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Apresentação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

O Inventário da Oferta Turística será 

estruturado a fim de servir como fonte 

para: 

 

·identificar características e fatores que 

determinam as motivações de viagem; 

·dimensionar a oferta de serviços 

equipamentos e infra-estrutura 

disponíveis, para o processo de 

ocupação turística do território; 

·diagnosticar deficiências e pontos 

críticos entre a oferta e a demanda 

turística existente; 

·permitir a previsão do comportamento 

do mercado em função da análise de 

tendências; 

·direcionar os programas de ação para o 

planejamento estratégico do 

desenvolvimento do setor; 

·analisar o efeito multiplicador do 

turismo no cenário econômico do 

município; 

·organizar o setor de turismo na 

estrutura administrativa do setor 

público; 

·hierarquizar e priorizar os atrativos e 

conjuntos existentes para sua utilização 

otimizada e ordenada; 

·servir como fonte de pesquisa e 

consulta aos empresários, aos 

estudantes e à comunidade em geral, 

interessados na atividade turística do 

município. 
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2 � Metodologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
1. Sede; 
2. Ubu; 
3. Castelhanos. 
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3 � Introdução ao Município. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

A antiga Vila de Rerigtiba figura na história 

do Estado do Espírito Santo, dispondo 

também de projeção nacional, com um ícone 

religioso que influenciou até mesmo na 

denominação do município. A influência do 

jesuíta espanhol, Beato José de Anchieta, 

desponta até em nossos dias devido sua 

atuação em diversas localidades brasileiras. 

 

Particularmente neste município, houve a 

construção da Igreja N.Sª. de Assunção, que 

na atualidade, é conhecida também como 

Santuário Nacional do Beato Anchieta, sendo 

edificada em uma colina nos arredores da 

foz do Rio Benevente, importantíssima via 

para o processo de interiorização dos 

imigrantes que aqui se dirigiram. 

 

Na atualidade, o município desenvolve 

atividades ligadas à agricultura, à pecuária, 

à pesca, ao comércio, à indústria e ao 

turismo. Elementos naturais como praias, 

falésias, manguezais, mata atlântica e fauna 

propiciam diversas práticas que tornam 

Anchieta um local propício para o trabalho, o 

descanso e o lazer. 
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ATRATIVOS TURÍSTICOS 
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4 � Atrativos Naturais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 � ATRATIVOS NATURAIS 
 
4.1.1 � Costas ou Litoral 
 
4.1.1.1 - Praias 
 
Nome do atrativo:  
Praia de Ubu. 
 
Localização: Ubu, urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo:  
Paraty. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
0,5km. 
 
Distância da Sede do município:  11,5km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
 

 

Descrição do acesso utilizado: partindo da 
Sede, seguir pela Rodovia do Sol em direção 
a Vitória, onde localiza-se a praia. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
rodoviário, regular, tipo intermunicipal, 
freqüência regular, de boa qualidade e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida, não adaptado. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingressos gratuitos e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 1 dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: há 
serviços de limpeza e de segurança, 
instalações sanitárias e locais para 
alimentação parcialmente adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de mar e esportes náuticos. Possibilidade de 
serem praticadas por portadores de 
necessidades especiais. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? sim. Através da �Rota do 
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Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes:  local, municipal, 
entorno regional e outros estados. Maior 
visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: urbanizada, com 
calçadão e quiosques, não perdeu muito seu 
ar de pacata vila de pescadores. Uma 
enseada de águas calmas e clara que, em 
forma de ondas fracas, molham uma faixa de 
areia fina e compacta. Ao sul, arrecifes. Ao 
norte, o Pontal de Ubu avança adentro, 
oferecendo uma belíssima vista panorâmica. 
Tem boas pousadas e bons restaurantes. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. www.anchieta.es.gov.br. Acesso en 
jun.2004. 
2.  www.ocapixaba.com.br. Acesso em 
jun.2004. 

 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Praia do Além. 
 
Localização: Ubu, não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Ubu. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
300m. 

 
Distância da Sede do município: 8Km 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo do 
Centro da cidade, seguir pela Rodovia do Sol, 
sentido Vitória, no Porto de Ubu virar a 
direita e seguir por uma estrada de terra 
batida, onde encontra-se a praia. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
rodoviário, contratado, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida, não adaptado. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de mar e surf. Possibilidade de serem 
praticadas por portadores de necessidades 

especiais. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? sim. Através da �Rota do 
Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: a longa faixa de 
areia fofa e amarela foi dividida ao meio 
pelas instalações de um porto de exportações 
de pelotas de minério de ferro, produzidas 
numa usina que domina o local, escondida 
por espessa vegetação. Margeada pela 
Rodovia do Sol, que se prolonga por cima da 
falésia, é muito indicada para aquelas que 
gostam de praticar o surf. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. www.anchieta.es.gov.br. Acesso en 
jun.2004. 
2. www.ocapixaba.com.br. Acesso em 
jun.2004. 
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Nome do atrativo:  
Praia de Parati. 
 
Localização: Ubu. Não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Ubú. 
 
Distância da localidade mais próxima: 300m. 
 
Distância da Sede do município: 8Km 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado e 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo da 
Sede do município, seguir pela Rodovia do 
Sol, sentido Vitória, virar a esquerda onde 
encontram-se as praias. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
rodoviário, contratado, em bom estado e não 
adaptado. 

 

 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida, não adaptado. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
área para  lazer e entretenimento não 
adaptados e  locais para alimentação e 
hospedagem adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: wind 
surf, mergulho e banho de mar, os quais 

podem ser também praticados por portadores 
de necessidades especiais. Visita a base do 
Projeto Tamar. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? sim. Através da �Rota do 
Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. Maior 
visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: antiga Vila de 
Pescadores na Praia de Parati é comum o 
aluguel de casas para veraneios, a praia 
apresenta um mar de águas tranqüilas e 
transparentes, boas para banhos em todos os 
períodos das marés, sendo que durante as 
marés baixas, graças à presença de recifes, 
surgem piscinas naturais. Bom local para 
mergulho e prática de esportes náuticos, com a 
pesca de arremesso e para a prática de wind 
surf. Areia fofa, águas claras, ondas fracas e 
uma grande presença de algas e corais. Acesso 
por pequeno trecho de estrada de chão a partir 
da rodovia asfaltada. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1.  www.anchieta.es.gov.br. Acesso em 
jun.2004. 
2.  www.ocapixaba.com.br. Acesso em 
jun.2004. 
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Nome do atrativo:  
Praia de Guanabara. 
 
Localização: entre Ubu e Castelhanos. Não 
urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Ubú. 
 
Distância da localidade mais próxima: 1km. 
 
Distância da Sede do município: 7km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado e 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo da 
Sede do município, seguir pela Rodovia do 
Sol, sentido Vitória, virar a esquerda onde 
encontram-se as praias. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
rodoviário, contratado, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida, não adaptado. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 

 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
área para  lazer e entretenimento não 
adaptados e  locais para alimentação e 
hospedagem adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: wind 
surf, mergulho e banho de mar, os quais 
podem ser também praticados por portadores 
de necessidades especiais. Visita a base do 
Projeto Tamar. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? sim. Através da �Rota do 
Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. Maior 
visitação no verão. 

 
Descrição do atrativo:  Guanabara, a 6km 
da Sede de Anchieta, possui 2,5km de 
extensão. O acesso pode ser feito pela 
Rodovia do Sol ou por estrada de terra  no 
sentido Parati-Anchieta. Oferece boa infra-
estrutura receptiva com a presença de hotéis, 
pousadas e restaurantes. Com águas claras, 
ondas médias e recifes, é boa para a pesca 
artesanal. Durante as marés baixas formam-
se piscinas naturais de águas quentes. A 
praia possui este nome devido ao naufrágio 
do navio Guanabara, em 1910, os destroços 
ainda estão no local, a cerca de 900 metros 
da praia, sendo um bom ponto de mergulho, 
podendo ser observado durante as marés 
baixas. A Praia de Guanabara abriga ainda 
uma pequena base do Projeto Tamar, em 
conseqüência da grande incidência de desova 
de tartarugas da espécie Caretta caretta. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1.  www.anchieta.es.gov.br. Acesso em 
jun.2004. 
2.  www.ocapixaba.com.br. Acesso em 
jun.2004. 

 
 
Nome do atrativo:  
Praia das Castanheiras. 
 
Localização: Centro. Sede. Área urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Centro. Sede. 
 

http://www.anchieta.es.gov.br
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Distância da localidade mais próxima: 
Centro. Sede. 
 
