Indigentea w um departamento de assistência hospitalar
Uso atual: Sede e Creché
Data aproximada de construção: 1937
Residência de Cecília Perim
Localização: Rua Getúlio Vargas,
Primeiro uso: Residência
Uso atual: residência e cama e café
Data aproximada de construção: década de 30
Prédio do Banestes
Localização: Rua Antônio Bento,
Primeiro uso: Comércio
Uso atual: Inss, Secretaria Municipal de Esportes e Sede da Instituição Società Italiana de Castello
Data aproximada de construção: década de 30
Residência de Dona Zélia Rangel
Localização: Rua Antônio Bento, s/nº (ao lado Santa Casa de Misericórdia de Castelo)
Primeiro uso: Residência
Uso atual: Fechada
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Data aproximada de construção: década de 30
Casa do Fracaroli (ao lado do Centro Espirita)
Localização: Avenida Nossa Senhora da Penha, S/Nº
Primeiro uso: Residência
Uso atual: Residência
Data aproximada de construção: década de 40
Prédio de propriedade do Sr. Alexandre Francischetto
Localização: Av. Ministro Araripe
Primeiro uso: Residência
Uso atual: Residência e comércio
Data aproximada de construção: década de 50 para 60
11.3 – Arquitetura Religiosa
Nome do atrativo: Santuário Imaculada Esposa do Espírito Santo – Santuário de Aracuí
Localização: Área urbana. Distrito do Aracuí.
Localidade mais próxima do atrativo: Aracuí
Distância da localidade mais próxima: 1Km
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Distancia da sede do município: 4Km da sede do município.
Acesso ao atrativo: sinalizado, não adaptado, rodoviário parcialmente pavimentado, em bom estado.
Descrição do acesso utilizado: No distrito de Aracuí pegar a ponte que corta o rio Castelo, dali é apenas 1km
Transporte para o atrativo: Rodoviário intermunicipal regular, em bom estado, não adaptado ou contratado.
Legislação de proteção ao atrativo: Não há.
Estado de conservação: Bom.
Visitação: Diariamente, durante o dia, sem visitas guiadas – propriedade particular
Acessibilidade do atrativo: Permanente.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: Horas.
Equipamentos e serviços no atrativo: Banheiros e bebedouro.
Atividades ocorrentes no atrativo: Atividades religiosas e contemplação da paisagem.
Integra roteiro turístico comercializado? Não.
Origem dos visitantes: Intermunicipal, do entorno regional e de outros estados. Maior fluxo de visitação, no inverno.
Descrição do atrativo: No Santuário de Aracuí já teriam acontecido três aparições de Nossa Senhora. Tudo começou com
uma moça de Muriaé(MG) que recebeu uma revelação sobre a aparição da Virgem nesta localidade. Um religioso de sua
confiança esteve no local e pressentiu que algo realmente estava para acontecer. A revelação se confirmou e a primeira visão
aconteceu às 15 horas do dia 13 de maio de 1994. Esta data é lembrada até hoje com uma missa mensal, todo dia 13, que
reúne

milhares

de

fiéis.

O local recebe mais de três mil visitantes por mês, mas a data de maior movimento é realmente o dia 13 de maio. Existem no
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Santuário, vários monumentos em mármore e imagem de Cristo em um tablado de madeira, a imagem da Imaculada e um
terço gigante de madeira na árvore onde teria acontecido o milagre.
Chamada pelos fiéis de Imaculada Esposa do Espírito Santo de Deus, a Santa já atraiu o cantor Roberto Carlos, que recorreu
ao local em busca de cura para sua esposa Maria Rita, que enfrentava um câncer. Ele esteve no local nos dias 13 de maio e
13 de agosto de 1999.
Nome do atrativo: Santuário de Aparecida
Localização: Área urbana.
Localidade mais próxima do atrativo: Sede
Distância da localidade mais próxima: Sede
Distancia da sede do município: Sede do município.
Acesso ao atrativo: Não sinalizado, adaptado, rodoviário pavimentado, em bom estado.
Descrição do acesso utilizado: Na Av. Nossa Sr ª da Penha em frente ao ginásio de Esportes
Transporte para o atrativo: Rodoviário intermunicipal regular, em bom estado, não adaptado ou contratado.
Estado de conservação: Bom.
Visitação: Diariamente, durante o dia, sem visitas guiadas
Acessibilidade do atrativo: Permanente.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: Horas.
Equipamentos e serviços no atrativo: Sim, em fase de reforma.
Atividades ocorrentes no atrativo: Atividades religiosas e contemplação da paisagem.
Integra roteiro turístico comercializados? Não.
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Origem dos visitantes: Intermunicipal, do entorno regional e de outros estados.
Descrição do atrativo: Localizado próximo ao centro da cidade, fundada ha décadas o santuário esta bem próxima do
Cemitério Municipal. Os romeiros vão de encontro a um ambiente que reúne ingredientes como a paz, a tranquilidade e
espiritualidade. Como o dia da santa é dia 12 de Outubro, é realizada uma procissão até santuário.
No centro do santuário, cercado de água, esta suspensa à imagem da Padroeira do Brasil, erguida em um barco estilizado,
logo atrás da santa esta a imensa pintura junto aos azulejos, da épica pescaria que há séculos resultou no achando da
imagem de Nossa Senhora Aparecida, e ainda possui um cruzeiro com área para ascender velas.
Nome do atrativo: Matriz de Nossa Senhora da Penha
Localização: Área urbana.
Localidade mais próxima do atrativo: Sede
Distância da localidade mais próxima: Sede
Distancia da sede do município: Sede do município.
Acesso ao atrativo: Sinalizado, adaptado, rodoviário pavimentado, em bom estado.
Descrição do acesso utilizado: No centro do município
Transporte para o atrativo: Rodoviário intermunicipal regular, em bom estado, adaptado ou contratado.
Legislação de proteção ao atrativo: Tombada pelo CEC, Processo nº 04/98, Resolução nº 02/1998 - Conselho Estadual de
Cultura. Inscrição no Livro do Tombo Histórico, nº 83, às folhas 9v e 10; no Livro do Tombo das Belas Artes, nº 185, às folhas
30v e 31.
Estado de conservação: Bom.
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Visitação: Diariamente
Acessibilidade do atrativo: Permanente.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: minutos
Equipamentos e serviços no atrativo: Sim, sanitários e bebedouros
Atividades ocorrentes no atrativo: Atividades religiosas e contemplação da paisagem.
Integra roteiro turístico comercializados? Não.
Origem dos visitantes: Intermunicipal, do entorno regional e de outros estados.
Descrição do atrativo: A Matriz de Nossa Senhora da Penha, situada no centro de Castelo, foi inaugurada em 30 de maio de
1965. Encontra-se edificada no mesmo local da primeira igreja católica do município. Sua construção teve início na década
de 1950 com a participação ativa da comunidade local composta na maioria por descendentes de imigrantes italianos.
Erguida em terreno elevado, no passado servia de referência para os moradores da cidade. Com telhado em duas águas
coberto por telhas francesas, a igreja possui frontispício marcado pela simetria e pelo frontão, apresenta duas varandas que
se projetam ao nível do coro e são sustentadas por colunas, formando um pórtico de entrada. A igreja conta com duas
imponentes torres sineiras, escalonadas e coroadas por cúpulas de inspiração mourisca. No interior, um amplo espaço
inspirado nas basílicas, tem nave central, capela-mor, capelas laterais, sacristia, entrada com acesso lateral ao coro e anexo.
Aí, destacam-se pinturas murais e vitrais. Para o revestimento do piso, originalmente foi utilizado o ladrilho hidráulico.
Removido, ele foi substituído por placas de granito, em ação responsável pela mobilização em prol do tombamento da igreja
de

Nossa

Contato: (28) 3542 1144

Senhora

da

Penha.
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Capela Nossa Senhora das Graças
Localização: Rua Antônio Bento, s/nº (ao lado Santa Casa de Misericórdia de Castelo)
Data aproximada de construção: 1950/1952
Capela Santo Tomás de Vilanova
Localização: Fazenda do Centro
Localidade mais próxima do atrativo: Sede do Município
Distância da localidade mais próxima: 12km
Distancia da sede do município: 12Km
Acesso ao atrativo: Sinalizado, rodoviário totalmente pavimentado, em bom estado.
Transporte para o atrativo: rodoviário intermunicipal regular, em bom estado, não adaptado ou contratado.
Descrição do acesso utilizado: ES 166 - Rodovia Pedro Cola KM 34 a 12 km da sede do município, pega-se um acesso não
pavimentado de 3 km em bom estado de conservação.
Legislação de proteção ao atrativo: sim
Estado de conservação: Bom.
Atualmente, o local é tombado pelo Patrimônio Histórico e Cultural do Espírito Santo, e está em vias de ser recuperado, sob a
condução do Instituto Frei Manuel Simon, com sede em Castelo, que tem o comodato com a Ordem Agostiniana por vinte
anos para sua preservação, conservação e ocupação.
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A Capela Santo Tomás de Vilanova, fica localizado no Casarão Fazenda do Centro, onde através do Instituto Frei Manuel
Simon, passou por uma restauração de prédio. Obra inaugurada em 2013 e aberto para visitação.
Contato: (28) 3542 0394
12 – Instituições Religiosas
12.1 – Católicas
Igreja de São José
Localização: Monte Alverne
Ano de fundação: 03/05/1903
Comemoração: 19 de março
Igreja de Nossa Senhora das Graças
Localização: Santa Justa
Ano de fundação: 2º domingo de junho
Capela de Santa Apolônia
Localização: Comunidade do Quilombo
Ano de fundação: 1954
Comemoração: 09 de fevereiro
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Capela de Santo Antônio
Localização: Sete Voltas
Ano de fundação: 1937
Comemoração: junho
Capela de Santa Rita de Cássia
Localização: Fazenda das Flores – Comunidade do Córrego do Ipê
Ano de fundação: 1969
Capela de Nossa Senhora do Rosário
Localização: Caxixe
Capela de São Roque
Localização: Mamona
Comemoração: 16 de agosto
Capela de Nossa Senhora Aparecida
Localização: Água Limpa
Ano de fundação: 1986
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Comemoração: 12 de outubro
Capela de São Pedro
Localização: São Cristovão
Ano de fundação: 1914
Comemoração: 29 de junho
Capela de São João Batista
Localização: Apeninos
Ano de fundação: 1953
Comemoração: 24 de junho
Capela de Nossa Senhora das Graças
Localização: São Vitório
Ano de fundação: 1995
Comemoração: 27 de novembro
Capela de Sagrado Coração de Jesus
Localização: Monte Pio
Ano de fundação: 1924
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Comemoração: Segunda sexta-feira após Corpus Christi
Capela de Senhora de Lourdes
Localização: Ponte São João
Comemoração: 11 de fevereiro
Igreja São de Sebastião
Localização: Jabuticabeira
Ano de fundação: 1920
Comemoração: 20 de janeiro
Capela de Nossa senhora Aparecida
Localização: Ribeirão do Meio
Ano de fundação: 1949
Comemoração: 12 de outubro
Capela de São Luiz Gonzaga
Localização: Pontões
Ano de fundação: 1958
Comemoração: 21 de junho
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Capela de São Francisco de Assis
Localização: Limoeiro
Ano de fundação: 1927
Capela de Santa Rita de Cássia
Localização: Córrego da Areia
Ano de fundação: 1995 (galpão) – 2001 (igreja)
Comemoração: 22 de maio
Capela de Santo Ezequiel
Localização: Santa Izabel
Ano de fundação: 1986
Comemoração: 19 de agosto
Capela de Nossa Senhora do Carmo
Localização: Fazenda da Prata
Ano de fundação: 1924
Comemoração: 16 de julho

99
Inventário da Oferta Turística do Município de Castelo – ES / 2017

Capela de São João Batista
Localização: Apeninos
Ano de fundação: 1953
Comemoração: 24 de junho
Capela de Santo Antônio
Localização: Corumbá
Ano de fundação: 1944
Capela de São Caetano
Localização: Córrego da Telha
Ano de fundação: 1914/ 1915
Comemoração: 7 de agosto
Capela de Santo Antônio
Localização: Pati
Ano de fundação: 1996
Comemoração: 13 de junho
Capela de Nossa Senhora do Rosário
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Localização: Morro Vênus
Ano de fundação: 1930
Comemoração: 1º ou 2º domingo de outubro
Capela de Santa Bárbara
Localização: Alto Chapéu
Ano de fundação: 1955
Comemoração: 06 de junho
Capela de Santo Antônio
Localização: Conquista
Ano de fundação: 1942
Capela de Nossa Senhora da Saúde
Localização: Macuco
Ano de fundação: 2005
Comemoração: 21 de novembro
Igreja de Santo Agostinho
Localização: Fazenda do Centro
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Ano de fundação: 1926
Comemoração: 28 de agosto
Capela de Santo Antônio de Pádua
Localização: Criméia
Ano de fundação: 1952
Comemoração: 16 de junho
Capela de Nossa Senhora da Penha
Localização: Patrimônio do Ouro
Ano de fundação: 1917
Comemoração: 08 dias após a páscoa
Capela de Nossa Senhora do Caravágio
Localização: Bateia
Capela de Nossa Senhora do Rosário
Localização: Córrego da Prata
Capela de Nossa Senhora dos Milagres
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Localização: Milagrosa
Capela de Nossa Senhora da Penha
Localização: Patrimônio do Ouro
Capela de Nossa Senhora do Caravágio
Localização: Bateia
Capela de Nossa Senhora Conceição
Localização: Pedregulho
Capela de Santa Mônica
Localização: Santa Maria
Capela de Nossa Senhora Rosário
Localização: São Manoel
Capela de Nossa Senhora Aparecida
Localização: São Pedro
Capela de São Bento
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Localização: Vargem Fria
Capela de Nossa Senhora do Caravágio
Localização: Bateia
Igreja de São Cristovão
Localização: Esplanada
Igreja de São Tarcísio
Localização: Exposição
Igreja de São Francisco de Assis
Localização: Garage
Igreja de Santa Luzia
Localização: Independência
Paróquia Nossa Senhora da Penha
Localização: Centro
Igreja de Nossa Senhora Aparecida
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Localização: Nossa Senhora Aparecida
Comemoração: 12 de outubro
Igreja de Santa Mônica
Localização: Niterói
Igreja de Nossa Senhora de Fátima
Localização: Pouso Alto
Igreja de Santa Rita
Localização: Santa Rita
Igreja de Santo Agostinho
Localização: Santo Agostinho
Igreja de Santa Izabel de Hungria
Localização: Vila Izabel
Igreja de São Pedro e São Paulo
Localização: Vila Barbosa
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Igreja de São José
Localização: Volta Redonda
Igreja Nossa Senhora da Imaculada Conceição
Localização: Aracuí
Capela de Nossa Senhora Aparecida
Localização: Ribeirão do Meio
Capela de São Sebastião
Localização: Arapoca
Capela de Santa Rita de Cássia
Localização: Belenzinho
Capela de São Pedro e São Paulo
Localização: Benfica
Capela de Nossa Senhora das Graças
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Localização: Barra Alegre
Capela de São Francisco de Assis
Localização: Brejaúba
Capela de São Sebastião
Localização: Córrego do Ipê
Capela de Nossa Senhora de Guadalupe
Localização: Estrelinha
Capela de Nossa Senhora da Penha
Localização: Lembraça
Capela de São Sebastião
Localização: Mundo Novo
Capela de Nossa Senhora das Graças
Localização: Pantanal
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Capela de Santa Bárbara
Localização: Santa Bárbara
Capela de Santa Clara
Localização: Santa Clara
Santuário – Nossa Senhora Esposa do Espírito Santo
Localização: Santuário de Aracuí
Capela de Santo Antônio
Localização: Boa Conserva
Capela de Santo Ezequiel Moreno
Localização: Taquaral
Capela de Santos Reis
Localização: Jabuticabeira
Capela de São Sebastião
Localização: Alegria de São José
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Capela de São José
Localização: Boa Sorte
Capela de Santo Expedito
Localização: Toca
12.2 – Evangélicas
Primeira Igreja Batista
Localidade: Rua Soares – Independência
Igreja Pentecostal Deus é com os fiéis
Localidade: Vereador Anísio Novaes – Independência
Igreja Assembleia de Deus
Localidade: Vereador Anísio Novaes – Independência
Igreja Deus é Amor
Localidade: Vereador Anísio Novaes – Independência
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Igreja Assembleia de Deus
Localidade: Garage
Igreja Batista Renovada
Localidade: Rua Ana Soares – Volta Redonda
Igreja Assembleia de Deus
Localidade: Av. Nossa Senhora da Penha – Esplanada
Igreja Assembleia de Deus
Localidade: Av. Nossa Senhora da Penha – Esplanada
Igreja Assembleia de Deus
Localidade: Castelo III
Igreja Assembleia de Deus
Localidade: Praça Coroneu Martins – Aracuí
Igreja Batista
Localidade: Rua Industrial – Aracui
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Igreja Assembleia de Deus
Localidade: Rod, Fued Nemer, Aracuí
Igreja Assembleia de Deus
Localidade: Av. João Venturim Filho – Esplanada
Igreja Presbiteriana
Localidade: Rua Dr. Adalto Santos, Niterói
Igreja Maranatã
Localidade: Rua Lídio Machado – Santo Andrezinho
Igreja Adventista do 7º Dia
Localidade: Rua Lídio Machado – Nossa Senhora Aparecida
Igreja Presbiteriana
Localidade: Av. Nossa Senhora da Penha, Centro
Igreja Adventista de Castelo
Localidade: Avenida Ministro Araripe – Centro