Distância da Sede do município: Centro. 
Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Centro da 
cidade. Foz do Rio Benevente. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
rodoviário, regular, tipo intermunicipal, boa 
qualidade e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não 
há. 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida, não adaptado. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingressos gratuitos e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, 
instalações sanitárias e área para lazer e 
entretenimento não adaptadas e locais para 
alimentação e hospedagem parcialmente 

adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pesca e  
caminhadas. Possibilidade de serem praticadas 
por portadores de necessidades especiais. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? sim. Através da �Rota do 
Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Maior visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: oferece boa infra-
estrutura receptiva  como hotéis, pousadas e 
restaurantes, possui 2km de extensão 
apresenta mar calmo de águas escurecidas, 
devido a proximidade com a foz do Rio 
Benevente. As ondas são pequenas e fracas, 
propiciando boas condições para banhos. Fica 
na parte central da cidade criada pelo jesuíta 
que lhe deu esse nome e onde estão partes dos 
seus restos mortais. Muito usada para vôlei e 
futebol. Ao norte, muda o nome para Praia do 
Porto Velho. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1.  www.anchieta.es.gov.br. Acesso em 
jun.2004. 
2.  www.ocapixaba.com.br. Acesso em 
jun.2004. 

 
 
Nome do atrativo:  
Praia dos Castelhanos. 

 
Localização: Castelhanos. Área urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Centro, Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima:  5km. 
 

 
Distância da Sede do município:  5km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado e 
sinalizado.  
 
Descrição do acesso utilizado: partindo do 
Centro da cidade, seguir pela Rodovia do Sol, 
em direção a Vitória, até o trevo de acesso 
virar a direita e seguir até a localidade. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
rodoviário regular, tipo coletivo urbano, 
freqüência regular, boa qualidade e não 
adaptado. 

http://www.anchieta.es.gov.br
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Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom 
 
Entrada do atrativo: o balneário de 
Castelhanos, conta com 3 entradas, todas 
através da Rodovia ES-060, porém para esta 
praia,  não há entrada definida, não 
adaptado. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingressos gratuitos e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 1 dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
serviços de limpeza e de segurança,   
instalações sanitárias, área para lazer e 
entretenimento, locais para alimentação e 
hospedagem parcialmente adaptados. 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de mar e esportes náuticos. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? sim. Através da �Rota do 
Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. Maior 
visitação no verão. 
 

Descrição do atrativo: a formação de 
piscinas naturais atrai crianças e adultos. A 
areia escura e batida se estende por uma 
faixa larga, tocada por ondas fracas. 
Presença de vegetação rasteira e recifes. Na 
parte sul pela Ponta dos Castelhanos, dá 
acesso à praia da Boca da Baleia. Na parte 
norte é possível acampar. Casas de veraneio, 
restaurantes, bares e quiosques. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1.  www.anchieta.es.gov.br. Acesso em 
jun.2004. 
2.  www.ocapixaba.com.br. Acesso em 
jun.2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Praia da Areia Preta. 
 
Localização: Iriri, urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 6km. 
 
Distância da Sede do município:  6km. 
 

Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e sinalizado e 
não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado:  partindo 
da Sede pela Rodovia do Sol, sentido Piúma, 
até o trevo de Iriri. 
 
Transporte regular para o atrativo:  
rodoviário, regular, tipo intermunicipal, boa 
qualidade e não adaptado. 
 

 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há  
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo: o balneário de Iriri, 
conta com 4 entradas, todas através da 
Rodovia ES-060, porém para esta praia,  não 
há entrada definida, não adaptado. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingressos gratuitos e sem autorização prévia. 

http://www.anchieta.es.gov.br
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Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 1 dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias e área para lazer e 
entretenimento não adaptadas,  locais para 
alimentação e hospedagem parcialmente 
adaptados e serviço de segurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de mar e esportes náuticos. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? sim. Através da �Rota do 
Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e  outros estados. Maior 
visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: Areia Preta é 
também conhecida por Ilmenita, um dos 
elementos que formam a monazítica e que, 
por ser de coloração negra, dá aquela cor 
escura ao dourado da areia. Faz parte do 
balneário de Iriri, sendo a mais freqüentada 
pelos moradores locais e muitos turistas que 
para lá se deslocam durante todo o ano e 
principalmente nos meses de verão. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1.  www.anchieta.es.gov.br. Acesso em 

jun.2004. 
2.  www.ocapixaba.com.br. Acesso em 
jun.2004. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Praias Costa Azul. 
 
Localização: Iriri, urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Centro. Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 6km. 
 
Distância da Sede do município: 6km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo da 
Sede seguir pela Rodovia do Sol, sentido 
Piúma, até o trevo de Iriri. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
rodoviário regular, tipo intermunicipal 
freqüência regular, boa qualidade e não 
adaptado.  
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
  
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: o balneário de Iriri, 
conta com 4 entradas, todas através da 

Rodovia ES-060, porém para esta praia,  não 
há entrada definida, não adaptado. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingressos gratuitos e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 1 dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, 
instalações sanitárias e área para lazer e 
entretenimento não adaptadas e locais para 
alimentação e hospedagem parcialmente 
adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de mar e esportes náuticos. Possibilidade de 
serem praticadas por portadores de 
necessidades especiais. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? sim. Através da �Rota do 
Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. Maior 
visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: três pequenas  
praias da parte urbana do balneário de Iriri, 
todas disputadíssimas no verão. São 
delimitadas por costões rochosos em suas 

http://www.anchieta.es.gov.br
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extremidades, todas formando pequenas 
enseadas de areia dourada, água cristalina e 
mar calmo. Locais excelentes para mergulho. 
Ocupadas por casas de veraneio, pousadas, 
bares, restaurantes e área de camping.  
 
A Praia Costa Azul, faz parte deste cenário 
inebriante. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1.  www.anchieta.es.gov.br. Acesso em 
jun.2004. 
2.  www.ocapixaba.com.br. Acesso em 
jun.2004. 

 
 

 
Nome do atrativo:  
Praias dos Namorados. 
 
Localização: Iriri, urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Centro. Sede. 

 
Distância da localidade mais próxima: 6km. 
 
Distância da Sede do município: 6km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo da 
Sede seguir pela Rodovia do Sol, sentido 
Piúma, até o trevo de Iriri. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
rodoviário, regular, tipo intermunicipal, 
freqüência regular, boa qualidade e não 
adaptado.  
 

 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
  
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: o balneário de Iriri, 
conta com 4 entradas, todas através da 

Rodovia ES-060, porém para esta praia,  não 
há entrada definida, não adaptado. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingressos gratuitos e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 1 dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, 
instalações sanitárias e área para lazer e 
entretenimento não adaptadas e locais para 
alimentação e hospedagem parcialmente 
adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de mar e esportes náuticos. Possibilidade de 
serem praticadas por portadores de 
necessidades especiais. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? sim. Através da �Rota do 
Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. Maior 
visitação no verão. 
Descrição do atrativo: três pequenas  
praias da parte urbana do balneário de Iriri, 
todas disputadíssimas no verão. São 
delimitadas por costões rochosos em suas 
extremidades, todas formando pequenas 

http://www.anchieta.es.gov.br
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enseadas de areia dourada, água cristalina e 
mar calmo. Locais excelentes para mergulho. 
Ocupadas por casas de veraneio, pousadas, 
bares, restaurantes e área de camping. 
 
A Praia dos Namorados, faz parte deste 
cenário inebriante. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1.  www.anchieta.es.gov.br. Acesso em 
jun.2004. 
2.  www.ocapixaba.com.br. Acesso em 
jun.2004. 

 
 
Nome do atrativo:  
Praia Santa Helena. 
 
Localização: Iriri, urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Centro. Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 6km. 
 
Distância da Sede do município: 6km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo da 
Sede seguir pela Rodovia do Sol, sentido 
Piúma, até o trevo de Iriri. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
rodoviário, regular, tipo intermunicipal, 

freqüência regular, boa qualidade e não 
adaptado.  
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
  
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: o balneário de Iriri, 
conta com 4 entradas, todas através da 
Rodovia ES-060, porém para esta praia,  não 
há entrada definida, não adaptado. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingressos gratuitos e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 1 dia. 
 

 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, 
instalações sanitárias e área para lazer e 

entretenimento não adaptadas e locais para 
alimentação e hospedagem parcialmente 
adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de mar e esportes náuticos. Possibilidade de 
serem praticadas por portadores de 
necessidades especiais. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? sim. Através da �Rota do 
Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. Maior 
visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: três pequenas praias da 
parte urbana do balneário de Iriri, todas 
disputadíssimas no verão. São delimitadas por 
costões rochosos em suas extremidades, todas 
formando pequenas enseadas de areia dourada, 
água cristalina e mar calmo. Locais excelentes 
para mergulho. Ocupadas por casas de veraneio, 
pousadas, bares, restaurantes e área de camping. 
 
A Praia Santa Helena, faz parte deste cenário 
inebriante. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1.  www.anchieta.es.gov.br. Acesso em 
jun.2004. 
2.  www.ocapixaba.com.br. Acesso em 
jun.2004. 

Nome do atrativo:  
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Praia dos Coqueiros. 
 
Localização: entre Iriri e Anchieta, não 
urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo:  Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 5km. 
 
Distância da Sede do município: 5km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo de 
Iriri, seguir em direção a Anchieta pela 
estrada de chão, onde estão localizadas as 
praias. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
rodoviário, contratado, boa qualidade e não 
adaptado. 
 