111
Inventário da Oferta Turística do Município de Castelo – ES / 2017

Igreja 2ª Igreja Batista
Localidade: Rua Elias Mussi, Santo Agostinho
12.3 – Maçonaria
Loja Maçônica Castelo de Luzes
Localidade: Bela Vista
Loja Maçonaria William Nemer
Localidade: Centro
12.4 – Espíritas
Centro Espírita Luz e Trabalho
Localidade: Av. Nossa Senhora da Penha, Centro
13 - INSTITUIÇÕES CULTURAIS.
13.1 - Biblioteca
Nome do atrativo: Biblioteca Ciro Vieira da Cunha.
Localização: Rua Aristeu Borges de Águia, s/n, Centro. Sede.
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Telefone: (28) 3542-6241.
Localidade mais próxima do atrativo: sede.
Distância da localidade mais próxima: Centro do Município.
Distancia da sede do município: sede
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente pavimentado em bom estado e não sinalizado.
Descrição do acesso utilizado: Centro da cidade.
Transporte para o atrativo: rodoviário intermunicipal regular, em bom estado e não adaptado.
Legislação de proteção ao atrativo: não há.
Estado de conservação: bom.
Entrada do atrativo: porta principal, adaptada.
Visitação: de segunda à sexta-feira de 7h às 16h. Acesso gratuito
Acessibilidade do atrativo: temporária.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: minutos
Equipamentos e serviços no atrativo: Instalações sanitárias não adaptadas e bebedouro
Atividades ocorrentes no atrativo: leitura em geral.
Integra roteiros turísticos comercializados? Não.
Origem dos visitantes: local, municipal. Fluxo de visitação, constante.
Descrição do atrativo: Conhecida como Castelinho devido a sua forma, a biblioteca foi inaugurada no dia 25 de Julho de
1982, mas, somente, em 13 de dezembro do mesmo ano, foi transformada em biblioteca pública municipal. Possui um acervo
com variados gêneros literários. A beleza de suas formas transformou-o em um dos principais cartões-postais da cidade.
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O nome da biblioteca é uma homenagem a Ciro Vieira da Cunha, nascido em São Paulo, em 1º de junho de 1897 e falecido
no Rio de Janeiro em 1976. Formado em medicina, morou em Castelo durante os anos de 1925 e 1932. Durante esse
período exerceu a medicina, foi delegado, professor e vereador. Dedicou boa parte de sua vida às letras, sendo um dos
escritores mais lembrados pelos Castelenses.

13.2 – Centros Culturais e Turísticas
Nome do atrativo: Sociedade Italiana de Castelo.
Localização: Urbana. Rua Antônio Machado, 16 – Centro
Telefone: (28) 3542 0292
Localidade mais próxima do atrativo: sede.
Distância da localidade mais próxima: sede.
Distancia da sede do município: sede.
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente pavimentado em bom estado e não sinalizado.
Descrição do acesso utilizado: Centro da cidade.
Transporte para o atrativo: rodoviário intermunicipal regular, em bom estado e não adaptado.
Legislação de proteção ao atrativo: não há.
Estado de conservação: bom.
Entrada do atrativo: porta principal, adaptada.
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Visitação: de segundas às sextas-feiras de 07h às 13h, acesso gratuito
Acessibilidade do atrativo: temporária.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: minutos
Equipamentos e serviços no atrativo: serviço de limpeza e instalações sanitárias não adaptadas..
Atividades ocorrentes no atrativo: pesquisa e leitura em geral.
Integra roteiros turísticos comercializados? Não.
Origem dos visitantes: local, municipal. Fluxo de visitação, constante.
Descrição do atrativo: associação sem fins lucrativos com objetivo de resgatar a cultura italiana.
Observações complementares: cursos de italiano para crianças e adultos, coral, cantatas e realiza no mês de agosto a
tradicional Festa Italiana de Castelo.
Nome do atrativo: Casa do Artesão
Localização: Rua Nossa Senhora da Penha, s/nº Castelo
Telefone: (28) 3310-6509
Localidade mais próxima do atrativo: sede.
Distância da localidade mais próxima: Centro do Município.
Distancia da sede do município: centro do município
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente pavimentado em bom estado e não sinalizado.
Descrição do acesso utilizado: Em uma das principais avenidas da cidade.
Transporte para o atrativo: rodoviário intermunicipal regular, em bom estado e não adaptado.
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Legislação de proteção ao atrativo: não há.
Estado de conservação: bom.
Entrada do atrativo: porta principal, adaptada.
Visitação: Segunda a Sexta – 08h às 11h e 12h30min às 17h30min/ Sábado - 08h às 12h
Acessibilidade do atrativo: temporária.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: conforma a disponibilidade
Equipamentos e serviços no atrativo: Instalações sanitárias, loja de venda de produtos do agroturismo e artesanatos.
Atividades ocorrentes no atrativo: Lazer, compra e informações turísticas.
Integra roteiros turísticos comercializados? Não.
Origem dos visitantes: local, municipal, regional. Fluxo de visitação, constante.
Descrição do atrativo: A Instituição Casa do Artesão foi criado em 1997 com objetivo de melhorar a qualidade de vida de
artesãos e produtores rurais, promovendo assim o desenvolvimento deste setor. Sua estrutura física tem uma arquitetura
rústica, deixando a Casa do Artesão ainda mais atraente tanto interna como externamente.
As peças manufaturadas mais encontradas são: brinquedos, esculturas, objetos utilitários, bordados, crochê, frivoletês,
ponto cruz, cestaria, tapeçaria e outros objetos de decoração, já da agroindústria vem as compotas, doces, geleias, queijos,
massas, biscoitos, Paes, picolés, linguiças e aguardente. Frequentemente os artesões ligado a entidade participam de feiras
e eventos, além de exporem seus produtos nas praças da cidade. A Casa do Artesão funciona como ponto de informações
turísticas.
Nome do atrativo: Centro Cultural e Turístico de Castelo
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Localização: Rua Antônio Machado, 35 - Centro
Telefone: (28) 3542 – 8532/ 3542-6300 (Secretaria Municipal de Turismo e Cultura)
Localidade mais próxima do atrativo: sede.
Distância da localidade mais próxima: Centro
Distancia da sede do município: Centro
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente pavimentado em bom estado e sinalizado.
Descrição do acesso utilizado: Em uma das principais avenidas da cidade.
Transporte para o atrativo: rodoviário intermunicipal regular, em bom estado e não adaptado.
Legislação de proteção ao atrativo: não há.
Entrada do atrativo: porta principal, adaptada.
Acessibilidade do atrativo: temporária.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: minutos/ horas
Equipamentos e serviços no atrativo: As obras de construção do Centro Cultural e Turístico de Castelo foram iniciadas no ano
de 2011.
Com um conceito moderno e estrutura adequada as normais da acessibilidade universal, o Centro Cultural e Turístico será
um espaço multiúso para desenvolvimento das variadas artes: música, teatro, dança, artes plásticas, além de exposições,
cinema, oficinas, apresentações culturais, praça de alimentação. Atualmente abriga as secretarias municipais e utiliza para
exposições, oficinas de teatro, dança, sanfona, violão, coral, artesanato e xadrez e para reuniões, palestras e eventos de
pequeno porte.
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer e cultura
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Integra roteiros turísticos comercializados? Não.
Origem dos visitantes: local, municipal, intermunicipal, e internacional.
Descrição do atrativo: O Centro Cultural e Turístico contará com: galeria de artes, sala acústica para música, sala para dança,
sala para oficinas de artes, sala de cinema, lanchonete, espaço para apresentações culturais e sanitários adaptados.
Nome do atrativo: Centro de Visitantes Gruta do Limoeiro
Localização: zona rural – Rodovia Pedro Cola, Km 23 – Distrito do Limoeiro
Telefone: (28) 99986 1542 (Paiol da Gruta)
Localidade mais próxima do atrativo: sede.
Distância da localidade mais próxima: 15 km
Distancia da sede do município: 15 km
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente pavimentado em bom estado e sinalizado.
Descrição do acesso utilizado: Partindo da Sede em direção a Venda nova do Imigrante, através da rodovia ES 166
(asfaltada), após 14,5 Km chega-se a uma pequena localidade à margem esquerda da rodovia. Deixa-se a estrada principal e
segue-se por uma estrada de terra batida, com percurso de 300 metros.
Transporte para o atrativo: rodoviário intermunicipal regular, em bom estado e não adaptado.
Legislação de proteção ao atrativo: não há.
Estado de conservação: bom estado de conservação
Entrada do atrativo: porta principal, adaptada.
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Visitação: de terça a domingo, das 09:00h as 16:00h – necessário acompanhamento de condutor para visitação do espaço.
Para grupos é necessário agendamento.
Acessibilidade do atrativo: temporária.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: horas
Equipamentos e serviços no atrativo: Centro de Visitantes Gruta do Limoeiro, conta com toda infraestrutura para recebimento
do turista, com: pavimentação do acesso, iluminação, paisagismo, sinalização turística, auditório para 100 pessoas, memorial,
ponto de informação turística, cozinha industrial, sanitários e loja do agroturismo.
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer, cultura e compras.
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim.
Origem dos visitantes: local, municipal, intermunicipal, e internacional.
Descrição do atrativo: Centro de Visitantes Gruta do Limoeiro, conta com toda infraestrutura para recebimento do turista, com:
pavimentação do acesso, iluminação, paisagismo, sinalização turística, auditório para 100 pessoas, memorial, ponto de
informação turística, cozinha industrial, sanitários e loja do agroturismo.
O projeto tem a parceria do Governo do Estado do Espírito Santo através da Secretaria de Estado e Turismo - SETUR e
Prefeitura Municipal de Castelo através da Secretaria de Turismo e Cultura.
A realização desse projeto é de suma importância para o desenvolvimento do turismo regional. Valorizando a cultura local, a
produção da agroindústria e artesanato, gerando emprego e renda e fixando o produtor no campo. Além de proteção de um
dos principais Patrimônios Tombados no Espírito Santo.
O projeto foi idealizado seguindo as normas atuais de acessibilidade, para que todos tenham a oportunidade de contemplar e
conhecer um pouco da história do Espírito Santo.
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Nome do atrativo: Centro de Visitantes Olavo Galvão Perim
Localização: Parque Estadual do Forno Grande. Área rural.
Contato: (28) 99992 6144/ (28) 9 9964-9494/ 3542 3257 - pefg.iema@gmail.com
Localidade mais próxima do atrativo: Patrimônio do Ouro.
Distância da localidade mais próxima: 29 km.
Distancia da sede do município: 29 km.
Acesso ao atrativo: Rodoviário parcialmente pavimentado em regular estado e não sinalizado.
Legislação de proteção ao atrativo: Lei 7.528/98
Estado de conservação: Bom.
Entrada do atrativo: estrada não pavimentada
Visitação: Diariamente, sem horário definido, durante todo o ano, visitas guiadas, acesso gratuito, as visitas precisam ser
agendas com 24h de antecedência com o IEMA
Acessibilidade ao atrativo: Permanente.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: variando entre minutos e horas, dependendo do objetivo da visita.
Equipamentos e serviços no atrativo: centro de vivência amplo, equipado e estruturado, dispondo de museu, sala com TV e
Vídeo para cursos e palestras, escritório local, além de instalações sanitárias adequadas.
Atividades ocorrentes no atrativo: Caminhadas ecológicas, trilhas, lazer e pesquisa.
Integra roteiros turísticos comercializados? Não.
Origem dos visitantes: Local, municipal e do entorno regional. Maior fluxo de visitação entre o mês de junho e setembro.
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Descrição do atrativo: Faz parte da cadeia de montanhas da Serra do Mar, tendo como seu ponto principal o Pico do Forno
Grande, com área de aproximadamente 730 ha. Há uma vegetação própria deste tipo de relevo. Para ir ao Mirante da Pedra
Azul é obrigatório passar pelas trilhas da Santinha e Poços Amarelos.Avista se além da Pedra Azul, Alto Corumbá e Alto
Chapéu.
A fauna e a flora são ricas e exuberantes com espécies raras e até mesmos algumas ameaçadas de extinção. A flora de
destaca por seus cedros, murici, jequitibás, salgueiros, canela, Embaúba, palmito, bromélias, orquídeas e begônias. Já na
fauna temos animais como: a suçuarana, gato-do-mato-pequeno, lontra, macaco barbado, porém as aves não deixam de ter
sua participação com sua beleza, as espécies encontradas lá são: saira-apunhalada, tucanos, bico de veludo, canários, tigê
preto, entre outros
O parque é administrada pelo IEMA. A visita ao parque deve ser marcada por telefone.
Contato: 28 3542 3257
Nome: Movimento Negro Castelense
Localização: Rua Antônio Machado, 35 – Centro (Centro Cultural e Turístico de Castelo)
Localidade mais próxima do atrativo: Sede
Distância da localidade mais próxima: Sede
Distancia da sede do município: Sede
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente pavimentado em bom estado e não sinalizado.
Transporte para o atrativo: rodoviário intermunicipal regular, em bom estado e não adaptado.
Legislação de proteção ao atrativo: não há.
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Estado de conservação: bom.
Entrada do atrativo: portaria principal, não adaptada.
Acessibilidade do atrativo: temporária.
Atividades ocorrentes no atrativo: apresentações culturais (dança, música)
Integra roteiros turísticos comercializados? Não.
Origem dos visitantes: local, municipal e do entorno regional. Maior fluxo de visitação, na data do evento.
Descrição do atrativo: A cultura africana também fez profundas raízes no município de Castelo, isso se deu antes da
chegadas dos italianos. Foi no período áureo do café, com as grandes fazendas coloniais, que os escravos vindo da África
começaram a fazer parte da geografia do município, existiam neste período cerca de 600 escravos.
Dentre as tradições herdadas a que ainda se mantém viva e o caxambu. Na dança são utilizados instrumentos como o
caxambu e o candongueiro (uma espécie de atabaque menor), sempre com cantigas e trovas. Além disso Castelo foi fundado
há 17 anos o Movimento Negro no Município , e é através desse movimento que a cultura negra sobrevive em Castelo. A
festa normalmente ocorre 20 de Novembro e tem uma estimativa de publico de 3 mil pessoas
Nome do atrativo: Limotur – Associação Turística do Limoeiro
Localização: zona rural – Rodovia Pedro Cola, Km 23 – Distrito do Limoeiro
Telefone: (28) 9 9986 1542 (Paiol da Gruta)
Localidade mais próxima do atrativo: sede.
Distância da localidade mais próxima: 15 km
Distancia da sede do município: 15 km
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Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente pavimentado em bom estado e sinalizado.
Descrição do acesso utilizado:

Partindo da Sede em direção a Venda nova do Imigrante, através da rodovia ES 166

(asfaltada), após 14,5 Km chega-se a uma pequena localidade à margem esquerda da rodovia. Deixa-se a estrada principal e
segue-se por uma estrada de terra batida, com percurso de 300 metros.
Transporte para o atrativo: rodoviário intermunicipal regular, em bom estado e não adaptado.
Legislação de proteção ao atrativo: não há.
Estado de conservação: bom estado de conservação
Entrada do atrativo: porta principal, adaptada.
Visitação: de terça a domingo, das 09:00 as 16:00 – necessário acompanhamento de condutor para visitação do espaço.
Para grupos é necessário agendamento.
Acessibilidade do atrativo: temporária.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: horas
Equipamentos e serviços no atrativo: Centro de Visitantes Gruta do Limoeiro, conta com toda infraestrutura para recebimento
do turista, com: pavimentação do acesso, iluminação, paisagismo, sinalização turística, auditório para 100 pessoas, memorial,
ponto de informação turística, cozinha industrial, sanitários e loja do agroturismo.
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer, cultura e compras.
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim.
Origem dos visitantes: local, municipal, intermunicipal, e internacional.
Descrição do atrativo: A Limotur é a primeira associação turística do município de Castelo. A Limotur foi criada em 2012, onde
mulheres da comunidade se reuniram e formaram a associação. A Limotur hoje administra o Centro de Visitantes Gruta do
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Limoeiro, conta com toda infraestrutura para recebimento do turista, com: pavimentação do acesso, iluminação, paisagismo,
sinalização turística, auditório para 100 pessoas, memorial, ponto de informação turística, cozinha industrial, sanitários e loja
do agroturismo. A Limotur realiza a administração o espaço, cuida da loja do agroturismo, faz agendamento de visitas e
realiza a condução.
Nome do atrativo: Casa do Artesão - APRARC – ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E ARTESÃOS DE CASTELO –
Localização: Av. Nossa Senhora da Penha, s/n – Esplanada – Castelo – CEP 29360-000 (Casa do Artesão)
Telefone: (28) 3310 6509
Visitação: Segunda a Sexta – 08h às 11h e 12h30min às 17h30min/ Sábado - 08h às 12h
Número de Associados: 40
Equipamentos e serviços no atrativo: Loja com vendas de produtos da agroindústria, artesanatos e informações turísticas.
Atividades ocorrentes no atrativo: Informações turísticas e compras.
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim.
Origem dos visitantes: local, municipal, intermunicipal, e internacional.
Descrição do atrativo: A APRARC foi Criada em 1997 e Inaugurada dia 18 de dezembro 1998. Associação sempre participa
de Feiras dentro e Fora do estado ES: Exportur, Corpus Christi, Sabores da Terra, Castelo Rural, Regional, FEAFES, MDA,
levando o melhor dos produtos da agroindústria e do artesanato do município.
Nome do atrativo: AMA – Associação do Moradores de Aracuí
Localização: Distrito de Aracuí
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Telefone: (28) 3542 3533
Localidade mais próxima do atrativo: Castelo III.
Distância da localidade mais próxima: 800m
Distancia da sede do município: 4KM
Acesso ao atrativo: Rod Dr. Fued Nemer
Transporte para o atrativo: rodoviário intermunicipal regular
Legislação de proteção ao atrativo: Fundada em 30 de junho de 1991 - Lei estadual de reconhecimento de Entidade Cultural,
Utilidade Pública Municipal n 1369 – 29/10/1991, Estadual 5339 – 19/12/96, Federal n 91/61- Decreto 17/03/1998 e Registro
de Entidade Filantrópica.
Estado de conservação: bom estado de conservação
Tempo necessário para usufruir o atrativo: horas, de acordo com as apresentações culturais.
Equipamentos e serviços no atrativo: Praça Coronel Martins, Praça de Esportes Felinto Martins e Quadra Poli Esportiva
Geraldo Brunoro. As apresentações necessitam apenas do espaço físico que são estes acima citados e os equipamentos do
atrativo todos pertencentes as entidades.
Atividades ocorrentes no atrativo: Mineiro-pau, dança da fita, quadrilha, fanfarra, pagode, capoeira, show de teclado e violão,
danças das crianças, 5 cultural, Praça do Aracuí, em todo dia 13 de cada mês com vendas de comidas típicas para os
visitantes.
Integra roteiros turísticos comercializados? não
Origem dos visitantes: local, municipal, intermunicipal, e internacional.
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Descrição do atrativo: Na primeira quinta-feira de cada mês, a entidade realiza na Praça Coronel Martins em Aracuí, um
evento denominado 5 Cultural com o objetivo de mostrar as atividades culturais realizadas como: Danças Folclóricas,
Músicas, Fanfarra, apresentações de Capoeira, teclado e violão, onde, pais e a comunidade em geral comparecem para
prestigiar o evento.
Nome do atrativo: Centro Cultural - Casarão da Fazenda do Centro
Localização: Fazenda do Centro
Localidade mais próxima do atrativo: Sede do Município
Distância da localidade mais próxima: 12km
Distancia da sede do município: 12Km
Acesso ao atrativo: Sinalizado, rodoviário totalmente pavimentado, em bom estado.
Transporte para o atrativo: rodoviário intermunicipal regular, em bom estado, não adaptado ou contratado.
Descrição do acesso utilizado: ES 166 - Rodovia Pedro Cola KM 34 a 12 km da sede do município, pega-se um acesso não
pavimentado de 3 km em bom estado de conservação.
Legislação de proteção ao atrativo: sim
Estado de conservação: Bom.
Atualmente, o local é tombado pelo Patrimônio Histórico e Cultural do Espírito Santo, e está em vias de ser recuperado, sob a
condução do Instituto Frei Manuel Simon, com sede em Castelo, que tem o comodato com a Ordem Agostiniana por vinte
anos para sua preservação, conservação e ocupação.
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O Casarão Fazenda do Centro, através do Instituto Frei Manuel Simon, passou por uma restauração de prédio. Obra
inaugurada em 2013 e aberto para visitação. Aos domingos funciona um restaurante rural.
Contato: (28) 3542 0394
13.3 – Teatro
Nome do atrativo: Teatro Municipal Artênio Merçon.
Localização: Praça Três Irmãos. Rua Cruz Maria. Centro. Sede.
Localidade mais próxima do atrativo: sede.
Distância da localidade mais próxima: sede.
Distancia da sede do município: sede.
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente pavimentado em bom estado e não sinalizado.
Descrição do acesso utilizado: uma das principais ruas do Centro da cidade.
Transporte para o atrativo: rodoviário intermunicipal regular, em bom estado e não adaptado.
Legislação de proteção ao atrativo: não há.
Estado de conservação: fechado – aguardando reforma
Visitação: fechado – aguardando reforma
Atividades ocorrentes no atrativo: apresentações teatrais, musicais, exibição de filme e realização de eventos (reuniões)
Descrição do atrativo: Localizado na Praça Três Irmãos. Rua Cruz Maria. Centro. O teatro foi inaugurado em 29 de janeiro de
1983, possui 245 assentos, sendo que tem lugares para cadeiras de rodas, e 20 assentos com tamanho especial. O espaço é
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uma sala aberta as mais variadas formas de manifestações artísticas, visto que o município é um celeiro das artes. O Teatro
foi criado para proporcionar e apoiar os artistas locais, e assim oferecendo mais uma opção de entretenimento. O palco do
Teatro municipal é utilizado na apresentação de peças teatrais e espetáculos de dança como o balé, o teatro também tem
suas portas abertas para exposições artísticas, como exposições de artes plásticas e fotografias.
Em Junho de 2001 foi inaugurado o Cinema no teatro que funciona regularmente, com apresentação de filmes lançado
nacionalmente. Já em 2006 passou por uma reforma geral, no palco, iluminação, pintura, troca de piso e troca das cadeiras,
com objetivo de oferecer mais conforto aos usuários. Em 2016 foi realizado uma reforma (paliativo) para reabertura do
mesmo, visto que, estava desde 2013 desativado.
14 – ARTESANATO
Nome: Artesanato de Castelo.
Localização: Sede e Distritos. Área urbana e não urbana.
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente pavimentado, em estado regular e não sinalizado.
Transporte: rodoviário regular intermunicipal e não adaptado ou a pé.
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, ingresso gratuito e sem autorização prévia.
Acessibilidade ao Atrativo: permanente.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: horas.
Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: os disponíveis nas localidades/ residenciais de cada artesão.
Atividades ocorrentes no atrativo: produção e comercialização de artesanato.
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Integra roteiro turístico comercializados? não.
Origem dos visitantes: local, municipal e regional. Fluxo de visitação, constante.
Descrição do Atrativo: O artesanato produzido em Castelo é exposto na Casa do Artesão e Associação Turística do Limoeiro.
O artesanato de Castelo é composto por trabalhos em tecidos e fios, artesanatos em madeira, bonecas de pano, biscuit,
tapeçaria e fibra.
Observações complementares: A Casa do Artesão e Limotur possuem banco de dados com nome, endereço e tipo de
trabalho de todos os artesãos associados do município.
Nome do atrativo: Limotur – Associação Turística do Limoeiro
Localização: zona rural – Rodovia Pedro Cola, Km 23 – Distrito do Limoeiro
Telefone: (28) 9986 1542 (Paiol da Gruta)
Localidade mais próxima do atrativo: sede.
Distância da localidade mais próxima: 15 km
Distancia da sede do município: 15 km
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente pavimentado em bom estado e sinalizado.
Descrição do acesso utilizado: Partindo da Sede em direção a Venda nova do Imigrante, através da rodovia ES 166
(asfaltada), após 14,5 Km chega-se a uma pequena localidade à margem esquerda da rodovia. Deixa-se a estrada principal e
segue-se por uma estrada de terra batida, com percurso de 300 metros.
Transporte para o atrativo: rodoviário intermunicipal regular, em bom estado e não adaptado.
Legislação de proteção ao atrativo: não há.

129
Inventário da Oferta Turística do Município de Castelo – ES / 2017

Estado de conservação: bom estado de conservação
Entrada do atrativo: porta principal, adaptada.
Visitação: de terça a domingo, das 09:00 as 16:00
Acessibilidade do atrativo: temporária.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: horas
Equipamentos e serviços no atrativo: Centro de Visitantes Gruta do Limoeiro, conta com toda infra estrutura para recebimento
do turista, com: pavimentação do acesso, iluminação, paisagismo, sinalização turística, auditório para 100 pessoas, memorial,
ponto de informação turística, cozinha industrial, sanitários e loja do agroturismo.
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer, cultura e compras.
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim.
Origem dos visitantes: local, municipal, intermunicipal, e internacional.
Descrição do atrativo: A Limotur é a primeira associação turística do município de Castelo. A Limotur foi criada em 2012,
onde mulheres da comunidade se reuniram e formaram a associação. A Limotur hoje administra o Centro de Visitantes Gruta
do Limoeiro, conta com toda infraestrutura para recebimento do turista, com: pavimentação do acesso, iluminação,
paisagismo, sinalização turística, auditório para 100 pessoas, memorial, ponto de informação turística, cozinha industrial,
sanitários e loja do agroturismo. A Limotur realiza a administração o espaço, cuida da loja do agroturismo, faz agendamento
de visitas e realiza a condução.

Nome do atrativo: APRARC – ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTRES E ARTESÃOS DE CASTELO – (Casa do Artesão)

130
Inventário da Oferta Turística do Município de Castelo – ES / 2017

Localização: Av. Nossa Senhora da Penha, s/n – Esplanada – Castelo – CEP 29360-000 (Casa do Artesão)
Telefone: 28 3310 6509
Visitação: Segunda a Sexta – 08h às 11h e 12h30min às 17h30min/ Sábado - 08h às 12h e 13h às 17h30min
Número de Associados: 40
Equipamentos e serviços no atrativo: Loja com vendas de produtos da agroindústria, artesanatos e informações turísticas.
Atividades ocorrentes no atrativo: Informações turísticas e compras.
Integra roteiros turísticos comercializados? Sim.
Origem dos visitantes: local, municipal, intermunicipal, e internacional.
Descrição do atrativo: A APRARC foi Criada em 1997 e Inaugurada dia 18 de dezembro 1998. Associação sempre participa
de Feiras dentro e Fora do estado ES: Exportur, Corpus Christi, Sabores da Terra, Castelo Rural, Regional, FEAFES, MDA,
levando o melhor dos produtos da agroindústria e do artesanato do município.
15 – MÚSICA, DANÇA E GRUPOS
Nome do atrativo: Folia de Reis.
Localização: Todo o município
Localidade mais próxima do atrativo: sede
Distância da localidade mais próxima: sede
Distancia da sede do município: sede
Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente pavimentado, em bom estado e não sinalizado.
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Legislação ou registro/patente da realização: não há.
Estado de conservação: bom.
Entrada do atrativo: não há entrada definida.
Visitação: de 24 de dezembro a 06 de janeiro ou em eventos programados
Acessibilidade ao atrativo: temporária.
Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: os disponíveis no local da apresentação.
Atividades ocorrentes no atrativo: manifestação folclórica.
Integra roteiros turísticos comercializados? não.
Descrição do atrativo: A Folia de Reis é uma tradição europeia antiga disseminada em países de tradição católica. Chegou
ao Brasil trazido pelos portugueses.
Os grupos são compostos por catorze componentes, chamados de foliões. Dentre eles estão incluídos: o mestre da folia, os
dois palhaços e os tocadores. O mestre é quem organiza todo o grupo de foliões. Com seu apito, comanda as toadas e tira os
desafios. É geralmente uma espécie de líder espiritual que é respeitado por todos por ser detentor do conhecimento de todas
as profecias. Os palhaços, segundo a tradição oral, representam tanto a figura do Rei Herodes como os soldados que
açoitaram Jesus. O aspecto bizarro assusta e diverte a todos. É sempre a maior atração das folias cantando versos de
improviso para quem os assiste. Ao final da jornada, pedem dinheiro para o “dono da casa“ que joga ao chão para que seja
recolhido e entregue ao mestre da folia.
Os tocadores são os músicos que animam a folia tocando bumbos, tarol, surdo, viola e sanfona. Estas cantorias possuem
ritmo triste e alegre. Segundo os mestres, sua música espanta os maus espíritos para que o Natal passe em paz. As folias
iniciam sua peregrinação no ciclo natalino, a partir da meia noite do dia 24 de dezembro, noite de Natal, prosseguindo até o

132
Inventário da Oferta Turística do Município de Castelo – ES / 2017

dia 6 de janeiro, dia dos Santos Reis. Do dia 7 a 20 de janeiro, dia de São Sebastião, saem para homenagear o santo de
devoção, dessa vez, somente de dia e sem a presença dos palhaços.
A jornada inicia com uma oração especial em seus próprios santuários, logo após, os foliões vão até a Igreja, para uma
bênção especial, de onde saem de costas. Fazem suas apresentações pelas ruas e nas casas que as convidam. Em sua
peregrinação, chegam nas casas procurando o menino Jesus, nascido na noite do dia 24, simulando, dessa forma, a
peregrinação dos três reis magos. Se baterem em uma casa e o dono não atender, a casa é amaldiçoada. Se forem
atendidos, a casa é abençoada. A Bandeira dos Santos Reis é o principal símbolo religioso da Folia. Cada enfeite que a
integra tem um significado relacionado à Sagrada Família. Suas roupas são geralmente de cores variadas, principalmente o
vermelho, o verde, o amarelo e o azul, com diversos adereços. Os foliões vestem calças e camisas de cetim, usam um
chapéu confeccionado por eles mesmos, enfeitados de fitas e decorado com espelhos. Os palhaços usam roupas de chitão
com estampas coloridas e uma túnica com muitos babados. Escondem o rosto com máscaras de couro de cabra, também
confeccionado por eles.
Nome do atrativo: Radici Città di Torino
Localização: Todo o município
Localidade mais próxima do atrativo: sede
Distância da localidade mais próxima: sede
Distancia da sede do município: sede
Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente pavimentado, em bom estado e não sinalizado.
Transporte para o atrativo: rodoviário ou próprio
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Legislação ou registro/patente da realização: não há.
Estado de conservação: bom.
Visitação: Sede da Societa Italiana de Castelo - segunda a sexta-feira das 07:00 as 13:00h
Acessibilidade ao atrativo: temporária.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: algumas horas.
Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: os disponíveis no local da apresentação.
Atividades ocorrentes no atrativo: manifestação folclórica.
Integra roteiros turísticos comercializados? sim
Origem dos visitantes: local, municipal e do entorno regional.
Descrição do atrativo: É a terceira companhia do mundo e a única no Brasil especializada em danças, canto e teatro do
folclore italiano, mais precisamente do folclore Piemontês, ou seja, da Região do Piemonte, Itália. Seus trajes e danças
típicas são idênticos aos do grupo matriz situado em Torino – Itália.
A beleza e a graciosidade de suas danças, faz com que a Compagnia se apresente em festas italianas, festivais de dança,
teatro, congressos, entre outros eventos, levando a cultura italiana para todo o Estado do Espírito Santo e também outras
regiões do Brasil.
Fundada em 1995, a Compagnia é formada por jovens, em sua maioria, descendentes de italianos, já que cerca de 80% da
população castelense é formada por descendentes de italianos.
Faz parte das manifestações culturais da Società Italiana di Castello, uma associação sem fins lucrativos que tem como
objetivo resgatar e divulgar a história, a cultura e a memória dos italianos e seus descendentes.
Contatos: Società Italiana di Castello - Tel. 028 3542 0292 - Email: societa@terra.com.br
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Nome do atrativo: É Bello Balare
Localização: Todo o município
Localidade mais próxima do atrativo: sede
Distância da localidade mais próxima: sede
Distancia da sede do município: sede
Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente pavimentado, em bom estado e não sinalizado.
Transporte para o atrativo: rodoviário ou próprio
Legislação ou registro/patente da realização: não há.
Estado de conservação: bom.
Visitação: Sede da Societa Italiana de Castelo - segunda a sexta-feira das 07:00 as 13:00h
Acessibilidade ao atrativo: temporária.
Atividades ocorrentes no atrativo: manifestação cultural
Integra roteiros turísticos comercializados? não.
Origem dos visitantes: local, municipal e do entorno regional.
Descrição do atrativo: Grupo de dança Italiano infantil
Contatos: Società Italiana di Castello - Tel. 028 3542 0292 - Email: societa@terra.com.br
Nome do atrativo: Mineiro Pau
Localização: Distrito de Aracuí.
Localidade mais próxima do atrativo: sede
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Distância da localidade mais próxima: sede
Distancia da sede do município: sede
Acesso ao atrativo: Pavimentado
Transporte para o atrativo: particular
Legislação ou registro/patente da realização: não há.
Estado de conservação: bom.
Visitação: Ás Terças e Quintas de 08:00 ás 10:00 e de 15:00 ás 17:00 Horas
Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: os disponíveis no local da apresentação.
Atividades ocorrentes no atrativo: manifestação folclórica.
Integra roteiros turísticos comercializados? não.
Origem dos visitantes: local, municipal e do entorno regional.
Descrição do atrativo: Música, dança.
Contato: AMA – Associação de Moradores de Aracuí (28) 3542 3533
Nome do atrativo: Capoeira
Localização: Todo o município
Localidade mais próxima do atrativo: sede
Distância da localidade mais próxima: sede
Distancia da sede do município: sede
Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente pavimentado, em bom estado e sinalizado.
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Transporte para o atrativo: particular
Legislação ou registro/patente da realização: não há.
Estado de conservação: bom.
Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: os disponíveis no local da apresentação.
Atividades ocorrentes no atrativo: manifestação cultural
Integra roteiros turísticos comercializados? não.
Descrição do atrativo: aula e apresentações de capoeira
Nome do atrativo: Cantarola Italiana
Localização: Todo o município
Localidade mais próxima do atrativo: sede
Distância da localidade mais próxima: sede
Distancia da sede do município: sede
Acesso ao atrativo: pavimentado
Transporte para o atrativo: particular
Legislação ou registro/patente da realização: não há.
Estado de conservação: bom.
Visitação: Ás terças-feiras na sede da Societá Italiana
Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: os disponíveis no local da apresentação.
Atividades ocorrentes no atrativo: Cantarola Italiana
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Integra roteiros turísticos comercializados? não.
Origem dos visitantes: local, municipal e do entorno regional.
Descrição do atrativo: Músicas, comidas típicas
Contato: Societa Italiana de Castelo (28) 3542 0292
Nome do atrativo: Banda Lira Castelense
Localização: Todo o município
Localidade mais próxima do atrativo: sede
Distância da localidade mais próxima: sede
Distancia da sede do município: sede
Transporte para o atrativo: particular
Legislação ou registro/patente da realização: não há.
Estado de conservação: bom.
Equipamentos, instalações e serviços no atrativo: os disponíveis no local da apresentação.
Atividades ocorrentes no atrativo: apresentação musical
Integra roteiros turísticos comercializados? não.
Origem dos visitantes: local, municipal e do entorno regional.
Descrição do atrativo: Aula de música e apresentações culturais
Contato: Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - (28) 3542 6300
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16 – GASTRONOMIA - CULINÁRIA TIPICA
•