 

Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida, não adaptado. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingressos gratuitos e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 1 dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
instalações sanitárias e locais para 
alimentação não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de mar. Possibilidade de serem praticadas 
por portadores de necessidades especiais. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? sim. Através da �Rota do 
Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: uma característica 
da região é a seqüência de praias, todas em 
forma de enseadas marcadas por costões 
rochosos. Acesso por pequeno trecho de 
estrada de terra, a partir da rodovia 

asfaltada. Próximo a Sede do município, 
apresentam a areia amarela na tonalidade 
escura, que atesta a presença de materiais 
radioativos. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1.  www.anchieta.es.gov.br. Acesso em 
jun.2004. 
2.  www.ocapixaba.com.br. Acesso em 
jun.2004. 

 
 
Nome do atrativo:  
Praia Mar Vila. 
 
Localização: entre Iriri e Anchieta, não 
urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo:  Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 5km. 
 
Distância da Sede do município: 5km. 
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Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo de 
Iriri, seguir em direção a Anchieta pela 
estrada de chão, onde estão localizadas as 
praias. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
rodoviário, contratado, boa qualidade e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida, não adaptado. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingressos gratuitos e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo:1 dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias e locais para 
alimentação não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de mar. Possibilidade de serem praticados 
por portadores de necessidades especiais. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? sim. Através da �Rota do 
Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: uma característica 
da região é a seqüência de praias, todas em 
forma de enseadas marcadas por costões 
rochosos. Acesso por pequeno trecho de 
estrada de terra, a partir da rodovia 
asfaltada. Próximo a Sede do município, 
apresentam a areia amarela na tonalidade 
escura, que atesta a presença de materiais 
radioativos. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1.  www.anchieta.es.gov.br. Acesso em 
jun.2004. 
2.  www.ocapixaba.com.br. Acesso em 
jun.2004. 

 

 
 
Nome do atrativo:  
Praia do Balanço. 
 
Localização: entre Iriri e Anchieta, não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo:  Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 5km. 
 
Distância da Sede do município: 5km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo de 
Iriri, seguir em direção a Anchieta pela 
estrada de chão, onde estão localizadas as 
praias. 
 
Transporte regular para o atrativo: rodoviário, 
contratado, boa qualidade e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida, não adaptado. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingressos gratuitos e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
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Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 1 dia. 
 
 

 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias e locais para 
alimentação não adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de mar. Possibilidade de serem praticados 
por portadores de necessidades especiais. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? sim. Através da �Rota do 
Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: uma característica 
da região é a seqüência de praias, todas em 
forma de enseadas marcadas por costões 

rochosos. Acesso por pequeno trecho de 
estrada de terra, a partir da rodovia 
asfaltada. Próximo a Sede do município, 
apresentam a areia amarela na tonalidade 
escura, que atesta a presença de materiais 
radioativos. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1.  www.anchieta.es.gov.br. Acesso em 
jun.2004. 
2.  www.ocapixaba.com.br. Acesso em 
jun.2004. 

 
 
 
 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Praia Inhaúma. 
 
Localização: entre Iriri e Anchieta, não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo:  Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 5km. 
 
Distância da Sede do município: 5km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo de 
Iriri, seguir em direção a Anchieta pela 
estrada de chão, onde estão localizadas as 

praias. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
rodoviário, contratado, boa qualidade e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 

 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida, não adaptado. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingressos gratuitos e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 1 dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
instalações sanitárias e locais para 
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alimentação não adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de mar. Possibilidade de serem praticados 
por portadores de necessidades especiais. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? sim. Através da �Rota do 
Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: uma característica 
da região é a seqüência de praias, todas em 
forma de enseadas marcadas por costões 
rochosos. Acesso por pequeno trecho de 
estrada de terra, a partir da rodovia 
asfaltada. Próximo a Sede do município, 
apresentam a areia amarela na tonalidade 
escura, que atesta a presença de materiais 
radioativos. 
Referências/Documentos consultados:  

1.  www.anchieta.es.gov.br. Acesso em 
jun.2004. 
2.  www.ocapixaba.com.br. Acesso em 
jun.2004. 

 
 
 
4.1.2 � HIDROGRAFIA 
 
4.1.2.1 � Rios 
 
Nome do atrativo:  

Rio Benevente. 
 
Localização: não urbana, urbana. 
 
Acesso ao atrativo:  hidroviário, marítimo e 
fluvial em bom estado e não sinalizado 
 
Descrição do acesso utilizado: a partir do 
Porto de Anchieta. 
 

 
Transporte regular para o atrativo: 
hidroviário, marítimo fluvial, de boa 
qualidade e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: todo 
curso de rio e toda nascente, lagoas etc. são 
protegidos pela Lei  9433/1997 � Política 
Nacional dos Recursos Hídricos e  subindo o 
rio existe a Estação Ecológica Papagaios. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 

definida, não adaptado. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingressos gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 1 dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança e área 
para lazer e entretenimento não adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
atividades do ecoturismo e turismo de 
aventura. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? sim. Através da �Rota do 
Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. Maior 
visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: o rio foi uma das 
principais portas de entrada para imigrantes que 
colonizaram as serras capixabas. Começa a ser 
explorado turisticamente, com passeios de 
barco que saem da foz e sobem o rio, 
emoldurado por um extenso manguezal. Bem 
conservada, a área é protegida pela Brigada de 
Educação Ambiental da Prefeitura de Anchieta. 
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Começa a ser explorado turisticamente, com 
passeios de barco que saem da foz e sobem o 
rio, emoldurado por um extenso manguezal. 
Bem conservada, a área é protegida pela 
Brigada de Educação Ambiental da Prefeitura 
de Anchieta. O percurso quase sempre ganha 
a companhia de garças, socós e marrecos. No 
afluente Rio dos Patos, o barco faz uma 
parada para a visita às ruínas de possível 
salina construída no século XVII. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1.  www.anchieta.es.gov.br. Acesso em 
jun.2004. 
2.  www.ocapixaba.com.br. Acesso em 
jun.2004. 

 
 
 
 
4.1.2.2 �  Lagoas 
 
Nome do atrativo:  
Lagoa Azul. 
 
Localização: Rodovia do Sol- Ubu, não 
urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Paraty. 
 
Distância da localidade mais próxima:  
1km. 
 
Distância da Sede do município:  10km. 
 

Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo de 
Ubu, seguir em direção a Vitória pela Praia do 
Além. 
 

 
Transporte regular para o atrativo: 
rodoviário, regular, tipo intermunicipal 
freqüência regular, boa qualidade e não 
adaptado.  
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida, não adaptado. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingressos gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de mar e banho de lagoa. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? sim. Através da �Rota do 
Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: localizada a 5km de 
(Anchieta). Vale a pena destacar a beleza de 
suas águas azuis, devido ao barro de 
diferentes cores, existente em seus 
arredores. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1.  www.anchieta.es.gov.br. Acesso em 
jun.2004. 
2.  www.ocapixaba.com.br. Acesso em 
jun.2004. 

 
 
 
 
4.1.3 � QUEDAS D�ÁGUA 
 
4.1.3.1 � Cachoeiras 
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Nome do atrativo:  
Cachoeira da Luz e do Cafundó. 
 
Localização: São Mateus do Sul. Área não 
urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo:  
Alto Joebá. 
 
Distância da localidade mais próxima:  5km. 
 
Distância da Sede do município: 36km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da 
Sede, pela Rodovia BR-101. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
rodoviário, contratado, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida, não adaptado. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 

atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? sim. Através da �Rota do 
Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Maior visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: as cachoeiras da Luz 
e do Cafundó são dois dos atrativos naturais  
de Alto Joeba. O acesso é precário e só 
recomendado para aventureiros e esportistas.  
 
Referências/Documentos consultados: 

1. www.anchieta.es.gov.br. Acesso em 
jun.2004. 
2.  www.ocapixaba.com.br. Acesso em 
jun.2004. 
 
 
 
 

4.1.4 � UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
 
4.1.4.1 � Municipal 
 
Nome do atrativo:  
Estação Ecológica de Papagaio,  
Manguezal de Anchieta. 
 

Localização: foz do Rio Benevente, próximo 
ao Centro urbano, urbano e não-urbano. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Centro urbano. 
 
Acesso ao atrativo: hidroviário marítimo 
fluvial, em bom estado e sinalização. 
 
Descrição do acesso utilizado: partir pelo 
porto de Anchieta, no Centro da cidade. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
hidroviário, marítimo  e fluvial contratado, de 
boa qualidade e não adaptado. 
 