Torresmo Prensado

•

Doce de macadâmia

•

Culinária Típica Italiana

•

Culinária Típica Negra

17 – ALAMBIQUES
Cachaça Flor do Brasil
Localidade: Região Estrela do Norte
Aguardente Benfica
Localidade: Região Estrela do Norte
Aguardente Alegria do Sertão
Localidade: Região Estrela do Norte
Aguardente Cristalina
Localidade: Mamona
Aguardente Casa Velha
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Localidade: Aracuí
18 - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS
18.1 - Hospedagem.
Nome: Hotel Regina
Endereço: Rua Lídio Machado 130. Centro. CEP: 29360-000.
Telefone: (28) 3542-1594
E-mail: reginahotel@terra.com.br
Endereço página em rede social: (facebook, instagram):
Nº Funcionários: 08
Número de leitos: 80 leitos
Área Social: restaurante, garagem, bar/lanchonete, sala de tv/vídeo, central telefônica.
Nome: Estrela do Sul
Endereço: Avenida Nossa Senhora da Penha s/n. Centro. CEP: 29360-000
Telefone: (28) 3542-3709
E-mail: hotelestreladosul@hotmail.com
Site: http://www.hotelestreladosulcastelo.com.br/
Nº Funcionários: 07
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Número de leitos: 100 leitos
Área Social: restaurante, sala de tv/vídeo, estacionamento, antena parabólica.
Nome: Hotel Plaza
Endereço: Avenida Nossa Senhora da Penha 190. Centro. CEP: 29360-000.
Telefone: (28) 3542-1674.
E-mail: alledehotel@hotmail.com
Nº Funcionários: 09
Número de leitos: 90 leitos
Área Social:
Nome: Hotel Estalagem Fort Esperança
Endereço: Rodovia Fued Nemer, Km03 – Aracuí. CEP: 29360-000.
Telefone: (28) 3310-2591 / 28 – 99931 – 2591
E-mail: fortesperaca@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/Hotel-Fort-Esperança.../timeline/
Nº Funcionários: 03
Número de leitos: 44 leitos
Área Social: sala de tv/vídeo, lan house, estacionamento
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Nome: Castelo Hotel
Endereço: Rodovia ES-166 km 023. Independência. CEP: 29360-000.
Telefone: (28) 3542-0163
E-mail: castelohotel1@hotmail.com
Nº Funcionários: 03
Número de leitos: 50 leitos
Área Social: estacionamento
Nome: Pousada Lua & Sol
Endereço: Rua Romeu Barbosa, 393 – São Miguel, Cep 29360-000.
Telefone: (28) 3542-0119
E-mail: pousadaluaesol@hotmail.com
Site: - http://www.pousadaluaesol.com
Nº Funcionários: 02
Número de leitos: 42
Área Social: estacionamento,
Nome: Pousada Ouro Verde
Endereço: Limoeiro – Zona Rural - CEP: 29360-000
Telefone: (28) 9 9955 1414
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E-mail: restaurantepousadaouroverde@hotmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/Restauranteepousadaouroverde/
Nº Funcionários: 02
Número de leitos: 28 leitos
Área Social: restaurante, garagem, sala de tv/vídeo
Nome: Pousada Ares de Ubá
Endereço: Ubá – Zona Rural - CEP: 29360-000
Telefone: (28) 99914-7906
Nº Funcionários: 02
Número de leitos: 28 leitos
Área Social: estacionamento, sala de tv/vídeo

Hospedagem alternativa – Cama & Café
Nome: Fazenda Sossego
Endereço: Comunidade de Forno Grande - CEP: 29360-000
Telefone: 28) 9 9886 0975
Nº Funcionários: 02
Número de leitos: 16 leitos
Área Social: garagem, sala de tv
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Nome: Casa do Cebolão
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 244 – Baixa Itália. CEP: 29360-000.
Telefone: (28) 3542-1114
Nº Funcionários: 02
Número de leitos: 08 leitos
Área Social: sala de TV
18.2 - Restaurantes
Nome da empresa: Restaurante Sabor Família
Localização: Rua Lídio Machado 30. Centro. CEP: 29360-000
Telefone: (28) 99885 6035
Número de funcionários: 06
Funcionamento: segunda a sábado
Capacidade do empreendimento: 50
Equipamentos e serviços: estacionamento, ar-condicionado, self-service, a la carte a noite e prato executivo a noite
Tipos de cozinha: brasileira, regional, carnes
Nome da empresa: Churrascaria Gauchão.
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Localização: Rua João Bley, 148 - Centro. CEP: 29360-000.
Telefone: (28) 3542-2825.
Número de funcionários: 16
Capacidade do empreendimento: 120 lugares
Equipamentos e serviços: ar-condicionado, atendimento a la carte (a noite) , self-sevice (durante o dia)
Tipos de cozinha: brasileira, regional, churrascaria a rodízio.
Nome da empresa: Restaurante Plaza
Localização: Av. Nossa Senhora da Penha, 190 – Centro – Cep 29360-000
Telefone: (28) 3542-0933
Número de funcionários: 06 permanentes.
Funcionamento: permanente das 08:30 às 20:00h.
Capacidade do empreendimento: 52 lugares
Equipamentos e serviços: self-service.
Tipos de cozinha: brasileira, regional.
Nome da empresa: Restaurante Bumbeblee
Localização: Av. Nossa Senhora da Penha, Centro – Cep 29360-000
Telefone: (28) 3542-6712
Número de funcionários: 22
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Funcionamento: Restaurante e Bar – diário das 11h às 15h e 17h as 00h
Capacidade do empreendimento: 200 pessoas.
Equipamentos e serviços: self-service, a la carte, churrascaria, comida japonesa, lanches e pizzas
Tipos de cozinha: japonesa,brasileira, regional.
Nome da empresa: Restaurante Aviário
Localização: Av. Ministro Araripe, 296 – Centro – Cep 29360-000
Telefone: (28) 3542-2102
Número de funcionários: 09
Funcionamento: almoço – diariamente – sendo que efetua entrega de segunda à sábado
Capacidade do empreendimento: 32 pessoas.
Equipamentos e serviços: self-service
Tipos de cozinha: brasileira, regional.
Nome da empresa: Restaurante Toca do Coelho
Localização: Praça do Convívio - Centro – Cep 29360-000
Telefone: (28) 3542-2386
Número de funcionários: 8
Funcionamento: diário
Capacidade do empreendimento: 76 pessoas.
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Equipamentos e serviços: self-service, pizza, lanches, porções
Tipos de cozinha: brasileira, regional.
Nome da empresa: Restaurante Lazer Furlan
Localização: Pedregulho – Zona Rural – Cep 29360-000
Telefone: (28) 9 9975 7900
Número de funcionários: 4
Funcionamento: almoço aos domingos. Fora desse dia com agendamento prévio
Capacidade do empreendimento: 150 pessoas.
Formas de pagamento: dinheiro.
Equipamentos e serviços: self-service no fogão a lenha
Tipos de cozinha: brasileira, regional
Nome da empresa: Restaurante Sabor da Casa
Localização: Aracuí – Cep 29360-000
Telefone: (28) 3542 3220
Número de funcionários: 4
Funcionamento: almoço - diariamente
Capacidade do empreendimento: 80 pessoas
Equipamentos e serviços: self-service.
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Tipos de cozinha: brasileira, regional.
Nome da empresa: Margarida Cafeteria
Localização: Praça do Convívio – Centro – Cep 29360-000
Telefone: (28) 3542 2699
Número de funcionários: 11
Funcionamento: segunda a sábado
Capacidade do empreendimento: 45 pessoas.
Formas de pagamento: dinheiro.
Equipamentos e serviços: lanchonete, cafeteria e restaurante (prato feito)
Tipos de cozinha: brasileira, regional.
Nome da empresa: Bistro do Gaúcho
Localização: Av. Fued Nemer, Km 3,5 – Santa Barbara - Cep 29360-000
Telefone: (28) 3542 6109
Número de funcionários: 3
Funcionamento: lanchonete e restaurante – diariamente – 06:00h às 22:00h
Capacidade do empreendimento: 60 pessoas.
Equipamentos e serviços: self-service
Tipos de cozinha: brasileira, regional.
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Nome da empresa: Restaurante - Padaria e Confeitaria Novo Sabor
Localização: Avenida Getúlio Vargas, Centro - Castelo - Cep 29360-000
Telefone: 28 3310 6929
Funcionamento: Segunda a Sábado – 11h as 14h
Funcionários: 6
Capacidade: 40 pessoas
Equipamentos e serviços: self-service
Tipos de cozinha: brasileira, regional.
Nome da empresa: Perla & Quitutes
Localização: Avenida Nossa Senhora da Penha - Castelo - Cep 29360-000 (próximo ao Castelão)
Telefone: 28 99988 0992
Funcionamento: sexta e Sábado
Segunda a sexta-feira - entrega de marmitex no almoço
Funcionários: 5
Capacidade: 60 pessoas
Equipamentos e serviços: a la carte, porções
Tipos de cozinha: brasileira, regional.

149
Inventário da Oferta Turística do Município de Castelo – ES / 2017

Nome da empresa: Restaurante e Bar do Geraldo
Localização: Rua Antenor Pinheiro – Independência - Cep 29360-000
Telefone: (28) 3542 5353
Número de funcionários: 6
Funcionamento: terça a domingo
Capacidade do empreendimento: 60
Equipamentos e serviços: prato feito e porções
Tipos de cozinha: regional
Nome da empresa: Restaurante da Ádria
Localização: Sitio Paraíso – São Cristovão
Telefone: (28) 99983 6741
Número de funcionários: 2
Funcionamento: domingo
Capacidade do empreendimento: 60
Equipamentos e serviços: almoço no fogão a lenha
Tipos de cozinha: regional
Nome da empresa: Pizzaria Batata Batuta
Localização: Rua Antônio Fittipaldi, 181 – Cep 29360-000
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Telefone: (28) 3542 3104
Número de funcionários: 8
Funcionamento: terça a domingo
Capacidade do empreendimento: 40
Equipamentos e serviços: pizzas e porções
Tipos de cozinha: regional, brasileira
Nome da empresa: Pizzaria Santana
Localização: Rua José Pedro Pedruzzi, 352 – Volta Redonda – Castelo – ES Cep 29360-000
Telefone: (28) 99924 1441
Número de funcionários: 11
Funcionamento: terça a domingo
Capacidade do empreendimento: 40
Equipamentos e serviços: Pizzas, porções a lanches
Tipos de cozinha: brasileira e regional
Nome da empresa: Restaurante e Bistrô da Simone
Localização: Rua Arquilau Vivacqua, 26 – cep: 29360-000
Telefone: (28) 99936 6711
Funcionamento: terça a domingo
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Equipamentos e serviços: a la carte e porções
Tipos de cozinha: regional, brasileira
18.3 - BARES/CAFÉS/LANCHONETES.
Nome da empresa: Bumbleblee
Localização: Av. Nossa Senhora da Penha, Centro – Cep 29360-000
Telefone: (28) 3542-6712
Número de funcionários: 22
Funcionamento: restaurante e bar
Capacidade do empreendimento: 200 pessoas.
Equipamentos e serviços: self-service, a la carte, churrascaria, comida japonesa, pizza, lanches e porções
Tipos de cozinha: japonesa, brasileira, regional.
Nome da empresa: Amarelinho
Localização: Rua Guerino Zanquetta, Castelo – Cep 29360-000
Telefone: (28) 3542 0035
Número de funcionários: 8
Funcionamento: terça a domingo – à noite
Capacidade do empreendimento: 180
Equipamentos e serviços: porções, pizza e lanches
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Tipos de cozinha: brasileira, regional
Nome da empresa: Bar do Gilmar
Localização: Rod. Do Contorno - Volta Redonda – Cep 29360-000
Gerências: geral.
Telefone: (28) 3542 3562
Número de funcionários: 10
Funcionamento: terça a domingo- noite
Capacidade do empreendimento: 80 pessoas
Equipamentos e serviços: porções e churrascaria
Tipos de cozinha: regional, brasileira
Nome da empresa: Mimi Lanches
Localização: Av. Nossa Senhora da Penha - Centro – Cep 29360-000
Gerências: geral.
Telefone: (28) 3542 4437
Número de funcionários: 12
Funcionamento: diário – 18:00h as 00:00h
Capacidade do empreendimento: 300
Equipamentos e serviços: porções, pizzas e lanches
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Tipos de cozinha: brasileira e regional
Nome da empresa: Holly Dog Lanches
Natureza da entidade: privada.
Edificação: contemporânea não tombada.
Localização: Miguel da Paixão Vasconcelos - Santo Andrezinho – Cep 29360-000
Gerências: geral.
Telefone: (28) 3542 1666/ 99974 0920
Número de funcionários: 4
Funcionamento: segunda à sexta – 18:00h as 00:00h
Equipamentos e serviços: lanches e porções
Tipos de cozinha: regional e brasileira
Nome da empresa: Sorvimel
Natureza da entidade: privada.
Edificação: contemporânea não tombada.
Localização: Av. Nossa Senhora da Penha - Centro – (Castelão) - Cep 29360-000
Telefone: (28) 3542 0261
Número de funcionários: 5
Funcionamento: terça a domingo
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Capacidade do empreendimento: 80
Equipamentos e serviços: porções, lanches
Tipos de cozinha: regional e brasileira
Nome da empresa: SorvFrut
Localização: Avenida Nossa Senhora da Penha. Centro.
Telefone: (28) 3542-3660.
Número de funcionários: 02 permanentes.
Funcionamento: terça a domingo.
Capacidade do empreendimento: 80 pessoas.
Equipamentos e serviços: porções e lanches
Tipos de cozinha: regional e brasileira
Nome da empresa: Hora do Lanche.
Localização: Rua Aristeu Borges de Aguiar s/n. Centro. CEP: 29360-000.
Telefone: (28) 3542-0884
Número de funcionários: 07
Funcionamento: segunda a sábado das 07:00 às 19:00h.
Capacidade do empreendimento: 21
Equipamentos e serviços: lanches, sucos e vitaminas.
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Tipos de cozinha: regional, brasileira
Nome da empresa: Polentinha
Localização: Av. Nossa Senhora da Penha - Centro – Cep 29360-000
Telefone: (28) 3542 2589
Número de funcionários: 4
Funcionamento: terça a domingo
Capacidade do empreendimento: 70
Equipamentos e serviços: porção
Tipos de cozinha: regional, brasileira
Nome da empresa: Oficina de Ideias
Localização: Rua Guerino Zanchetta – 59 – Bela Vista – Cep 29360-000
Telefone: (28) 99986 9469
Número de funcionários: 10
Funcionamento: sexta – a partir das 21:00h com palco livre
Capacidade do empreendimento: 200
Equipamentos e serviços: música ambiente
Tipos de cozinha: bar
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Nome da empresa: Bar do Gilberto
Localização: Rua Soares - Independência – Cep 29360-000
Telefone: (28) 99983 9791
Número de funcionários: 2
Funcionamento: diário – noite
Capacidade do empreendimento: 30
Equipamentos e serviços: porções
Tipos de cozinha: regional, brasileira
Nome da empresa: Bar do Geraldo
Localização: Rua Antenor Pinheiro – Independência - Cep 29360-000
Telefone: (28) 3542 3356
Número de funcionários: 6
Funcionamento: terça a domingo
Capacidade do empreendimento: 60
Equipamentos e serviços: música ambiente.
Tipos de cozinha: bar
Nome da empresa: Clae´s Bar
Localização: Rua Edmar Dias da Silva - Cep 29360-000
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Telefone: (28) 3542 6271/ 9945 9325
Número de funcionários: 2
Funcionamento: terça a domingo – noite
Capacidade do empreendimento: 25 pessoas
Equipamentos e serviços: porções
Tipos de cozinha: regional, brasileira
Nome da empresa: Ki Delicia Lanches
Localização: Rua Soares – Independência - Cep 29360-000
Telefone: (28) 3542 1763/ 9923 9934
Funcionamento: terça a domingo
Equipamentos e serviços: porções e lanches
Tipos de cozinha: regional, brasileira
Nome da empresa: Café do Ponto
Localização: Av. Nossa Senhora da Penha, Centro - Cep 29360-000
Telefone: (28) 3542 4792
Número de funcionários: 3
Funcionamento: segunda a sábado
Capacidade do empreendimento: 200 pessoas dias
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Equipamentos e serviços: lanchonete
Tipos de cozinha: brasileira, regional
Nome da empresa: Chega Mais
Localização: Av. Ministro Araripe, Centro - Cep 29360-000
Telefone: (28) 9 9946 3097
Número de funcionários: 4
Funcionamento: segunda a sábado
Capacidade do empreendimento: 35 pessoas/ vez
Equipamentos e serviços: lanchonete
Tipos de cozinha: brasileiro, regional
Nome da empresa: Bar do Billa
Localização: Rua Jocarly Garcia – São Miguel - Cep 29360-000
Gerências: geral.
Telefone: (28) 3542 1892
Número de funcionários: 5
Funcionamento: diário – segunda a sexta: 15:00h as 22:00h – sábado: 08:00h as 17:00h
Capacidade do empreendimento: 150 pessoas dias
Equipamentos e serviços: porções e refeições
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Tipos de cozinha: regional, brasileira
Nome da empresa: Casa do Lanche
Localização: Av. João Bley - Centro - Cep 29360-000
Telefone: (28) 99916 1517
Funcionamento: terça a domingo
Equipamentos e serviços: porções e lanches
Tipos de cozinha: regional, brasileira
Nome da empresa: Bar Purus
Localização: Rodovia Fued Nemer, 2 - - Cep 29360-000
Telefone: (28) 3522 2101
Funcionamento: diariamente
Equipamentos e serviços: porções e refeições
Tipos de cozinha: regional, brasileira
Nome da empresa: Casa do Frangão
Localização: Rua Vereador Elias Mussi – (próximo ao Detran) - Cep 29360-000
Telefone: (28) 99966-7003
Funcionamento: segunda a sábado
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Equipamentos e serviços: porções e cerveja artesanal
Tipos de cozinha: regional, brasileira
Nome da empresa: Choperia Barril
Localização: Avenida Nossa Senhora da Penha – Centro - Cep 29360-000
Telefone: (28) 3542-1124
Funcionamento: terça a domingo
Equipamentos e serviços: a la carte, almoço e porções
Tipos de cozinha: regional, brasileira
Nome da empresa: Ponto de Encontro Casa do Artesão
Localização: Avenida Nossa Senhora da Penha – Centro - Cep 29360-000
Telefone: (28) 99983-6741
Funcionamento: terça a domingo
Equipamentos e serviços: a la carte, almoço e porções
Tipos de cozinha: regional, brasileira
Nome da empresa: Manjericão
Localização: Rua Vereador Elias Mussi – (próximo ao Detran) - Cep 29360-000
Telefone: (28) 99953 1151