 
Legislação de proteção ao atrativo:  Lei 
Municipal, lei de numero 17 de 26/07/1992. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida, não adaptado. 
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Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingressos gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 1 dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de condutor. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação da natureza e caminhada pela 
restinga. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? sim. Através da �Rota do 
Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. Maior 
visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: formado nas águas 
do Rio Benevente, onde há em um dos 
roteiros deste esplendido ecossistema, uma 
outra  atração histórica que tem sido muito 
procurada por turistas. Trata-se de ruínas 
formadas por 32 colunas, algumas 
arredondadas, outras quadradas, atribuídas a 
antigas salinas, exploradas pelos índios no 
século XVI e XVII. O Manguezal de Anchieta é 
considerado um verdadeiro berçário para 
varias espécies de peixes como o robalo, que 
procuram suas águas para ali viver e se 

alimentar durante a fase de crescimento. Em 
Anchieta o passeio pelo manguezal pode ser 
feito em barcos que saem do cais junto a 
colônia de pescadores. Para deleite de todos 
que apreciam um ecossistema com 4,57km². 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. www.anchieta.es.gov.br. Acesso em 
jun.2004. 
2.  www.ocapixaba.com.br. Acesso em 
jun.2004. 

 
 
 
 
4.1.5 � Flora 
 
Nome do atrativo:  
Flora do município de Anchieta. 
 
Localização: em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado e 
sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, em bom estado de conservação e 
não adaptado. 
 
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: algumas horas em cada localidade. 
  
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis em cada localidade específica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? sim. Através da �Rota do 
Sol e da Moqueca�. Coordenadas pela 
SEDETUR. 
 

 
Origem dos visitantes: local, municipal,  
entorno regional e de outros estados. Fluxo 
de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: município  de localização 
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litorânea tem no manguezal  o habitat mais rico 
em biodiversidade, sendo este um dos mais belos 
pontos de apreciação e estudo.  
 
O manguezal do Rio Benevente é o mais 
preservado do estado, onde são encontrados 
o mangue vermelho, o mangue seriba e o 
mangue branco. As árvores são 
acompanhadas por um pequeno número de 
outras plantas, tais como a samambaia do 
mangue, o hibisco e a gramínea Spartina. 
Ricas comunidades de algas crescem sobre as 
raízes aéreas das árvores, na faixa coberta 
pela maré. Pelo contrário, os troncos 
permanentementes expostos e as copas das 
árvores são pobres em plantas epífitas.  
 
A Secretaria de Pesca e Meio Ambiente do 
município, mantém um viveiro para produção 
de mudas tradicionais do município, sendo 
vários tipos de espécies frutíferas, vegetação 
de restinga e mata ciliar. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. www.tavivamar.hpg.ig.br. Acesso em 
maio de 2005. 
2.  www.terrocapixaba.com.br. Acesso 
em maio de 2005. 

 
 
 
4.1.6 � Fauna. 
 
Nome do atrativo:  
Fauna do município de Anchieta. 
 

Localização: em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado e 
sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, em bom estado de conservação e 
não adaptado. 
 
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: algumas horas em cada localidade. 

  
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis em cada localidade específica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação e pesquisa. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? sim. Através da �Rota do 
Sol e da Moqueca�. Coordenadas pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e de outros estados. Sendo 
o fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: destacam-se as 
várias espécies de caranguejo, ostras, 
camarões, robalos e tainhas. Aves 
migratórias e que também escolhem o 
manguezal para procriação. 
 
Nos meses de outubro a fevereiro, as 
tartarugas marinhas procuram o litoral de 
Anchieta para alimentação e para completar 
o seu ciclo produtivo, monitoradas pela 
equipe de SEMPA � Secretaria de Pesca e 
Meio Ambiente de Anchieta e do Projeto 
TAVIVAMAR � Tartarugas Vivas Marinhas. 
 
Outro ponto importante do município, onde 
podemos observar a  fauna local, é a Estação 
Ecológica de Papagaios, local onde podem ser 
vistos ninhos de papagaios verdes e 
vermelhos e onde as garças brancas 
costumam fazer revoadas. 
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O município mantém um Programa de 
maricultura, onde são produzidas toneladas 
de mexilhões. Há ainda inúmeras outras 
espécies de fauna marinha. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. www.tavivamar.hpg.ig.com.br. Acesso 
em maio de 2005; 
2.  www.terrocapixaba.com.br. Acesso 
em maio de 2005; 

 
 
 
 
4.2 � ATRATIVOS CULTURAIS 
 
4.2.1 � Sítios 
 
4.2.1.1 � Sítio Arqueológico 
 
Nome do atrativo:  
Poços Jesuítas. 
 
Localização: Ponta dos Castelhanos, 
Coimbra, Quitiba. Urbana e não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Ubú. 
 
Distância da localidade mais próxima: 2km. 
 
Distância da Sede do município: 5km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 

Descrição do acesso utilizado: deslocando se 
do Centro em direção a parte sul do município. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
rodoviário, contratado, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: diária, das 8h às 18h, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação da construção e  atividades 
religiosas. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? sim. Através da �Rota do 
Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. Maior 
visitação no verão. 

 
Descrição do atrativo: há três poços 
jesuíticos na cidade. Conta a lenda que o 
Padre Anchieta, ao retornar de uma viagem 
com os índios, bateu com o seu cajado na 
pedra e fez jorrar água com poderes de cura. 
Neste local está o poço dos Castelhanos ou 
Anchieta, na Ponta dos Castelhanos. 
 
Outro poço é o do Coimbra, com 
aproximadamente 250 anos de existência. 
Localiza-se no alto do morro, depois da Igreja 
Nossa Senhora da Penha. Os moradores 
utilizavam esta água antes do abastecimento 
domiciliar da Cesan. 
 
O terceiro é o do Quitiba, cujas águas 
permanecem de boa qualidade. Localiza-se a 
poucos metros do Centro, em área particular. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. www.anchieta.es.gov.br. Acesso em 
jun.2004. 
2.  www.ocapixaba.com.br. Acesso em 
jun.2004. 

 
 
 
 
 
4.2.2 - Edificações 
 
4.2.2.1 � Arquitetura Civil 
 
Nome do atrativo:  
Colégio Maria Matos. 
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Localização:  Centro. Sede. Área urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo:  
Centro. Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Centro. Sede. 
 
Distância da Sede do município:  Centro. 
Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
 
 

 
Descrição do acesso utilizado: partindo do 
Centro, seguir pela ladeira que dá acesso à 
Matriz. Antes da escadaria virar a direita 
onde localiza-se a edificação.  
 
Transporte regular para o atrativo: 

rodoviário, contratado, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porta principal, não 
adaptado. 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 18h, sem  visitas guiadas, ingressos 
gratuitos e sem autorização previa. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
serviços de informações turísticas, de limpeza 
e de  segurança e instalações sanitárias não 
adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação do edifício e de seu acervo.  
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? sim. Através da �Rota do 
Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: colégio fundado em 
1932, por Dom Helvécio Gomes de Oliveira, 

esta foi a primeira escola no interior do 
Estado. Alunos de todo o Brasil estudavam no 
internato comandado pelas irmãs Carmelitas, 
que ainda hoje educam no educandário. 
 
A arquitetura neo-gótica encanta pelo primor 
construtivo e pela beleza. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. www.anchieta.es.gov.br. Acesso em 
jun.2004. 
2.  www.ocapixaba.com.br. Acesso em 
jun.2004. 

 
 
 
 
4.2.2.2 � Arquitetura Religiosa 
 
Nome do atrativo:  
Igreja de Nossa Senhora da Assunção.  
 
Localização: Praça da Matriz. Centro 
histórico. Urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo:  
Centro. Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Centro. Sede. 
 
Distância da Sede do município:  Centro. Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 

http://www.anchieta.es.gov.br
http://www.ocapixaba.com.br
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Descrição do acesso utilizado: a partir do 
Centro da cidade, subir a ladeira onde está 
localizada a igreja. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
rodoviário, contratado, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: federal. Processo numero 229-t-
1940, inscrição numero 222, livro histórico. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porta principal, não 
adaptado. 
 
 

 
Visitação: de Segunda a sexta-feira, das 9h 
às 12h e das 14h às 17h, sábado e Domingo, 
das 9h às 17h. sem visitas guiadas, ingresso 
pago e sem autorização previa. 
 

Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de informações turísticas, de 
segurança e instalações sanitárias não 
adaptadas,  
. 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
atividades religiosas e visitas ao museu. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? sim. Através da �Rota do 
Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional, outros estados e outros 
países. Maior visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: construções de 
relevante importância religiosa, histórica e 
arquitetônica, e um dos principais monumentos 
da fé católica no Brasil. A Igreja de N. Sra. da 
Assunção foi concluída em 20 de janeiro de 
1588, com pedras extraídas dos arrecifes, sob 
argamassa de cal de mariscos e óleo de baleia, 
com três naves, o que na época era raro em 
arquitetura jesuítica, fazendo parte ainda da 
igreja uma espaçosa residência dividida e 
pequenos quartos de dormir para os sacerdotes.  
O quarto do Padre Anchieta ficava num anexo 
a igreja, sendo hoje o local onde se encontra 
instalado o Museu Nacional de Anchieta, cujo 

acervo é formado por peças usadas pelo 
padre, cartas, sermões, a famosa gramática 
da língua Tupi, editada em 1597, a imagem 
de Nossa Sra. de Assunção e também um 
pequeno osso da tíbia do beato, que ali 
morreu em 1597,  encontram-se em 
exposição. Devotos, estudiosos e 
pesquisadores de todo o mundo podem 
percorrer os mesmos caminhos estreitos por 
onde andou Anchieta. A visita ao conjunto 
arquitetônico é para muitos emocionante, 
pois trata-se de um contato direto com as 
raízes da civilização brasileira.  
 
O acesso ao santuário é feito através de 
estreita rua calçada com paralelepípedos que 
poderá ser facilmente encontrada na parte 
central da cidade, a margem esquerda do Rio 
Benevente, de frente para a praia do Centro.         
 
Observações complementares: Santuário 
Nacional do Beato José de Anchieta - Igreja 
de Nossa Senhora da Assunção e Museu do 
Padre José de Anchieta.  
 
Todos esses atrativos fazem parte de um 
mesmo complexo. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. www.anchieta.es.gov.br. Acesso em 
jun.2004. 
2.  www.ocapixaba.com.br. Acesso em 
jun.2004. 

 
4.2.2.3 � Ruínas 
 

http://www.anchieta.es.gov.br
http://www.ocapixaba.com.br
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Nome do atrativo:  
Ruínas do Rio Salinas. 
 
Localização: margem esquerda do Rio 
Salinas, não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo:  
Centro. Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Centro. Sede. 
 
Distância da Sede do município:  Centro. 
Sede. 
 
Acesso ao atrativo: hidroviário, marítimo 
ou fluvial, em bom estado e não sinalizado. 
  
Descrição do acesso utilizado: partindo do 
Porto de Anchieta, subir pelo Rio Benevente 
entrando no Rio Salinas onde a margem 
esquerda estão localizadas as ruínas. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
hidroviário marítimo ou fluvial contratado, em 
bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: precário. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida, não adaptado. 
 
Visitação: permanente. das 8h às 18h, sem 
visitas guiadas, ingressos gratuitos e sem 

autorização previa. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 1 dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de condutor. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação das ruínas e da paisagem do 
entorno e  traeking. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? sim. Através da �Rota do 
Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes:  local, municipal, 
entorno regional e outros estados. Maior 
visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: estas ruínas 
localizam-se na margem esquerda do Rio 
Salinas, afluente do Rio Benevente, e 
possuem 32 colunas redondas e quadradas. 
Supõe-se que o local tenha sido uma salina 
clandestina, por isso são chamadas de Ruínas 
Misteriosas. Ali perto existe um cemitério 
indígena e vestígio do que pode ter sido uma 
das maiores aldeias indígenas do Brasil, a 
Aldeia de São Pedro, que tinha 9 mil 
integrantes quando os portugueses 
chegaram. 
 

O local é mal conservado e de difícil acesso, 
com muito mato em volta. Situadas a poucos 
quilômetros de Anchieta, no meio de um 
bosque de eucaliptos, pode-se chegar até as 
ruínas pela estrada de rodagem ou pelo rio 
Benevente. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. www.anchieta.es.gov.br. Acesso en 
jun.2004. 
2.  www.ocapixaba.com.br. Acesso em 
jun.2004. 

 
 
 
 
4.2.3 � Instituições Culturais 
 
4.2.3.1 � Museus 
 
Nome do atrativo:  
Museu do Padre Anchieta. 
 
Localização: Praça da Matriz, anexo a Igreja 
da Nossa Senhora da Assunção, urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo:  
Centro. Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Centro. Sede. 
 
Distância da Sede do município:  Centro. 
Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 

http://www.anchieta.es.gov.br
http://www.ocapixaba.com.br
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pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: a partir do 
Centro da cidade, subir a ladeira onde está 
localizada a igreja. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
rodoviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado ou a pé. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: Lei Federal. Processo numero 
229-t-1940, inscrição numero 222 livro 
histórico. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porta principal, não 
adaptado. 
 
Visitação: permanente de 8h às 18h, sem 
visitas guiadas, ingresso pago e sem 
autorização previa. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
serviços de informações turísticas e de 
segurança e instalações sanitárias não 
adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
atividades religiosas e visitas ao museu. 

 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? sim. Através da �Rota do 
Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes:  local, municipal, 
entorno regional, outros estados e outros 
países. Maior visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: um dos mais antigos e 
históricos templos do Brasil, onde nela havendo 
vivido e falecido venerável Padre José de 
Anchieta, cujo nome deu lugar a localidade. 
 
Referências/Documentos consultados:  

MASCARO CRISTIANO  ATALLI. O 
Patrimônio Construído. Editora São 
Paulo, 2002. 

 
 
 
 
4.2.3.2 � Bibliotecas 
 
Nome do atrativo:  
Biblioteca Municipal  
Prof. José de Anchieta Pompermayer. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindemberg, 
s/n°. Centro. Sede, urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede.  
 

Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: está 
localizado em uma avenida de fácil acesso, 
em cima do prédio do Banco Banestes. 
 
Transporte  para o atrativo: regular e em 
bom estado de conservação ou a pé. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo:  porta principal, não 
adaptada. 
 
Visitação:  de Segunda a sexta-feira, de 7h 
às 22h30, com visitas guiadas, acesso 
gratuito, sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e  instalações sanitárias 
não adaptadas e mesas para leitura 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
pesquisas bibliográficas e leitura. 
 
Integra roteiros turísticos 
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comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes:  local. 
Descrição do atrativo: a Biblioteca é muito 
utilizada para pesquisas, seja por estudantes 
ou pela população em geral. Os livros, 
revistas e periódicos abordam diversos 
temas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in  loco. 
 
 
 
4.2.3.3 � Casa de Cultura 
 
Nome do atrativo:  
Casa da Cultura. 
 
Localização: Rua Presidente Getúlio Vargas, 
161, Porto de Cima. Urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo:  
Centro, Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima:  
Centro, Sede. 
 
Distância da Sede do município:  Centro, Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: a partir do 
Centro da cidade seguir em direção ao Porto, 
virar a direita na Rua Getulio Vargas, onde 

encontra-se o edifício. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
rodoviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado ou a pé. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porta principal não 
adaptada. 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira, das 9h às 
12h e das 14h às 17h, sem visitas guiadas, 
ingressos gratuitos e sem autorização previa. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de informações turísticas, de 
limpeza, de segurança e de condutor e 
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: visita 
do acervo e pesquisa. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? sim. Através da �Rota do 
Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: esta construção de 
1927, expõe documentos da época da 
escravidão e objetos usados pelos italianos que 
aportaram na cidade no século XIX. Alem disso, 
o visitante pode encontrar fotos, cartas e 
documentos do município. Livros com mais de 
cem anos, todas as obras do Padre Anchieta, 
todas as obras sobre ele e todas as cartas dos 
jesuítas até 1759 também estão no local. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. www.anchieta.es.gov.br. Acesso en 
jun.2004. 
2.  www.ocapixaba.com.br. Acesso em 
jun.2004. 

 
 
 
4.2.4 � Gastronomia 
 
4.2.4.1 � Pratos Típicos 
 
Nome:  
Moqueca Capixaba. 
 
Localização: em todos os estabelecimentos 
de alimentação do município. 
 
Origem: indígena. 
 
Descrição do atrativo: o prato é preparado 
e servido em panela de barro. 
Receita típica: 

http://www.anchieta.es.gov.br
http://www.ocapixaba.com.br
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 1 kg de peixe, em postas; 
 4 cebolas médias; 
 5 tomates grandes; 
 coentro, alho, sal e limão, a gosto; 
 colorau.  

Modo de preparo: 
 tempere o peixe com alho, sal e limão; 
 na panela de barro, coloque um fio de azeite 
de oliva e 1 colher de colorau, para queimar; 
 coloque na panela uma camada dos 
temperos com a metade da cebola, do 
tomate e do coentro picados; 
 acondicione as postas de peixe; 
 cubra com o restante dos temperos; 
 cozinhe em fogo médio por 40 minutos.  

 
Observações complementares: Não 
precisa adicionar água à moqueca. 
Acompanha arroz branco e pirão. 
Pirão: cozinhar  e desmanchar a cabeça do 
peixe, acrescentar farinha e sal mexendo 
sempre. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. www.anchieta.es.gov.br. Acesso en 
jun.2004. 
2.  www.ocapixaba.com.br. Acesso em 
jun.2004. 

 

 
 
Nome:  
Torta Capixaba. 
 
Localização: em todos os estabelecimentos 
de alimentação do município. 
 
Origem: indígena. 
 
Descrição do atrativo: o prato é preparado 
e servido em panela de barro. 
Receita típica: 

 cebola,  
 alho,  
 pimenta,  
 azeite doce,  
 azeitona,  
 limão,  
 coentro,  
 cebolinha verde,  
 tomate a gosto,  
 meio kg de palmito,  
 200gr siri desfiado e cozido,  
 200gr de caranguejo desfiado 
e cozido,  

 200gr ostra cozida,  
 200gr sururu cozido e 
 200gr badejo desfiado e 
cozido. 