161
Inventário da Oferta Turística do Município de Castelo – ES / 2017

Funcionamento: quarta a domingo
Equipamentos e serviços: porções e cerveja artesanal
Tipos de cozinha: regional, brasileira
Nome da empresa: Casa do Frangão
Localização: Rua Vereador Elias Mussi – (próximo ao Detran) - Cep 29360-000
Telefone: (28) 99966-7003
Funcionamento: segunda a sábado
Equipamentos e serviços: porções e cerveja artesanal
Tipos de cozinha: regional, brasileira
Nome da empresa: Casquito´s – sorvetes
Localização: Avenida Nossa Senhora da Penha - Cep 29360-000
Telefone: (28) 99971 6677
Funcionamento: diário
Equipamentos e serviços: sorvetes
Nome da empresa: Açai Mais Sabor
Localização: Praça do Convivio – Centro - Cep 29360-000
Telefone: (28) 99964-5544
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Funcionamento: diário
Equipamentos e serviços: sorvetes
Nome da empresa: Lanchonete Bahamas
Localização: Avenida Nossa Senhora da Penha – Centro - Cep 29360-000
Telefone: (28) 3542 3969
Funcionamento: segunda a sábado
Equipamentos e serviços: Lanchonete
Tipos de cozinha: regional, brasileira
Nome da empresa: Food Truck do James
Localização: Avenida Nossa Senhora da Penha – Centro - Cep 29360-000
Telefone: (28) 99950 6662
Funcionamento: diário
Equipamentos e serviços: Lanche
Tipos de cozinha: regional, brasileira
Nome da empresa: Chicken Luppi
Localização: Rua Lídio Machado – Santo Andrezinho - Cep 29360-000
Telefone: (28) 99945 4444
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Funcionamento: terça a domingo
Equipamentos e serviços: porções
Tipos de cozinha: regional, brasileira
Nome da empresa: Espetinho Bom Gosto – arrumadinho
Localização: Rua Lídio Machado – Santo Andrezinho - Cep 29360-000
Telefone: (28) 99881 2525
Funcionamento: segunda a sexta
Equipamentos e serviços: porções e churrasquinho
Tipos de cozinha: regional, brasileira
Nome da empresa: Bar do Português
Localização: Avenida Nossa Senhora da Penha – Centro - Cep 29360-000
Telefone: (28) 3542 6261
Funcionamento: diário
Equipamentos e serviços: porções
Tipos de cozinha: regional, brasileira
Nome da empresa: Sorveteria Fruto de Goiás
Localização: Rua Antônio Bento – Centro - Cep 29360-000
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Telefone: (28) 99903 0350
Funcionamento: diário
Equipamentos e serviços: sorvetes
Tipos de cozinha: regional, brasileira
Nome da empresa: Espetaria
Localização: Rua Muniz Freire, 72 – Baixo Itália - Cep 29360-000
Telefone: (28) 99905-7223
Funcionamento: diário
Equipamentos e serviços: almoço (marmitex), porções, lanches
Tipos de cozinha: regional, brasileira
Nome da empresa: Bar Bunda de Fora
Localização: Rua Muniz Freire, – Baixo Itália - Cep 29360-000
Telefone: (28) 99957 0865
Funcionamento: diário
Equipamentos e serviços: porções
Tipos de cozinha: regional, brasileira
Nome da empresa: Botekim Sem Nome
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Localização: Rua Arquilau Vivacqua, 26 – cep: 29360-000
Telefone: (28) 99936 6711
Funcionamento: terça a domingo
Equipamentos e serviços: porções e cervejas artesanais
Tipos de cozinha: regional, brasileira
Nome da empresa: Lanchonete Nova Ipanema
Localização: Av. Ministro Araripe – cep: 29360-000
Telefone: (28) 99919 1290
Funcionamento: segunda a sábado
Equipamentos e serviços: lanchonete
Tipos de cozinha: regional, brasileira
Nome da empresa: Bar do Amém
Localização: Av. Ministro Araripe – cep: 29360-000
Telefone: (28) 99886 1585
Funcionamento: segunda a sábado
Equipamentos e serviços: porções
Tipos de cozinha: regional, brasileira
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Nome da empresa: Bar do Barão
Localização: Avenida Scandar Nemer (dentro do Comercial Sport Clube) – cep: 29360-000
Telefone: (28) 99882 4489
Funcionamento: segunda a sábado
Equipamentos e serviços: porções
Tipos de cozinha: regional, brasileira
Nome da empresa: Churrasquinho do Foquinha
Localização: Rua Sores – Independência – cep: 29360-000
Telefone: (28) 99939 9820
Funcionamento: terça a domingo
Equipamentos e serviços: churrasquinho
Tipos de cozinha: regional, brasileira
18.4 – Padarias e Confeitarias
Nome da empresa: Padaria e Confeitaria 2 irmãos
Localização: Rod Fued Nemer, n 1654 - Esplanada - Castelo - Cep 29360-000
Telefone: (28) 3542 0655
Funcionamento: segunda a sábado – 05:20h as 18:00h/ domingo – 06:00h as 10:00h
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Funcionários: 3
Principais atividades ocorrentes: Fabricação e venda de pães e bolos diversos;
Nome da empresa: Padaria Érika
Localização: Rod Fued Nemer, n 1695 - Esplanada - Castelo - Cep 29360-000
Telefone: (28) 3542 4748
Funcionamento: segunda a sexta – 05:20h as 18:00h/ Sábado – 05:20h as 15:00h /domingo – 06:00h as 10:00h
Funcionários: 5
Principais atividades ocorrentes: Fabricação e venda de pães e bolos não confeitados;
Nome da empresa: Padaria e Confeitaria Novo Sabor
Localização: Esquina da Av. N. S. Da Penha com a Rua Otto Vieira Machado - n 655 - Castelo - Cep 29360-000
Telefone: (28) 2542 6929
Funcionamento: Segunda a Sábado – 05:30h as 19:00h/ Sábado – 05:30h as 18:00h/ Domingo – 06:00h as 13:00h
Funcionários: 13
Principais atividades ocorrentes: Fabricação e venda de pães e bolos diversos; Roticeria (carnes assada); Restaurante e
marmitex
Nome da empresa: Padaria e Confeitaria Novo Sabor II
Localização: Avenida Getúlio Vargas, Centro - Castelo - Cep 29360-000
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Telefone: 28 99923 0740 – (Mirtha)
Funcionamento: Segunda a Sábado – 05:30h as 19:00h/ Sábado – 05:30h as 18:00h/ Domingo – 06:00h as 13:00h
Funcionários: 6
Principais atividades ocorrentes: Fabricação e venda de pães e bolos diversos; Roticeria (carnes assada); Restaurante e
marmitex
Nome da empresa: Padaria e Confeitaria Bela Vista
Localização: Rod Fued Nemer, - Castelo - Cep 29360-000
Telefone: (28) 9973 3559
Funcionamento: segunda a sexta – 06:00h as 17:30h/ sábado – 06:00h as 12:00h
Funcionários: 2
Principais atividades ocorrentes: Fabricação e venda de pães e bolos confeitados;
Nome da empresa: Padaria e Confeitaria Doce Mel
Localização: Rua Adalto Santos, n20 – Niterói - Cep 29360-000
Telefone: (28) 9957 4451
Funcionamento: segunda a sexta – 06:00h as 18:00h/ sábado – 06:00 as 13:00h/ domingo – 06:00h as 09:00h
Funcionários: 3
Principais atividades ocorrentes: Fabricação e venda de pães e bolos diversos;
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Nome da empresa: Padaria e Confeitaria Veneza
Localização: Av. Ministro Araripe – Centro - Cep 29360-000
Telefone: (28) 3542 1568
Funcionamento: segunda a sexta – 05:30h as 18:00h/ sábado – 05:30 as 15:00h
Funcionários: 9
Principais atividades ocorrentes: Fabricação e venda de pães e bolos diversos; Fabricação de sorvete.
Nome da empresa: Padaria e Confeitaria Popular (Padaria do Cloyde)
Localização: Rua Lidyo Machado, 246 - Cep 29360-000
Telefone: (28) 3542 1617
Funcionamento: segunda a sexta – 04:30h as 19:00h/ sábado – 04:30 as 18:00h/ domingo – 04:30h as 10:30h
Funcionários: 11
Principais atividades ocorrentes: Fabricação e venda de pães, bolos diversos, salgados e roscas;
Nome da empresa: Padaria e Confeitaria A Família
Localização: Av. Nossa Senhora da Penha, 573 - Cep 29360-000
Telefone: (28) 3542 6654
Funcionamento: segunda a sexta – 05:20h as 19:00h/ sábado – 05:20 as 19:00h/ domingo – 06:00h as 12:00h
Funcionários: 3
Principais atividades ocorrentes: Fabricação e venda de pães, bolos diversos.
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Nome da empresa: Panificadora Vila Isabel
Localização: Rua Maria Ortiz, 632 – Vila Izabel - Cep 29360-000
Telefone: (28) 3542 1566
Funcionamento: segunda a sexta – 06:00h as 18:00h/ sábado – 06:00 as 14:00h
Funcionários: 6
Principais atividades ocorrentes: Fabricação e venda de pães, bolos diversos. Fabricação de macarrão
Nome da empresa: Padaria e Confeitaria Volta Redonda
Localização: Rua Antônio Rangel, 134 – Volta Redonda - Cep 29360-000
Telefone: (28) 3542 3809
Funcionamento: segunda a sexta – 05:00h as 18:00h/ sábado – 05:00 as 16:00h/ domingo – 05:00h as 10:00h
Funcionários: 4
Principais atividades ocorrentes: Fabricação e venda de pães, bolos diversos, tortas e salgados por encomenda.
Nome da empresa: Padaria e Confeitaria São Cristóvão
Localização: Rua Maria Ortiz, 759 – Vila Izabel - Cep 29360-000
Telefone: (28) 3542 6358
Funcionamento: segunda a sexta – 05:30h as 18:00h/ sábado – 05:30 as 16:00h/ domingo – 05:30h as 11:30h
Funcionários: 6

171
Inventário da Oferta Turística do Município de Castelo – ES / 2017

Principais atividades ocorrentes: Fabricação e venda de pães, bolos diversos. Lasanha, empadão (domingo – frango assado)
Nome da empresa: Padaria e Confeitaria Independência
Localização: Av. Scandar Nemer, 180 – Independência - Cep 29360-000
Telefone: (28) 3542 2946
Funcionamento: segunda a sexta – 05:15h as 18:00h/ sábado – 05:15 as 16:-00h/ domingo – 06:00h as 10:00h
Funcionários: 4
Principais atividades ocorrentes: Fabricação e venda de pães, bolos diversos.
Nome da empresa: Padaria e Confeitaria Niteroí
Localização: Rua Dr. Adalto Santos, 786 – Niteroí - Cep 29360-000
Telefone: (28) 9952 7959/ 9969 2891
Funcionamento: segunda a sexta – 05:40h as 18:00h/ sábado – 05:40 as 17:00h/ domingo – 05:40h as 10:00h
Funcionários: 2
Principais atividades ocorrentes: Fabricação e venda de pães, bolos diversos.
Nome da empresa: Padaria e Confeitaria Santa Bárbara
Localização: Rua Luiz Carlos Cosseti Piassi, 286 – Santa Bárbara - Cep 29360-000
Telefone: (28) 3542 0374
Funcionamento: segunda a sexta – 05:30h as 18:30h/ sábado – 05:30 as 16:00h/ domingo – 06:00h as 10:00h
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Funcionários: 2
Principais atividades ocorrentes: Fabricação e venda de pães, bolos diversos.
19 – LAZER E ENTRETENIMENTO
19.1 – Parque/ Jardins e Praças
Nome: Praça Três Irmãos Corrêa de Lima
Localização: Centro.
Funcionamento: diariamente, 24 horas.
Equipamentos, instalações e serviços: serviço de limpeza, chafariz e ponto de táxi
Principais atividades ocorrentes: lazer e passagem de pedestres.
Descrição e observações complementares: praça composta por jardins, chafariz, árvores, inaugurada em 08 de junho de
1980, em homenagem aos irmãos Corrêa de Lima. Acesso gratuito.
Nome: Parque Municipal Júlia Venturim Dadalto - Beira Rio
Localização: Bairro Independência.
Funcionamento: diariamente
Equipamentos, instalações e serviços: serviço de limpeza, quadras de vôlei, quadra de futebol, half-pipe para a pratica de
skate e uma campo de futebol society.
Principais atividades ocorrentes: Caminhadas, pratica de esportes, eventos e lazer.

173
Inventário da Oferta Turística do Município de Castelo – ES / 2017

Descrição e observações complementares: Inaugurado em 1982 o parque Municipal da Beira-Rio possui um lago com uma
ilha no meio. No lago tem patos, e abriga várias espécies de pássaros como: sabiás, canários e pombos. Estes pássaros são
alimentados todas as manhas por moradores do Bairro Independência. No fim da tarde e a noite os adeptos a caminhas e a
prática de esportes. A comunidade organiza muitas festas e apresentações musicais no Beira-Rio.
Nome: Praça do Convívio
Localização: Centro.
Funcionamento: diariamente, 24 horas.
Equipamentos, instalações e serviços: Mesas e banquinhos fixos, em estado regular de conservação, pequenos jardins com
árvores e arbustos.
Principais atividades ocorrentes: descanso, lazer (jogos de dama, baralho, dominó...) Acontece missa 1 vez por mês.
Descrição e observações complementares: Praça pequena separando duas quadras e apenas 2 ruas (Av. Ministro Araripe e
Rua Viera Cunha). Praça Comercial com 2 restaurantes, 2 bares, 1 cafeteria e 01 sorveteria.
Nome: Praça Mário Lima (Madalena Pisa)
Localização: Vila Isabel, próximo a Rua Maria Ortiz e Rua Vieira da Cunha – Saída para Venda Nova do Imigrante.
Funcionamento: diariamente, 24 horas.
Equipamentos, instalações e serviços: Pequena praça com Mesas e banquinhos fixos, em ótimo estado de conservação, bem
arborizada e florida.
Principais atividades ocorrentes: descanso, lazer
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Descrição e observações complementares: Praça residencial. Possui uma pequena casa de madeira.
Nome: Praça Domingos Ceotto (Praça Posto de Saúde)
Localização: Centro.
Funcionamento: diariamente, 24 horas.
Equipamentos, instalações e serviços: Praça residencial e comercial. Possui mesas e banquinhos de madeira, em bom
estado de conservação. Praça arborizada, com canteiro central. Possui ponto de táxi, posto de saúde, laboratório. Possui 2
bares, um sendo também restaurante, pula-pula (itinerante)
Principais atividades ocorrentes: descanso, lazer
Descrição e observações complementares: Praça pequena que foi reformada em 1986 .
Nome: Praça do Aracuí
Localização: Distrito do Aracuí
Funcionamento: diariamente, 24 horas.
Equipamentos, instalações e serviços: mesas e banquinhos fixos, em bom estado de conservação, arborizada e gramada.
Possui vários brinquedos para crianças, 3 bares, sendo 1 sorveteria.
Principais atividades ocorrentes: descanso, lazer
Descrição e observações complementares: Praça Grande em formato retangular. Acontece na praça a Quinta Cultural
realizada pela AMA (Associação de Moradores de Aracuí)
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19.2 – CASAS DE SHOW
Nome: Atalanta Mega Show
Localização: Rua Paraju, s/n, Castelo 3. CEP 29360-000.
Funcionamento: eventos programados.
Equipamentos, instalações e serviços: instalações sanitárias, boate, palco e bar.
Nome: Oficina de Ideias
Localização: Rua Paraju, s/n, Castelo 3. CEP 29360-000.
Telefone: (28) 99986 8469
Funcionamento: Funciona sexta-feira e em eventos programados
Equipamentos, instalações e serviços: instalações sanitárias, palco e bar
Principais atividades ocorrentes: eventos e festas particulares. Capacidade para aproximadamente 500 pessoas.
Nome: Castelo Eventos
Localização: Avenida Nossa Senhora da Penha, Castelo 3.
Telefone: (28) 9 9886 2033
Funcionamento: Funciona nos finais de semana e em eventos programados.
Equipamentos, instalações e serviços: instalações sanitárias
Principais atividades ocorrentes: Aluguel para festas e eventos. Capacidade para aproximadamente 500 pessoas.
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20 - TÁXI
Nome da empresa: Ponto de Táxi – Praça Três Irmãos
Endereço: Avenida nossa senhora da Penha s/n
Telefone de Contato: (28) 3542 1730/ 3542 2943
Período de atendimento: segunda a sexta das 07 às 18h – a noite só entrando em contato com o taxista
Abrangência do atendimento: local, regional.
Equipamentos e serviços existentes no interior do transporte: ar condicionado
Nome da empresa: Ponto de Táxi – Rodoviária
Integra rede de transportes: local, regional.
Endereço: Independência – Cep 29360-000
Telefone de Contato: (28) 3542 1095
Período de atendimento: segunda a sexta das 07 às 18h – a noite só entrando em contato com o taxista
Características do veículo/frota: veículos próprios
Abrangência do atendimento: local, regional.
Equipamentos e serviços existentes no interior do transporte: ar condicionado
21 – EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS
Nome da empresa: Rodoviária de Castelo
Integra rede de transportes: local, regional.
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Endereço: A. Scandar Nemer
Telefone de Contato: (28) 3542 4765
Tipos de transporte: rodoviário.
Características do veículo/frota: veículos próprios
Nome da empresa: Viação Real
Integra rede de transportes: local, regional.
Endereço: A. Scandar Nemer
Telefone de Contato: (28) 3542 3303/ 3542 4766
Tipos de transporte: rodoviário.
Características do veículo/frota: veículos próprios
Nome da empresa: Viação Planeta (Cachoeiro de Itapemirim)
Integra rede de transportes: local, regional.
Endereço: Rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim
Telefone de Contato: (28) 3522 6404
Tipos de transporte: rodoviário.
Características do veículo/frota: veículos próprios
Nome da empresa: Viação União
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Integra rede de transportes: local, regional.
Endereço: Av. Scandar Nemer
Telefone de Contato: (28) 3542 4766
Tipos de transporte: rodoviário.
Características do veículo/frota: veículos próprios
Nome da empresa: Viação São Geraldo
Integra rede de transportes: local, regional.
Endereço: Rodoviária - Av. Scandar Nemer
Telefone de Contato: (28) 3542 8490
Tipos de transporte: rodoviário.
Características do veículo/frota: veículos próprios
Nome da empresa: Viação Itapemirim
Integra rede de transportes: local, regional.
Endereço: Rodoviária - Av. Scandar Nemer
Telefone de Contato: (28) 3542 4766
Tipos de transporte: rodoviário.
Características do veículo/frota: veículos próprios
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22 - OUTROS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS
22.1 – Agência de Viagem
Nome da empresa: Castelo Turismo
Endereço: Rua Áureo Machado, 55 – Santo Andrezinho - Castelo – Cep 2936000-000
Telefone de Contato: 55 28 3542-0484 / 3542-5199/ 28 98807-0846
Tipos de transporte: agência de viagem
Características do veículo/frota: Turismo emissivo
22.2 - Prestadores de Serviços Turísticos/ locais para eventos
Nome: Teatro Municipal
Localização: Praça Três Irmãos
Telefone: (28) 3542 8532
Principais atividades ocorrentes: teatro, cinema e espaço para eventos – fechado para reforma
Capacidade: 245 pessoas
Nome: Castelão
Localização: Av. Nossa Senhora da Penha Telefone: (28) 3542 6300
Principais atividades ocorrentes: realização de festas e shows

180
Inventário da Oferta Turística do Município de Castelo – ES / 2017

Capacidade: 25.000 pessoas
Nome: S&B KIDS (Antigo Arteirinhos (Passarela do Niterói)
Localização: Rua Lídio Machado,
Telefone: (28) 3542 1892
Principais atividades ocorrentes: realização de festas
Capacidade: 300 pessoas
Nome: AABB – Associação Atlética Banco do Brasil.
Localização: Av . Fued Nemer, Km 4 – Santa Barbara- CEP: 29360-000.
Telefone: (28) 3542-2224.
Capacidade: 300
Equipamentos, instalações e serviços: Quadras de esportes, sanitários, lanchonete, piscina.
Principais atividades ocorrentes: lazer e entretenimento.
Nome: Comercial Sport Club
Localização: Rua Projeta, S/Nº – Independência - CEP: 29360-000.
Telefone: (28) 3542-1535.
Capacidade: 2000 pessoas
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Equipamentos, instalações e serviços: piscina, toboágua, bar, sauna, banheiro, salão de festas, campo de futebol.
Principais atividades ocorrentes: atividades esportivas.
Nome: Purus Club
Localização: Av. Fued Nemer, Km 4 – Santa Barbara - CEP: 29360-000.
Telefone: (28) 3542-2101.
Capacidade: 600 pessoas
Equipamentos, instalações e serviços: Piscina, bar, quadra poliesportiva, salão de jogos.
Principais atividades ocorrentes: atividades esportivas.
Nome: Vinha
Localização: Sitio Volta Redonda (próximo a Multivix)
Telefone: (28) 9 9938 7169
Capacidade: 200 pessoas sentadas, 400 pessoas na área cobertura
Equipamentos, instalações e serviços: espaço para evento.
Principais atividades ocorrentes: espaço para eventos. Aluguel de campo de futebol, área de bocha, churrasqueira elétrico.
Nome: Sitio Salazar
Localização: Pouso Alto – Estrada José Zanúncio
Telefone: (28) 3542 2749/ 9 9951 7030
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Capacidade: 200 pessoas.
Equipamentos, instalações e serviços: 1 piscina adulto, 1 piscina infantil, parquinho, área gramada, churrasqueira elétrica,
pia, área grande coberta e aberta. Bar (tira gosto, salgados e bebidas)
Principais atividades ocorrentes: Piscina e área de churrasco
Nome: Restaurante Ouro Verde
Localização: rodovia ES 166, km 24, Limoeiro. CEP: 29360-000.
Telefone: (28) 9 9955 1414
Capacidade: 150 pessoas
Equipamentos, instalações e serviços: Espaço para eventos e restaurante
Principais atividades ocorrentes: Espaço para eventos e restaurante
Nome da empresa: Oficina de Ideias
Natureza da entidade: privada.
Localização: Rua Guerino Zanchetta – 59 – Bela Vista – Cep 29360-000
Telefone: (28) 99986 8469
Número de funcionários: 10
Funcionamento: sexta
Capacidade do empreendimento: 500
Equipamentos e serviços: música ambiente.
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Nome: Boate Atalanta
Localização: Rua Guerino Zacchetta, 59 – Bela Vista - CEP: 29360-000.
Telefone: (28) 3542-1124
Capacidade: 400 pessoas
Equipamentos, instalações e serviços: Espaço para eventos
Principais atividades ocorrentes: Espaço para eventos
Nome: Espaço Norma Laquine
Localização: - CEP: 29360-000.
Telefone: (28) 3542 1541
Capacidade: 120 pessoas
Equipamentos, instalações e serviços: Espaço para eventos
Principais atividades ocorrentes: Espaço para eventos
Nome: Centro Recreativo – Jonas Machado
Localização: Santa Bárbara - CEP: 29360-000.
Telefone: (28) 9 8112 5171/ 9 8112 5121
Capacidade: 300 pessoas área coberta
Funcionamento: terça à domingo a partir das 17:00h
Equipamentos, instalações e serviços: campo de futebol, campo de bocha, churrasqueira
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Principais atividades ocorrentes: campo de futebol, campo de bocha, churrasqueira
Nome: Castelo Eventos
Localização: Avenida Nossa Senhora da Penha, Castelo 3.
Telefone: (28) 9 9886 2033
Funcionamento: Funciona nos finais de semana e em eventos programados.
Equipamentos, instalações e serviços: instalações sanitárias
Principais atividades ocorrentes: Aluguel para festas e eventos. Capacidade para aproximadamente 500 pessoas.

23 – SERVIÇOS ÚTEIS
23.1 - AGÊNCIA POSTAL
Nome/Entidade: Correios
Localização: Avenida Nossa Senhora da Penha 23. CEP: 29360-000.
Telefone: (28) 3542-1086
Funcionamento: segunda a sexta-feira das 09:00 às 17:00h.
Serviços prestados: postais, banco postal Bradesco.
23.2 - TELEFONIA
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Nome/Entidade: Operadoras VIVO, Oi, CLARO e TIM.
Localização: cobertura em todo o município – na zona rural em algumas localidades apenas a empresa Vivo
Web site: www.vivo.com.br; www.claro.com.br; www.oi.com.br; www.tim.com.br/operadora;
Funcionamento: cobertura 24 horas.
Equipamentos: torres de transmissão.
Serviços prestados: telefonia e internet móvel
23.3 – Emissora de Rádio/ WEB TV
Nome/Entidade: Rádio Cultura FM
Localização: rua Vieira da Cunha, 74, Centro. CEP 29360-000.
Telefone (28) 3542-6400 e (28) 3542-2855.
Funcionamento: Segunda a sexta de 08:00 as 17:30
Equipamentos: todos os necessários aos serviços prestados.
Serviços prestados: programação musical e comercial. Frequência MHz.
Nome/Entidade: Rádio Alternativa
Localização: rua Aristeu Borges de Aguiar, Nº 28 - Centro. CEP 29360-000.
Telefone (28) 3542-1877/ 9 9982 7021
Funcionamento: Rádio 24 horas
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Escritório – segunda a sexta – 08:00 as 17:00
Equipamentos: todos os necessários aos serviços prestados.
Serviços prestados: programação musical, divulgação assuntos sociais, Associações, Transmissão da Sessão da Câmara
Municipal ao Vivo, apoio cultural, informações
Nome/Entidade: Atitude JB
Localização: Av. Nossa Senhora da Penha - Centro. CEP 29360-000.
Telefone (28) 3542-1413 Site: www.atitudejb.com
Funcionamento: online
Equipamentos: todos os necessários aos serviços prestados.
Serviços prestados: programação musical, divulgação assuntos sociais, Associações, Transmissão da Sessão da Câmara
Municipal ao Vivo, apoio cultural, informações
23.4 – DELEGACIAS, POSTOS DE POLÍCIA, TIRO DE GUERRA, FÓRUM, JUSTIÇA ELEITORAL E PROMOTORIA
Nome/entidade: Polícia Civil – Delegacia de Polícia de Castelo
Localização: Rua Adalto Santos, s/n, Centro. CEP 29360-000.
Telefone: (28) 3542 2245
Funcionamento: 24 horas.
Equipamentos: viaturas e todos os necessários aos serviços prestados.
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Serviços Prestados: ocorrências policiais, apreensões, rondas policiais e atendimento ao público
Nome/entidade: Polícia Militar do Espírito Santo – 9º Batalhão de Polícia Militar 4º Pelotão da 1a Companhia.
Localização: Rod do Contorno – Volta Redonda - CEP 29360-000.
Telefone: 190 (Central de Vitória)
Funcionamento: 24 horas.
Equipamentos: viaturas, motocicletas e todos os necessários aos serviços prestados.
Serviços Prestados: Policiamento Ostensivo.
Números de domicílios atendidos: Abrange uma área de 5.033 Km², sendo responsável pela segurança de uma população
estimada em 38.000 habitantes.
Informações e observações complementares: O 9º Batalhão da Polícia Militar, atua em 11 (onze) municípios do Sul do
Estado: Atílio Vivácqua, Cachoeiro de Itapemirim (sede), Castelo, Iconha, Itaoca Praia, Marataízes, Mimoso do Sul, Muqui,
Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Vargem Alta. Os municípios são divididos em 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Cia.
Nome/entidade: Tiro de Guerra
Localização: Rua das Orquídeas, s/n – Bela Vista - CEP 29360-000.
Telefone: (28) 3542-8542
Funcionamento: segunda a sexta – 07:00h às 13:00h
Responsável: Sargento José Fernando Oliveira
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Nome/entidade: Fórum
Localização: Avenida Nossa Senhora da Penha, Centro - CEP 29360-000.
Telefone: (28) 3542-2850
Funcionamento: segunda a sexta
Nome/entidade: Justiça Eleitoral
Localização: Avenida Nossa Senhora da Penha, 790 - Centro - CEP 29360-000.
Telefone: (28) 3542-3711/ 3542 2773
Funcionamento: atendimento ao público: segunda a sexta – 11:00h às 18:00h
Principais atividades ocorrentes: Inscrição de eleitores no Cadastro Nacional, Transferência, Revisão, atendimento a Partidos
Políticos , Organização administrativa das eleições;
Nome/entidade: Promotoria Pública
Localização: Avenida Nossa Senhora da Penha, 800 – Santo Agostinho - CEP 29360-000.
Telefone: (28) 3542-6091
Funcionamento: segunda a sexta 09:00h às 18:00h.
23.5 - HOSPITAIS
Nome/entidade: Santa Casa de Misericórdia de Castelo.
Localização: sede. Rua Antônio Bento 112. Baixa Itália - CEP: 29360-000.
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Telefone: (28) 3542-1591.
Funcionamento: 24 horas.
Informações e observações complementares: atende particular e pelo SUS – Sistema Único de Saúde.
23.5.1 – PRONTO-SOCORRO
Nome/entidade: Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia de Castelo.
Localização: sede. Rua Antônio Bento 112. Baixa Itália - CEP: 29360-000.
Telefone: (28) 3542-1591.
Funcionamento: 24 horas.
Serviços Prestados: Atendimento de urgência.
23.5.2 - POSTO DE SAÚDE
Nome/entidade: Unidade Sanitária Solange Campanha.
Localização: Avenida Nossa Senhora da Penha. Centro. CEP: 29360-000.
Telefone: (28) 3542-8559
Funcionamento: segunda a sábado das 07:00 às 16:30h.
Equipamentos:


pronto atendimento,



farmácia de manipulação.



Consultório médico,
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Consultório odontológico.