 
Observações complementares: 
acompanha arroz branco. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. www.anchieta.es.gov.br. Acesso en 
jun.2004. 
2.  www.ocapixaba.com.br. Acesso em 
jun.2004. 

Nome:  
Caranguejada 
 
Localização: em todos os estabelecimentos 
de alimentação do município. 
 
Origem: indígena. 
 
Descrição do atrativo: o prato é preparado 
e servido em panela de barro. 
Receita típica: 

 18 caranguejos limpos,  
 5 maços de coentro,  
 1 cebola grande,  
 2 dentes de alho,  
 2 pimenta malaguetas,  
 3 limões em suco,  
 4 tomates,  
 azeite,  
 óleo,  
 sal , 
 urucum. 

 

http://www.anchieta.es.gov.br
http://www.ocapixaba.com.br
http://www.anchieta.es.gov.br
http://www.ocapixaba.com.br
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Observações complementares: 
acompanha feijão preto novo e farinha da 
roça. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. www.anchieta.es.gov.br. Acesso en 
jun.2004. 
2.  www.ocapixaba.com.br. Acesso em 
jun.2004. 

 
 
 
 
 
4.2.5 � Artesanato 
 
4.2.5.1 � Tradicional 
 
Nome:  
Artesanato de Anchieta. 
 
Localização: Sede, localidades e Distritos. 
Área urbana e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado e 
não sinalizado.  
 
Transporte: rodoviário, intermunicipal 
regular, em bom estado e não adaptado. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem autorização 
prévia.   
 
Acessibilidade ao Atrativo: permanente. 

 

 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
todos disponíveis nas localidades de cada 
artesão. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
produção e comercialização de artesanato. 
 
Integra roteiro turístico 
comercializados? sim, através da �Rota do 
Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e outros estados. Maior 
visitação no verão. 
 
Descrição do Atrativo: o artesanato em 
Anchieta é produzido com materiais diversos, 
grande parte desta produção utiliza matéria-

prima disponível na natureza. 
 
Fibras naturais utilizadas: 
-Madeira � são feitos móveis artesanais, 
esculturas e objetos decorativos. 
-Cipó � produção de cestos, principalmente 
na zona rural. 
-Fibra de Coco � produz-se luminárias, 
bijuterias e vários objetos. 
-Concha � produz-se bijuterias e objetos 
decorativos. 
 
O artesanato típico do município engloba 
cestarias, balaios, tipitis, peneiras, conchas e 
rendas de bilros. Tudo é feito com conchas, 
prata, madeira, linhas, miçangas, corais, 
coco, ouro, tecidos e etc. 
  
Observações complementares: o 
SEBRAE/ES possui banco de dados com 
nome, endereço e tipo de trabalho de todos 
os artesãos do município. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. www.anchieta.es.gov.br. Acesso en 
jun.2004. 
2.  www.ocapixaba.com.br. Acesso em 
jun.2004. 

 
 
 
4.2.5.2 � Outros 
 
Nome do atrativo:  
Pesca Artesanal. 
 

http://www.anchieta.es.gov.br
http://www.ocapixaba.com.br
http://www.anchieta.es.gov.br
http://www.ocapixaba.com.br
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Localização: em todo o litoral do município, 
urbano e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado e 
hidroviário, marítimo e fluvial, em bom 
estado ou ainda a pé, em bom estado e 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: os acessos 
encontram-se perpendiculares a Rodovia do 
Sol, além do Porto de Anchieta. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
rodoviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado e hidroviário 
contratado marítimo e fluvial contratado em 
bom estado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: outros (porto ou praias). 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingressos gratuitos e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de segurança e de condutor. 

 
Atividades ocorrentes no atrativo: pesca 
artesanal. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? sim, através da �Rota do 
Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. Maior 
visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: praticada em todas 
as  comunidades litorâneas do município, a 
pesca de arrasto é um dos mais tradicionais 
traços da cultura local. Através dos barcos e 
das redes, confeccionados artesanalmente na 
região, essas comunidades retiram maior 
parte de seu sustento. 
 
Todas as manhãs pode-se presenciar o 
arrastão que acontece em diversas praias do 
litoral, ou ao fim da tarde a chegada dos 
barcos pesqueiros. 
 
Grande parte do pratos que fazem parte da 
culinária tradicional de Anchieta, tem frutos 
do mar em sua base: peroás, pescadinhas, e 
peixes-espadas fritos, acompanhados de 
guarnições como farofa e banana frita, 
moquecas de peixe, camarão, siri, sururu e a 
tradicional caranguejada. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. www.anchieta.es.gov.br. Acesso en 

jun.2004. 
2.  www.ocapixaba.com.br. Acesso em 
jun.2004. 

 

 
 
 
 
4.2.6 � Música e Dança 
 
4.2.6.1 � Folguedos 
 
Nome do atrativo:  
Banda de Congo.  
 
Localização: Centro e Porto de Cima, Sede. 
Urbana e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo:  rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em  bom estado e 
não sinalizado. 
 
Transporte regular para o atrativo: 

http://www.anchieta.es.gov.br
http://www.ocapixaba.com.br
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rodoviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado e a pé. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: outros, não adaptados. 
 
Visitação: nos festejos de Nossa Senhora da 
Penha, mês de março ou de abril, de Santa 
Izabel, no mês de maio, de São João, mês de 
junho e de São Benedito, no mês de 
dezembro, sem visitas guiadas, ingresso 
gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário  
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo:  horas. 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis no local da �congada�. 
 
Atividades Ocorrentes no Atrativo:  
manifestação folclórica. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? sim. Através da �Rota do 
Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. Maior visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: os congos ou 

bandas de congos são grupos compostos de 
homens e mulheres, em número variável que 
tocam e cantam em dias de festas de São 
Benedito, nas puxadas de mastro ou em 
festas eventuais. 
 
A puxada, o levantamento e a fincada do 
mastro atraem muito devotos. Porém a fase 
inicial, processada dias antes da festa, com a 
presença da banda de congo, é a derrubada 
da àrvore escolhida como mastro. 
 
No dia do santo, o mastro, adornado com 
bandeirinhas, flores e fitas, com o quadro do 
orago no topo, é transportado pelos fieis. O 
levantamento e a fincada se processam ao 
som dos cantos da banda de congo e espocar 
de foguetes. 
 
De modo geral, á indumentária é simples 
composta por calça e camiseta para os 
homens e vestidos longos para as mulheres. 
Na maioria dos grupos aparecem mulheres 
representando a Rainha e conduzindo a 
bandeira do orago: São Benedito, São 
Sebastião ou Nossa Senhora do Rosário. 
Apresentam-se no período de 25 de 
dezembro a 20 de janeiro. 
 
As cantigas, sobre temas variados, guardados 
na memória ou improvisados, são entoadas 
de forma alegre e irreverente. 
 
Os instrumentos são também em numero 
variável, determinados de acordo com os 
elementos do grupo: chocalhos, cuícas, 

congos, casacas, tambores, caixa, triângulos 
, pandeiros e ganzás. Entre eles merecem 
destaque a casaca, estudada por Guilherme 
Santos Neves (1978), que a considera única 
em todo o pais, e fartamente indicada em 
registros do século passado. 
 
Grupos reconhecidos e em atividade: 
 
Banda de Congo de Anchieta  
Localização: Rua José Silvino de Melo, s/n, 
Centro. 
 
Contato: (27) 9255-6518 - Cacau 
 
Banda de Congo São Benedito  
Localização: Rua Padre João Ariague, 95, 
Centro. 
 
Mestre: Pedro Camilo. 
 
 
Banda de Congo São Benedito  
de Anchieta  
 
Localização: Rua Ligeiro Teles, 55, Porto de 
Cima. 
 
Contato: (27) 3536-3045 � Creuza. 
 
 
Banda de Congo São Benedito Sol e Lua 
  
Localização: Rodovia do Sol, 1620 - Km 
25,5, Vila residencial Samarco. 
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Contato: (27) 3536-1800. 
 
Mestre: Robson Nogueira Brilhante 
 
Referências/Documentos consultados: 

1 Fundação Nacional de Arte- Instituto 
Nacional do Folclore. Atlas Folclórico do 
Brasil- Artesanato, danças e 
folguedos: Espírito Santo. Rio de 
Janeiro: FUNARTE, 1982. 
2 Comissão Espírito Santense de Folclore 

 
 
 
 
4.3 � ATIVIDADES ECONÔMICAS 
 
4.3.1 � Extrativismo e Exploração 
 
4.3.1.1 � Mineral 
 
Nome do atrativo:  
Mineração e Exportação  
(Samarco Mineração) 
 
Localização: não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo:  Ubú. 
 
Distância da localidade mais próxima:  2km. 
 