14 veículos funcionando

Nome/entidade: PSF Aracuí
Localização: Conjunto Residencial Ivo Maiteni – Aracuí - CEP: 29360-000.
Telefone: (28) 3542-2527
Funcionamento: segunda a sexta – 07:00h as 16:30h
Equipamentos:


Raio X odontológico



pronto atendimento,



Consultório médico,



Consultório odontológico



Faz curativos, exame preventivo, palestras, consultas e demais procedimentos médicos e enfermagem.



1 veiculo comum para transporte;

Nome/entidade: PSF Limoeiro
Localização: Distrito Limoeiro - CEP: 29360-000.
Telefone: (28) 9 9958 2157
Funcionamento: segunda a sexta – 07:00h as 16:30h
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Equipamentos:


Raio X odontológico



pronto atendimento,



Consultório médico,



Consultório odontológico



Faz curativos, exame preventivo, palestras, consultas e demais procedimentos médicos e enfermagem.



1 veiculo comum para transporte;

Nome/entidade: PSF Patrimônio do Ouro
Localização: Distrito Patrimônio do Ouro - CEP: 29360-000.
Telefone: (28) 9 9983 5162
Funcionamento: segunda a sexta – 07:00h as 16:30h
Equipamentos:


Raio X odontológico



pronto atendimento,



Consultório médico,



Consultório odontológico



Faz curativos, exame preventivo, palestras, consultas e demais procedimentos médicos e enfermagem.



1 veiculo comum para transporte;
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Nome/entidade: PSF Estrela do Norte
Localização: Distrito Estrela do Norte
Telefone: (28) 3542 9050
Funcionamento: segunda a sexta das 07:00 às 16:30h.
Equipamentos:


pronto atendimento,



farmácia de manipulação.



Consultório médico,



Consultório odontológico.



Faz curativos, exame preventivo, palestras, consultas e demais procedimentos médicos e enfermagem.



1 veiculo comum para transporte;