Distância da Sede do município:  12km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 

Descrição do acesso utilizado: partindo da 
Sede urbana, seguir pela Rodovia do Sol em 
direção à Vitória, após o trevo de Ubu, 
encontra-se o portão de acesso à Sede da 
Samarco. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
rodoviário, intermunicipal, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, 
adaptada. 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 18h, sem visitas guiadas, ingressos 
gratuitos e sem autorização previa. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de informações turísticas, de 
limpeza, de segurança e de condutor e 
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
apreciação do processo de produção. 
Possibilidade de serem praticados por 
portadores de necessidades especiais. 

 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? sim. Através da �Rota do 
Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional, outros estados e outros 
países. Maior visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: a Samarco 
Mineração S.A. é uma empresa de lavra, 
beneficiamento, pelotização e exportação de 
minério de ferro. Em 2002, foi a segunda 
maior exportadora de pelotas de minério de 
ferro no mercado transoceânico, 
comercializando 100% de seus produtos para 
mais de 15 países na Europa, Ásia, África, 
Oriente Médio e Américas. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1 . www.samarco.com.br.. Acesso em 
jun.2004. 

 
 
 
4.3.2 � Agropecuária 
 
4.3.2.1 � Agricultura 
 
Nome do atrativo:  
Café e banana. 
 
Localização: zona rural do município, não 
urbana. 
 

http://www.samarco.com.br.
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Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em estado 
regular e  não sinalizado. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
rodoviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  nas propriedades 
específicas, porteira ou portaria principal, não 
adaptadas. 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingressos gratuitos e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  
produção de banana e café. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados?  não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. Maior 
visitação no verão. 

 
Descrição do atrativo: apesar de possuir 
grande parte de sua economia baseada no 
turismo e nas atividades da Samarco, a 
agricultura e a pecuária ainda ocupam grande 
importância para a economia local, 
principalmente na fixação do homem do 
campo. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
.3.2.2 � Pecuária 
 
Nome do atrativo:  
Bovino e Equino. 
 
Localização: zona rural do município, não 
urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em estado 
regular e  não sinalizado. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
rodoviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  nas propriedades 

específicas, porteira ou portaria principal, não 
adaptadas. 
 
Visitação: diariamente sem visitas guiadas, 
ingressos gratuitos e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  
criação de gado leiteiro e de corte e de 
cavalos. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados?  não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. Maior 
visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: apesar de possuir 
grande parte de sua economia baseada no 
turismo e nas atividades da Samarco, a 
agricultura e a pecuária ainda ocupam grande 
importância para a economia local, 
principalmente na fixação do homem do 
campo. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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4.3.2.3 Outras Culturas 
 
Nome do atrativo:  
Pesca artesanal e Marinocultura. 
 
Localização: em todo o litoral do município, 
urbano e não-urbano. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado e 
hidroviário, marítimo e fluvial, em bom 
estado ou ainda a pé em bom estado e 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: os acessos 
encontram-se perpendiculares a Rodovia do 
Sol, além do Porto de Anchieta. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
rodoviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado e hidroviário 
contratado marítimo e fluvial contratado em 
bom estado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: outros (porto ou praias). 
 
Visitação: diariamente sem visitas guiadas, 
ingressos gratuitos e sem autorização prévia. 
 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de informações turísticas e monitor, 
áreas de lazer e entretenimento e locais para 
hospedagem e alimentação parcialmente 
adaptados. Condutor. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pesca. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? sim. Através da �Rota do 
Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. Maior 
visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: a pesca artesanal 
possui grande importância na economia local. 
 
O município possui uma das mais ativas colônias 
de pesca do estado. A marinocultura implantada 
nos últimos anos tem contribuído para a melhora 
da renda dos pescadores locais.  
 
No município de Anchieta funciona uma 
Fazenda marinha de cultivo de sururu e a 
venda dos mariscos é feita na Rua Dom 
Pedro II, s/n, Porto de Cima � Tel. 28-3536-
1270.  
 

Referências/Documentos consultados:  
1. www.samarco.com.br. Acesso em 
jun.2004. 

 
 
 
4.3.3 � Indústria 
 
4.3.3.1 � Outras 
 
Nome do atrativo:  
Turismo  
 
Localização:  Anchieta, Iriri, Castelhanos e Ubu. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado e não adaptado. 
Meio rodoviario, totalmente pavimentado, 
parcialmente pavimentado e bom. A pé, bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: balneários 
localizados ao longo da Rodovia do Sol. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
rodoviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: outros, não adaptados. 
 
Visitação: diariamente sem visitas guiadas, 
ingressos gratuitos e sem autorização previa. 
 

http://www.samarco.com.br
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Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: mais de 3 dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de informações turísticas, de 
limpeza, de segurança e condutor,  
instalações sanitárias, áreas de lazer e 
entretenimento, locais para alimentação e 
para hospedagem parcialmente adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
turismo de lazer e ecoturismo. Possibilidade 
de serem praticadas por portadores de 
necessidades especiais. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? sim. Através da �Rota do 
Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. Maior 
visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: um dos principais 
motores da economia local, o turismo 
emprega grande quantidade de mão-de-obra 
distribuídas em hotéis, bares, lanchonetes, 
restaurantes, quiosques, artesanato, pesca 
artesanal, etc. 
 
O turismo vem ganhando cada vez mais 
importância na economia local. Alguns 
balneários como Iriri, Castelhanos e Ubu, tem 
grande parte de sua economia baseada 

nessas atividades. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. www.samarco.com.br. Acesso em 
jun.2004. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Atividades Portuárias. 
 
Localização: Porto de Ubu, Rodovia do Sol. 
Não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Ubu. 
 
Distância da localidade mais próxima:  2km. 
 
Distância da Sede do município:  12km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e sinalizado e 
hidroviário marítimo, em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo da 
Sede urbana, seguir pela Rodovia do Sol em 
direção à Vitória, após o trevo de Ubu, 
encontra-se o portão de acesso à Sede da 
Samarco. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
rodoviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização:  não há. 

 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, 
adaptada. 
 
Visitação:  de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 18h, sem visitas guiadas, ingressos 
gratuitos e sem autorização previa.  
 
Acessibilidade do atrativo:  temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de informações turísticas e 
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação das atividades portuárias. 
Possibilidade de serem praticadas por 
portadores de necessidades especiais. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? sim. Através da �Rota do 
Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional, outros estados e outros 
países. Maior visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: com um píer de 313 
metros de comprimento e 22 metros de 
largura e 2 berços de atração protegidos por 

http://www.samarco.com.br
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um quebra-mar em �L�, o Terminal Marítimo 
de Ponta Ubu é um dos maiores do pais.  
Construído para escoar a produção de pelotas 
de minério de ferro da Samarco, também 
movimenta carga de diversas empresas e de 
terceiros, sendo modelo de atuação em 
embraque e desembarque de cargas e 
produtos. 
 
As operações do Terminal Marítimo de Ponta 
Ubu seguem os mesmos padrões de 
excelência da Samarco. 
 
Observações complementares: visitas 
permanentes a partir do mirantes. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. www.samarco.com.br. Acesso em 
jun.2004. 

 
 
 
 
4.4 � EVENTOS PROGRAMADOS 
 
4.4.1 � Realizações Diversas 
 
4.4.1.1 - Desportivas 
 
Nome do atrativo:  
Passos de Anchieta. 
 
Localização: por todo o litoral do município, 
encerrando-se na matriz. Urbana e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 

parcialmente pavimentado, em bom estado e 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: a 
peregrinação parte da Catedral de Vitória, 
seguindo pelo litoral até Anchieta. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  portal, não adaptado. 
 
Visitação: por ocasião do feriado de Corpus 
Christi, com visitas guiadas, ingresso pago e 
com autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 3 dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de informações, limpeza, segurança, 
condutor, instalações sanitárias não 
adaptadas e locais para alimentação e 
hospedagem parcialmente adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
caminhada contemplativa e interpretativa. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? sim. Através da �Rota do 
Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 

 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. Maior 
visitação durante o evento. 
 
Descrição do atrativo: no inicio do mês de 
junho, andarilhos percorrem os 105km que 
separam os municípios de Vitória, Vila Velha, 
Guarapari e Anchieta, pelo litoral, refazendo 
o caminho que o beato percorreu para 
catequizar os índios. 
O objetivo é tornar �Os Passos de Anchieta� o 
quarto caminho religioso do mundo. Ficando 
atrás apenas do de Compostela, feito por 
peregrinos, do de Jerusalém, feito por 
palmeiros, e do de Roma, com os romeiros. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
4.4.1.2 � Artísticas Culturais 
 
Nome do atrativo:  
Reveillon. 
 
Localização: Iriri, Ubu e Castelhanos. Urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: balneários 
localizados ao longo da Rodovia do Sol. 
 
Transporte regular para o atrativo: 

http://www.samarco.com.br
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rodoviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida, não adaptada. 
 
Visitação: 31 de dezembro, sem visitas 
guiadas, ingressos gratuitos e sem 
autorização previa. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, 
instalações sanitárias, área para lazer e 
entretenimento,  locais para alimentação e 
hospedagem parcialmente adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
queima de fogos e shows. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? sim. Através da �Rota do 
Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. 