Nome/entidade: Centro Integrado de Atenção à Mulher - CIAM
Localização: Av. Nossa Senhora da Penha, 60 – Centro
Telefone: (28) 3542 8538
Funcionamento: segunda a sexta das 07:00 às 16:30h.
Equipamentos: ginecologia, coleta de material para exames, preventivos, ultrassom.
23.6 - FARMÁCIAS
Nome/entidade: Farmácia Avenida (1)
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Localização: Praça Três Irmãos - Centro
Telefone: (28) 3542-1554 e (28) 99945 1169
Funcionamento: segunda a sexta-feira das 08:00 às 21:00h, sábado das 08:00 às 14:00h.
Serviços Prestados: venda de medicamento e artigos de perfumaria em geral.
Nome/entidade: Farmácia Avenida (2)
Localização: Avenida Nossa Senhora da Penha Centro.
Telefone: (28) 3542-1554 e (28) 99945 1169
Funcionamento: segunda a sexta-feira das 08:00 às 21:00h, sábado das 08:00 às 14:00h.
Serviços Prestados: venda de medicamento e artigos de perfumaria em geral.
Nome/entidade: Farmácia Central (1)
Localização:.Av. Ministro Araripe – Centro – Cep 29360-000
Telefone: (28) 3542-4623/ 28 98808 1119
Funcionamento: segunda a sexta-feira das 08:00 às 21:00h, sábado das 08:00 às 14:00h.
Serviços Prestados: venda de medicamento e artigos de perfumaria em geral
Nome/entidade: Farmácia Central (2)
Localização:.Av. Nossa Senhora da Penha – Centro – Cep 29360-000
Telefone: (28) 3542- 6268/ 28 98808 1119
Funcionamento: segunda a sexta-feira das 08:00 às 21:00h, sábado das 08:00 às 14:00h.
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Serviços Prestados: venda de medicamento e artigos de perfumaria em geral
Nome/entidade: Rede Farmes (1)
Localização: Rua Ministro Araripe - Centro – Cep: 29360-000
Telefone: (28) 3542-4632
Funcionamento: segunda a sexta das 8:00 às 18:00h e sábado das 8:00 às 12:00h
Equipamentos: todos os necessários aos serviços prestados.
Serviços Prestados: Medicamentos manipulados.
Nome/entidade: Rede Farmes (2)
Localização: Rua Antônio Rangel - Volta Redonda – Cep: 29360-000
Telefone: (28) 3542 0457/ 9 9913 8205
Funcionamento: segunda a sexta das 8:00 às 18:00h e sábado das 8:00 às 12:00h
Equipamentos: todos os necessários aos serviços prestados.
Serviços Prestados: Medicamentos manipulados.
Nome/entidade: Drogaria Matos.
Localização: Avenida Nossa Senhora da Penha. Centro. CEP: 29360-000.
Telefone: (28) 3542-1312/ 99945 5640
Funcionamento: segunda a domingo das 08:00 às 20:00h.
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Serviços Prestados: venda de medicamento e artigos de perfumaria em geral.
Nome/entidade: Farmania Farmácia de manipulação e drogaria
Localização:.Av. Ministro Araripe, nº 143
Telefone: (28) 3542 2900/ 9 9934 9148
Funcionamento: segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00h e sábado das 08:00 as 12:00h.
Serviços Prestados: remédios manipulados e não manipulados.
Referências/Documentos consultados: in loco
Nome/entidade: Drogaria Luiza .
Localização: Rua Maria Ortiz – Vila Isabel - CEP: 29360-000.
Telefone: (28) 3542-3773/ 99991 6167
Funcionamento: Segunda a domingo das 07:00 às 20:00h.
Serviços Prestados: venda de medicamento e artigos de perfumaria em geral.
Nome/entidade: Salute
Localização: avenida Nossa Senhora da Penha, 496. Centro. CEP: 29360-000.
Telefone: (28) 3542-1600/ 9 8112 7209
Funcionamento: Segunda a domingo das 07:00 às 20:00h.
Serviços Prestados: venda de medicamento e artigos de perfumaria em geral.
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Nome/entidade: Salute (2)
Localização: Avenida Nossa Senhora da Penha, Centro. CEP: 29360-000.
Telefone: (28) 3542-0201/ 98112 7901
Funcionamento: Segunda a domingo das 07:00 às 20:00h.
Serviços Prestados: venda de medicamento e artigos de perfumaria em geral.
Nome/entidade: Drogaria Mineira
Localização: avenida Ministro Araripe, 12. Centro. CEP: 29360-000.
Telefone: (28) 3542-1181/ 9 9926 6126
Funcionamento: De segunda a sábado das 06:00 as 17:00, há um rodízio que determina a farmácia que fica de plantão, esta,
funciona das 06:00 as 22:00 e após este horário atende apenas pelo telefone.
Serviços Prestados: venda de medicamentos e artigos de perfumaria em geral.
Nome/entidade: Drogaria Saúde.
Localização: Rua Antônio Bento, 34, Centro. CEP: 29360-000.
Telefone: (28) 3542-3365/ 9 9985 6894
Funcionamento: De segunda a sábado das 06:00 as 17:00, há um rodízio que determina a farmácia que fica de plantão, esta,
funciona das 06:00 as 22:00 e após este horário atende apenas pelo telefone.
Serviços Prestados: venda de medicamentos e artigos de perfumaria em geral.
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Nome/entidade: Live Farma
Localização: Avenida Nossa Senhora da Penha - Centro. CEP: 29360-000.
Telefone: (28) 3310- 5555/ 9 9906 6756
Funcionamento: De segunda a sábado das 06:00 as 17:00, há um rodízio que determina a farmácia que fica de plantão, esta,
funciona das 06:00 as 22:00 e após este horário atende apenas pelo telefone.
Serviços Prestados: venda de medicamentos e artigos de perfumaria em geral.
Nome/entidade: Farmacia Preço Baixo
Localização: Avenida Nossa Senhora da Penha - Centro. CEP: 29360-000.
Telefone: (28) 3310 3460/ 9 9939 9748
Funcionamento: De segunda a sábado das 06:00 as 17:00, há um rodízio que determina a farmácia que fica de plantão, esta,
funciona das 06:00 as 22:00 e após este horário atende apenas pelo telefone.
Serviços Prestados: venda de medicamentos e artigos de perfumaria em geral.
Nome/entidade: Farma em Vida
Localização: Rua Antônio Bento, Centro. CEP: 29360-000.
Telefone: (28) 3542-4656/ 9 9969 6198
Funcionamento: De segunda a sábado das 06:00 as 17:00, há um rodízio que determina a farmácia que fica de plantão, esta,
funciona das 06:00 as 22:00 e após este horário atende apenas pelo telefone.
Serviços Prestados: venda de medicamentos e artigos de perfumaria em geral.
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Nome/entidade: Farmacia Calvi
Localização: Rodovia Fued Nemer – Esplanada - CEP: 29360-000.
Telefone: (28) 3542 6087/ 9 9982 4888
Funcionamento: De segunda a sábado das 06:00 as 17:00, há um rodízio que determina a farmácia que fica de plantão, esta,
funciona das 06:00 as 22:00 e após este horário atende apenas pelo telefone.
Serviços Prestados: venda de medicamentos e artigos de perfumaria em geral.
23.7 - AGÊNCIAS BANCÁRIAS
Nome/entidade: SICOOB.
Localização: Rua Thieles Veloso – Baixa Itália - CEP: 29360-000.
Telefone: (28) 3542-1855.
Funcionamento: segunda a sexta-feira das 11:00 às 16:00h.
Serviços prestados: serviços de câmbio e crédito.
Nome/entidade: Banestes.
Localização: Praça Três Irmãos - Centro – Cep 29360-000
Telefone: (28) 3542-1120.
Funcionamento: segunda a sexta-feira das 11:00 às 16:00h.
Serviços prestados: serviços de câmbio e crédito.
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Informações e observações complementares: autoatendimento das 06:00 às 22:00h.
Nome/entidade: Bradesco.
Localização: Avenida Getúlio Vargas 62. Centro.
Telefone: (28) 3542-5402
Funcionamento: segunda a sexta-feira das 11:00 às 16:00h.
Serviços prestados: serviços de câmbio e crédito
Nome/entidade: Caixa Econômica Federal.
Localização: Rua Aristeu Borges de Aguiar.
Telefone: (28) 3542-8300
Funcionamento: segunda a sexta-feira das 11:00 às 16:00h.
Serviços prestados: serviços de câmbio e crédito.
Informações e observações complementares: auto atendimento das 06:00 às 22:00h.
Nome/entidade: Banco do Brasil
Localização: Rua Aristeu Borges Aguiar 116. Centro. CEP: 29360-000.
Telefone: (28) 3542-1155.
Funcionamento: segunda a sexta-feira das 11:00 às 16:00h.
Serviços prestados: serviços de câmbio e crédito.
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Informações e observações complementares: auto atendimento das 06:00 às 22:00h.
Nome/entidade: Nosso Crédito
Localização: Rua Antônio Machado, 35 – Sala 3 – Centro – Castelo - CEP: 29360-000.
Telefone: (28) 3542-1780
Funcionamento: segunda a sexta-feira das 07:00h às 13:00h.
Serviços prestados: financiamento pequenos empreendedores, autônomos diversos.
Informações e observações complementares: Atua a 6 anos. Tem parceria com o governo do Estado do Espirito Santo,
Prefeitura municipal e Banestes.
23.8 - POSTOS DE ABASTECIMENTO
Nome/entidade: Posto Peisino Ipiranga
Localização: Av. Nossa Senhora da Penha, 920 – Centro – Cep 29360-000
Telefone: (28) 3542 1000
Funcionamento: 22 horas
Serviços prestados: borracharia, troca de óleo,
Outros serviços: Loja de conveniência
Nome/entidade: Posto BR Castelão
Localização: Rodovia Fued Nemer, km 3,5 – Santa Bárbara – Cep 29360-000
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Telefone: (28) 3542 0491
Funcionamento: 05:00h as 00:00hs
Serviços prestados: abastecimento, borracharia, troca de óleo, lavagem, Oficina Diesel
Referências/Documentos consultados: in loco
Nome/entidade: Auto Posto Esso Peisino
Localização: Avenida Nossa Senhora da Penha 235. Centro
Telefone: (28) 3542-4415.
Funcionamento: 22 horas.
Serviços prestados: abastecimento, troca de óleo
Nome/entidade: Posto São Cristóvão Shell
Localização: Avenida Nossa Senhora da Penha 236. Centro. CEP: 29360-000
Telefone: (28) 3542-2359
Funcionamento: 22 horas
Serviços prestados: lavagem geral, troca de óleo
Nome/entidade: Posto Castelo
Localização: Rodovia Pedro Cola, s/n – Cep 29360-000
Telefone: (28) 3542 -0163
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Funcionamento: 22 horas
Serviços prestados:
Outros serviços: Loja de conveniência
24 - EVENTOS
Nome: Feira Rural de Castelo – Agroturismo e Negócios
Localização: Centro de Esportes e Eventos Cicero Correa de Lima Filho - Castelão – Sede
Localidade mais próxima do atrativo: Sede
Descrição do acesso utilizado: Através da Avenida Nossa Senhora da Penha.
Entrada: Entrada Gratuita
Visitação: Acontece no 2º final de semana de Setembro.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: horas
Equipamentos e serviços no atrativo: locais para alimentação, área para lazer, venda de produtos da agroindústria e do
agronegócio, entretenimento e instalações sanitárias não adaptadas
Atividades ocorrentes no atrativo: Feiras, palestras, oficinas, premiação, exposições, apresentações culturais, apresentações
musicais, venda de produtos do agroturismo e artesanato, venda de carros, motos, caminhões, insumos agrícolas, móveis,
artigos de decoração, flores, universidades e instituições governamentais.
Origem dos visitantes: Local, municipal e do entorno regional. Maior fluxo de visitação, na data do evento.
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Descrição do atrativo: estimativa de publico 15.000 Pessoas nos três dias de feira. O evento visa à valorização do meio rural
capixaba, tão diversificado, oferecendo aos produtores rurais condições e oportunidades necessárias para impulsionar sua
produção, qualificar e dar assistência aos trabalhadores, infraestrutura e competitividade no mercado. O evento será
realizado no Centro de Esportes e Eventos Cícero Correia de Lima Filho (Castelão), onde será apresentado o melhor do
Turismo, artesanato, produtos da agroindústria, circuitos turísticos, feira de pequenos animais, vitrine tecnológica, exposição
de flores, mostra de orquídeas, e comércio da Região das Montanhas Capixabas e Sul do Estado e o turismo de negócio.
Evento realizado pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
Nome: Festa Italiana de Castelo
Localização: Sede
Descrição do acesso utilizado: A festa é realizada em vários bairros da cidade
Transporte para o atrativo: rodoviário intermunicipal regular, em bom estado e não adaptado.
Entrada: franca
Visitação: Está festa acontece em novembro em comemoração a semana Italo-Brasileira.
Equipamentos e serviços no atrativo: Praça de alimentação, área para lazer e entretenimento e instalações sanitárias
Atividades ocorrentes no atrativo: Tressete, bocha, apresentações culturais e comidas típicas diversificadas.
Origem dos visitantes: local, municipal e do entorno regional. Maior fluxo de visitação, na data do evento.
Descrição do atrativo: Estimativa de publico 5.000 Pessoas. Festa realizada pela Societa Italiana de Castelo e com apoio da
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
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Nome: Festa da Cultura Afro Castelense
Localização: Sede
Entrada: franca
Visitação: Realizada na semana em comemoração a Consciência Negra
Atividades ocorrentes no atrativo: apresentações culturais e comidas típicas diversificadas.
Origem dos visitantes: local, municipal e do entorno regional. Maior fluxo de visitação, na data do evento.
Descrição do atrativo: A cultura africana também fez profundas raízes no município de Castelo, isso se deu antes da chegada
dos italianos. Foi no período áureo do café, com as grandes fazendas coloniais, que os escravos vindos da África começaram
a fazer parte da geografia do município, existiam neste período cerca de 600 escravos.
Dentre as tradições herdadas a que ainda se mantém viva e o caxambu. Na dança são utilizados instrumentos como o
caxambu e o candongueiro (uma espécie de atabaque menor), sempre com cantigas e trovas. Alem disso Castelo foi fundada
a 17 anos o Movimento Negro no Município, e é através desse movimento que a cultura negra sobrevive em Castelo. A festa
normalmente ocorre 20 de Novembro e tem uma estimativa de publico de 3 mil pessoas. Festa realizada pelo Movimento
Negro Castelense e com apoio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.
Nome: FestDança
Localização: Sede
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente pavimentado em bom estado e não sinalizado.
Descrição do acesso utilizado: sede do município
Transporte para o atrativo: rodoviário intermunicipal regular, em bom estado e não adaptado.
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Legislação de proteção ao atrativo: não há.
Estado de conservação: bom.
Entrada: Com cobrança de ingresso
Visitação: Acontece em locais de eventos na cidade e na 2ª semana de agosto.
Equipamentos e serviços no atrativo: Entretenimento e instalações sanitárias não adaptadas.
Atividades ocorrentes no atrativo: Apresentações de dança de grupos escolares
Origem dos visitantes: local, municipal e do entorno regional. Maior fluxo de visitação, na data do evento.
Descrição do atrativo: O FestDança inicio no ano de 1997, e tem como objetivo fortalecer os grupos de dança das escolas de
Castelo, bem como incentivar a criação de novos grupos, proporcionando oportunidades para que mais alunos participem,
despertando, assim novos talentos. O evento acontece sempre durante 4 dias, na última semana do mês de agosto. Tem uma
média de 12 grupos participantes dos eventos e com estimativa de publico nos 4 dias de 800 pessoas.
Nome: Festa de Corpus Christi
Localização: Sede
Entrada: Gratuita
Visitação: feriado de Corpus Christi, data móvel.
Acessibilidade do atrativo: temporária.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: horas.
Equipamentos e serviços no atrativo: serviço de limpeza, locais para alimentação, área para lazer e entretenimento e
instalações sanitárias
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Atividades ocorrentes no atrativo: celebrações, missa campal, tapetes, praça de alimentação, feira do agroturismo, ponto de
informações turísticas, apresentações culturais, barracas.
Origem dos visitantes: local, municipal e do entorno regional. Maior fluxo de visitação, na data do evento.
Descrição do atrativo: Castelo ganhou notoriedade nacional através da confecção artesanal de seus tapetes e passadeiras na
tradicional Festa de Corpus Christi, um evento que atravessa a quinta década e a cada ano a cidade recebe cerca de 50 mil
turista. O evento faz parte do calendário católico. No início da década de 60 a irmã Zuleide inovou o Corpus Christi,
confeccionando um pequeno tapete com desenhos geométricos e com a ajuda de fiéis, colocando este tapete próximo ao
pequeno altar, em frente a capela Nossa Senhora das Graças da Santa Casa de Misericórdia. Quatro anos depois, em 1964
o Freio José Osés, vigário da Paróquia deu o apoio necessário para que o tapete fosse confeccionado no centro de Castelo.
Já em 1965 outras ruas foram sendo enfeitadas e passaram a ser percorridas pelo cortejo religioso.
Inicialmente o material usado para fazer os tapetes eram pedras, borra de café, palha de arroz, cal, tampinha de garrafa.
Atualmente a mobilização é geral, ou seja, os moradores se unem e vão criando os desenhos que serão confeccionados nos
tapetes, além de fazerem o levantamento dos materiais necessários, e finalmente confeccionado grandes obras de artes. As
pessoas que confeccionam os tapetes são voluntárias e membros de grupo de jovens, pastorais, servidores da igreja, fieis e
moradores, num total de aproximadamente 2.500 pessoas. Além da confecção dos tapetes espalhados por 1.5 km de ruas a
festa também inclui missas, procissões, apresentações, musicais religiosas, estandes de artesanato e da agroindústria,
barracas e a exposição de fotos dos anos anteriores.
Em 2013 a festa será ainda mais bonita, pois será comemorado 50 anos da realização da primeira festa da cidade.
Estimativa de 100 mil pessoas nos dois dias de evento. Um evento realizado pela Prefeitura Municipal de Castelo, por meio
da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e pela Paróquia Nossa Senhora da Penha.
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Nome: Festa do Morango e Delicias do Forno Grande
Localização: Comunidade do Forno Grande
Distancia da sede do município: 30km
Acesso ao atrativo: rodoviário não pavimentado em bom estado e não sinalizado.
Legislação de proteção ao atrativo: não há.
Estado de conservação: bom.
Entrada do atrativo: portaria principal, não adaptada.
Visitação: acontece no mês de setembro
Acessibilidade do atrativo: temporária.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: horas.
Equipamentos e serviços no atrativo: Locais para alimentação, apresentações culturais, show, venda de produtos da
agroindústria.
Atividades ocorrentes no atrativo: almoço comunitário, apresentações culturais, barracas e shows diversificados.
Origem dos visitantes: local, municipal e do entorno regional. Maior fluxo de visitação, na data do evento.
Descrição do atrativo: estimativa de publico 2.000 pessoas
Nome: Festa do Torresmo
Localização: Comunidade do Limoeiro
Distancia da sede do município: 15km
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Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente pavimentado em bom estado e sinalizado.
Transporte para o atrativo: rodoviário intermunicipal regular, em bom estado e adaptado.
Estado de conservação: bom.
Visitação: acontece na segunda semana de novembro
Acessibilidade do atrativo: temporária
Tempo necessário para usufruir o atrativo: horas
Equipamentos e serviços no atrativo: Praça de alimentação com comidas típicas, apresentações culturais, show, venda de
produtos da agroindústria.
Atividades ocorrentes no atrativo: visitação a Gruta do Limoeiro, apresentações culturais, barracas e apresentações musicais
diversificados.
Origem dos visitantes: local, municipal e do entorno regional. Maior fluxo de visitação, na data do evento.
Descrição do atrativo: A primeira edição da festa aconteceu em novembro de 2012 e foi um sucesso. Grande aceitação por
parte da comunidade castelense e dos turistas que prestigiaram o evento. A festa é organizada pela Associação Turística do
Limoeiro (LIMOTUR), com apoio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. Foi o primeiro grande evento realizado nas
dependências do Centro de Visitantes Gruta Limoeiro. Estimativa de publico 2.000 pessoas
Nome: Festa no Porco no Rolete
Localização: Comunidade do Campestre
Distância da sede do município: 18km sede
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente pavimentado em bom estado e sinalizado.
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Entrada: Com cobrança de ingresso
Visitação: mês de Julho
Equipamentos e serviços no atrativo: locais para alimentação, área para lazer e entretenimento
Atividades ocorrentes no atrativo: almoço, barracas e shows diversificados.
Origem dos visitantes: local, municipal e do entorno regional. Maior fluxo de visitação, na data do evento.
Descrição do atrativo: Aproximadamente 3 mil pessoas. Evento realizado pela Comunidade do Campestre e com apoio da
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
Nome: Festa de Emancipação
Localização: sede
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente pavimentado em bom estado e não sinalizado.
Transporte para o atrativo: rodoviário intermunicipal regular, em bom estado e não adaptado.
Visitação: mês de junho
Acessibilidade do atrativo: temporária.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: horas.
Equipamentos e serviços no atrativo: Praça de alimentação, banheiros
Atividades ocorrentes no atrativo: barracas e shows diversificados.
Origem dos visitantes: local, municipal e do entorno regional. Maior fluxo de visitação, na data do evento.
Descrição do atrativo: estimativa de publico 15.000 pessoas.
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Nome: Encenação da Paixão de Cristo
Localização: Centro de Esportes e Eventos Cicero Correa de Lima Filho – Castelão –
Distancia da sede do município: sede
Entrada: Gratuita
Visitação: Sexta-feira Semana Santa – data flexível, calendário religioso.
Equipamentos e serviços no atrativo: serviço de limpeza e sanitários
Atividades ocorrentes no atrativo: Encenação da paixão de Cristo.
Origem dos visitantes: local, municipal e do entorno regional. Maior fluxo de visitação, na data do evento.
Descrição do atrativo: Estimativa de publico 3.000 pessoas. Evento realizado pela comunidade de São Manoel e com apoio
da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
Nome: Castelo Folia
Localização: Centro da Cidade e no Castelão
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente pavimentado em bom estado e sinalizado.
Entrada: Gratuita
Visitação: data flexível – conforme calendário anual – O carnaval é antecipado, normalmente na semana que antecede o
carnaval nacional (quinta-feira à sábado)
Equipamentos e serviços no atrativo: serviço de limpeza, barracas de alimentação, palco.
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Atividades ocorrentes no atrativo: desfile de blocos, concurso, barracas e shows diversificados.
Integra roteiros turísticos comercializados? Não.
Origem dos visitantes: local, municipal e do entorno regional. Maior fluxo de visitação, na data do evento.
Descrição do atrativo: Estimativa de publico 30.000 pessoas. Evento realizado pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
Nome: Castelo de Natal
Localização: Centro – Praça Três Irmãos
Estado de conservação: bom.
Entrada: Gratuito
Visitação: início dezembro
Atividades ocorrentes no atrativo: apresentações culturais e musicais, chegada de papai noel, barracas e praça de
alimentação
Origem dos visitantes: local, municipal e do entorno regional. Maior fluxo de visitação, na data do evento.
Descrição do atrativo: Estimativa de publico 2.000 pessoas. Evento realizado pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
Nome: Festa de Santo Ezequiel Moreno
Localização: Comunidade de Santa Isabel
Distancia da sede do município: 12 km Sede
Entrada: Gratuita
Visitação: acontece no mês de agosto
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Acessibilidade do atrativo: temporária.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: horas.
Atividades ocorrentes no atrativo: procissão, missas, praça de alimentação e barracas
Origem dos visitantes: local, municipal e do entorno regional. Maior fluxo de visitação, na data do evento.
Descrição do atrativo: Estimativa de 2 mil pessoas.
Nome: Festa do Frango
Localização: Comunidade do Córrego da Telha
Distancia da sede do município: 17 km Sede
Entrada: Gratuita
Visitação: acontece no mês de abril
Atividades ocorrentes no atrativo: Apresentações culturais, praça de alimentação, barracas e shows diversificados e
gastronomia a base de frango
Origem dos visitantes: local, municipal e do entorno regional. Maior fluxo de visitação, na data do evento.
Descrição do atrativo: Estimativa de hum mil pessoas
Nome: Festa Junina do Bairro Independência
Localização: Sede – bairro Independência
Entrada: Gratuita
Visitação: mês de junho
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Atividades ocorrentes no atrativo: Apresentações culturais, gastronomia típica, shows, jogos típicos
Origem dos visitantes: local, municipal e do entorno regional. Maior fluxo de visitação, na data do evento.
Descrição do atrativo: Estimativa de 5 mil pessoas
Nome: Quinta Cultural – Aracuí/AMA
Localização: Sede – distrito de Aracuí
Distancia da sede do município: 4 km da Sede do município.
Entrada: Gratuita
Atividades ocorrentes no atrativo: Apresentações culturais, gastronomia típica, shows
Integra roteiros turísticos comercializados? Não.
Origem dos visitantes: local, municipal e do entorno regional. Maior fluxo de visitação, na data do evento.
Descrição do atrativo: Estimativa de 500 pessoas
Nome: Noite da Amizade
Localização: Centro – Praça Três Irmãos
Entrada: Gratuita
Visitação: acontecimento mensal
Atividades ocorrentes no atrativo: Apresentações culturais, gastronomia, artesanato e apresentações musicais.
Origem dos visitantes: local, municipal e do entorno regional. Maior fluxo de visitação, na data do evento.
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Descrição do atrativo: Estimativa de 500 pessoas e a organização pela Secretaria Municipal de Assistência Social com a
participação das Entidades Sociais de Castelo e filantrópicas de Castelo.
Nome: Festa do Café da Bateia
Localização: Comunidade da Bateia
Distancia da sede do município: 23km
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente pavimentado em bom estado e não sinalizado.
Transporte para o atrativo: rodoviário intermunicipal regular, em bom estado
Legislação de proteção ao atrativo: não há.
Estado de conservação: bom.
Entrada: Gratuita
Visitação: acontece sempre no 1º final de semana de agosto
Equipamentos e serviços no atrativo: Praça de alimentação, realização de palestras e oficinas e apresentação musical.
Atividades ocorrentes no atrativo: barracas e sorteios.
Origem dos visitantes: local, municipal e do entorno regional. Maior fluxo de visitação, na data do evento.
Descrição do atrativo: Estimativa de público 2.000 pessoas. Evento realizado pela Comunidade da Bateia e com apoio da
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
Nome: Caminhada Castelo x Forno Grande
Localização: Sede e zona rural do município de Castelo
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Acesso ao atrativo: Rodoviário totalmente pavimentado em bom estado e não sinalizado.
Visitação: Realizada normalmente no mês de agosto.
Acessibilidade do atrativo: temporária.
Tempo necessário para usufruir o atrativo: horas.
Atividades ocorrentes no atrativo: caminhada, contemplação da natureza
Origem dos visitantes: Local, municipal e do entorno regional. Maior fluxo de visitação, na data do evento.
Descrição do atrativo: Caminhada pela zona rural do município de Castelo. Estima de 200 participantes e uma realização da
Secretaria Municipal de Esportes.
Nome: Campeonatos de Voo Livre
Localização: Córrego do Ubá. Área Rural.
Distância da localidade mais próxima do atrativo: 7 Km.
Distância da sede do município: 28 Km.
Descrição do acesso utilizado: Saindo da sede, no quilômetro 18 da viagem, chega-se ao Patrimônio do Ouro. Dois
quilômetros à frente, toma-se à direita em direção a Ubá. A estrada segue por 7 km pela divisa dos municípios de Castelo e
Vargem Alta, até chegar a Rampa.
Entrada: Gratuita
Equipamentos e serviços no atrativo: serviço de limpeza, locais para alimentação e instalações sanitárias adaptadas.
Atividades ocorrentes no atrativo: abertura do evento, campeonato de voo livre e premiação dos ganhadores.
Origem dos visitantes: local, municipal, do entorno regional e nacional. Maior fluxo de visitação, na data do evento.
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Descrição do atrativo: A 1ª Etapa do Campeonato Mundial de Paraglider aconteceu entre os dias 18 e 25 de Março de 2006.
O QG, Quartel General, foi estabelecido na Casa do Artesão. Este local era onde os pilotos passaram a maior parte do tempo
quando não estavam voando. Era também neste local que os pilotos faziam a leitura dos GPS após as provas para saber a
pontuação feita no dia, e onde se reuniam antes das mesmas para serem informados sobre o percurso do dia, e assim,
pegarem as vans e subirem para Rampa de Ubá.
O primeiro evento contou com a participação de 128 competidores e com estimativa de publico no último dia do evento foi de
8.000 mil pessoas. Evento apoiado pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e Secretaria Municipal de Esportes.
Nome: Passeio da Independência.
Localização: Sede
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente pavimentado em bom estado e não sinalizado.
Transporte para o atrativo: rodoviário intermunicipal regular, em bom estado
Entrada: Gratuita
Visitação: 07 de setembro
Atividades ocorrentes no atrativo: passeio Off road e encontro de Jipeiros.
Origem dos visitantes: local, municipal e do entorno regional.
Descrição do atrativo: Estimativa de publico 200 participantes. Evento organizado pelo Jeep Club de Castelo e com apoio da
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
Nome: Comemoração ao Mês do Índio - Centro de Visitantes Gruta do Limoeiro
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Localização: Gruta do Limoeiro
Distância da sede do município: 15km
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente pavimentado em bom estado, sinalizado.
Transporte para o atrativo: rodoviário intermunicipal regular, em bom estado
Visitação: durante o mês de abril
Origem dos visitantes: local, municipal e regional.
Descrição do atrativo: Estimativa de publico 1.000 alunos de escola pública e privada participam das comemorações ao mês
do índio na Gruta do Limoeiro. Um evento com apoio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e realização da
Associação Turística do Limoeiro. Durante o mês a Limotur desenvolve um trabalho pedagógico com contação de histórias,
danças típicas, brincadeiras e visitação a Gruta do Limoeiro.
Nome: Comemoração ao Mês do Negro – Casarão da Fazenda do Centro
Localização: Fazenda do Centro
Distância da sede do município: 12km
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente pavimentado em bom estado, sinalizado.
Transporte para o atrativo: rodoviário intermunicipal regular, em bom estado
Visitação: durante o mês de maio
Origem dos visitantes: local, municipal e regional.
Descrição do atrativo: Estimativa de publico 1.000 alunos de escola pública e privada participam das comemorações ao mês
do Negro no Casarão da Fazenda do Centro. Um evento com apoio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e
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realização do Instituto Frei Manoel Simon. Durante o mês é desenvolvido um trabalho pedagógico com contação de histórias,
danças típicas, brincadeiras e visitação ao Casarão.
Nome: Festival Gastronômico e Cultural – Wine & Beer
Localização: Fazenda do Centro
Distância da sede do município: 12km
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente pavimentado em bom estado, sinalizado.
Entrada: com cobrança de ingresso
Transporte para o atrativo: rodoviário intermunicipal regular, em bom estado
Visitação: agosto
Origem dos visitantes: local, municipal e regional.
Descrição do atrativo: Estimativa de publico 5mil pessoas que prestigiam o evento durante os 4 dias de sua realização. O
evento conta com apresentação cultural, apresentação musical, exposições, jantar temático, praça de alimentação formada
por: beer truck, food truck e por adegas.
Nome: FLIC – Festival Literário de Castelo
Localização: Centro
Entrada: Gratuito
Visitação: última semana de novembro
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Atividades ocorrentes no atrativo: apresentações culturais e musicais, sarau, lançamento de livros, contação de história,
homenagem, apresentação de documentários, oficinas
Origem dos visitantes: local, municipal e do entorno regional. Maior fluxo de visitação, na data do evento.
Descrição do atrativo: Estimativa de publico 1.000 pessoas participa do evento durantes os 4 dias de sua realização. Evento
realizado pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura em parceria com a Academia de Letra Castelense.