 
Descrição do atrativo: uma das maiores 
festas do Brasil, em Anchieta ganha brilho 
especial em função da beleza de seus 
balneários. 
 
As 24:00h acontece a queima de fogos em 
diversos pontos do litoral, ao mesmo tempo, 
são ofertadas a Iemanjá diversas oferendas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Temporada de Verão. 
 
Localização: balneários de Ubu, 
Castelhanos, Anchieta e Iriri. Urbana e não 
urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: os acessos 
a todos os balneários se dão ao longo da 
Rodovia do Sol. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
rodoviário intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 

 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida, não adaptada. 
 
Visitação: janeiro e fevereiro, sem visitas 
guiadas, ingressos gratuitos e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
serviços de limpeza e de segurança, 
instalações sanitárias, área para lazer e 
entretenimento, locais para alimentação e 
hospedagem parcialmente adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
esportes náuticos, banho de mar e shows 
variados. Possibilidade de serem praticados 
por portadores de necessidades especiais. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? sim. Através da �Rota do 
Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. Maior 
visitação durante o verão. 
 
Descrição do atrativo: durante a 
temporada de verão os diversos balneários 
dos municípios possuem programações 
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especiais. Iriri - carnaval agitado com palcos 
nas ruas e carros de som. 
Ubu - carnaval mais tranqüilo com som 
ambiente apenas nos bares e restaurantes. 
Anchieta - carnaval de rua no palco montado 
na praça central. 
Castelhanos - carnaval agitado por trios 
elétricos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Carnaval. 
 
Localização: balneários de Ubu, 
Castelhanos, Anchieta e Iriri. Urbana e não 
urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: os acessos 
a todos os balneários se dão ao longo da 
Rodovia do Sol. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
rodoviário, intermunicipal  regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 

Entrada do atrativo: não há entrada 
definida, não adaptada. 
 
Visitação: carnaval, data móvel, sem visitas 
guiadas, ingressos gratuitos e sem 
autorização previa. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
serviços de limpeza e de  segurança, área 
para lazer e entretenimento, locais para 
alimentação e hospedagem parcialmente 
adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: festa 
popular e carnaval de rua. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? sim. Através da �Rota do 
Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. 
 
Descrição do atrativo: o carnaval acontece 
pelas ruas dos balneários, sendo que cada 
um possui características próprias: Iriri - 
carnaval agitado com palcos nas ruas e 
carros de som. 
 
Ubu- carnaval mais tranqüilo com som 

ambiente apenas nos bares e restaurantes. 
 
Anchieta- carnaval de rua no palco montado 
na praça central. 
Castelhanos- carnaval agitado por trios elétricos. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
4.4.1.3 � Gastronômicas/de produtos 
 
Nome do atrativo:  
Festival de Frutos do Mar de Iriri. 
 
Localização: Iriri, urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo:  Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima:  6km. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo da 
Sede pela Rodovia do Sol, em direção a 
Piúma, entrar a esquerda no trevo de Iriri, 
onde acontece o Festival. 
 
Transporte regular para o atrativo: 
rodoviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado. 
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Legislação ou registro/patente da 
realização:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portal, não adaptado. 
 
Visitação: durante o verão, data móvel, sem 
visitas guiadas, ingressos gratuitos e sem 
autorização previa. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 2 dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de informações, de limpeza e de 
segurança, instalações sanitárias não 
adaptadas e área para  lazer e 
entretenimento, locais para alimentação e 
hospedagem parcialmente adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
degustação de pratos com frutos do mar. 
Possibilidade de serem praticados por 
portadores de necessidades especiais. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? sim. Através da �Rota do 
Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. Maior 
visitação durante o evento. 

 
Descrição do atrativo: festa promovida 
pela municipalidade em parceria com os 
hoteleiros de Iriri, durante o evento é 
possível degustar os mais variados pratos de 
frutos do mar. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
4.4.1.4 � Religiosas/de Fé 
 
Nome do atrativo:  
Dia de Nossa Senhora de Assunção. 
 
Localização: Igreja de Nossa Senhora de 
Assunção, Praça Matriz. Centro, urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo:  
Centro. Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima:  
Centro. Sede. 
 
Distância da Sede do município:  Centro. 
Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: a partir do 
Centro da cidade, subir a ladeira onde está 
localizada a igreja. 
 

Transporte regular para o atrativo: 
rodoviário, intermunicipal regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: 15 de agosto, sem visitas 
guiadas, ingressos gratuitos e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
serviços de limpeza e de segurança, 
instalações sanitárias, área para lazer e 
entretenimento, locais para alimentação e 
hospedagem parcialmente adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
atividades religiosas e festas. Possibilidade de 
serem praticados por portadores de 
necessidades especiais. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? sim. Através da �Rota do 
Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
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Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. Maior 
visitação durante o verão. 
 
Descrição do atrativo: festa em louvor a 
padroeira do município quando acontecem 
ladainhas, procissões, apresentação de autos 
escritos pelo Padre Anchieta e etc. 
Paralelo ao evento acontece a festa profana 
com músicas e comidas típicas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
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5 - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS  
TURÍSTICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 - HOSPEDAGEM 
 
5.1.1 - Meios de Hospedagem  

Oficialmente Cadastrados. 
 
5.1.1.1 - Hotel. 
 
Nome:  
Hotel Pontal de Ubu 
 
Natureza da Entidade: empresa privada 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua General Oziel, nº 1,  Ubu.  
 
Telefone : (28) 3536-5065. 
 
Fax : (28) 99831026. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcionários 
permanentes e 17 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 36 quartos  
com banheiro, com total de 144 leitos 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: TV, 
telefone, ar-condicionado, frigobar e TV a cabo . 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 

Área Social:  possui restaurante, garagem, 
bar e lanchonete, sala TV e vídeo, lavanderia, 
serviços de copa, cofres, circuito interno de 
TV, lojas e internet. 
 
Recreação e Lazer:  possui piscina, quadra 
de esportes, sauna a vapor, sala de jogos e 
ping-pong. 
 
Instalações para Eventos: possui auditório 
com capacidade para 70 pessoas sentadas e 
internet. 
 
Formas de Pagamento: cheque, cartão de 
crédito ou dinheiro. 
  
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Hotel Porto Velho 
 
Natureza da Entidade: empresa privada 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindenberg, 
103, Centro. 
 
Telefone : (28) 35361181. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
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permanentes e 03 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UHS): 20 quartos 
com banheiro privativo e total de 60 leitos 
oferecidos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais:  
TV, ar-condicionado e frigobar. 
 
Tipo de Diária: inclui café da manhã. 
 
Área Social:   garagem e lavanderia. 
 
Recreação e Lazer:  piscina e sauna a vapor. 
 
Formas de Pagamento: cheque ou dinheiro.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Hotel e Restaurante Castellanos 
 
Natureza da Entidade: empresa privada 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, Praia dos 
Castelhanos  
 
Telefone : (28)3536-1397/ 3536-1391, 
 

Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcionários 
permanentes e 13 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UHS): 12 quartos 
com banheiro privativo, num total de 34 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais:  
TV, telefone, ar-condicionado, frigobar e 
ventilador . 
 
Tipo de Diária : inclui café da manhã. 
 
Área Social: restaurante, bar e lanchonete e 
estacionamento. 
 
Formas de Pagamento: cheque ou dinheiro.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Tanharú Praia Hotel 
 
Natureza da Entidade: empresa privada 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Jovina  dos Anjos,  s/n, 
Praia dos Castelhanos. 
 

CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28) 3536-1246. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 funcionários 
permanentes e 24 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UHS): 56 quartos 
com banheiro privativo, com 170 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais:  
TV, telefone, ar-condicionado, frigobar, TV a 
cabo e ventilador. 
 
Tipo de Diária: inclui café da manhã. 
 
Área Social: restaurante, bar e lanchonete, 
churrasqueiras, central telefônica, lavanderia, 
serviços de copa, estacionamento e internet. 
 
Recreação e Lazer: piscina, quadra de 
esportes, sauna a vapor, play ground, sala de 
jogos e ping-pong. 
 
Formas de Pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome:  
Hotel Onda Azul  
 
Natureza da Entidade: empresa privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rodovia do Sol, 2679, Ponta 
dos Castelhanos. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28) 3536-1427. 
 
Fax: (28) 3536-3519. 
 
Web site: www.pousadaondazul.com.br  
reservas@pousadaondazul.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 30 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UHS): 30 
apartamentos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais:  
TV e ventilador. 
 
Tipo de Diária: inclui café da manhã. 
 
Formas de Pagamento: cheque ou dinheiro.  

Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Hotel Flor da Europa 
 
Natureza da Entidade: empresa privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Jerônimo Monteiro, 80. 
Iriri. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28)3534-1250/ 3534-1308 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes e 3 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UHS): 12 quartos 
com  banheiro privativo, com 50 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais:  
TV, ar-condicionado, frigobar e ventilador, 
opção de quartos conjugados e lavanderia. 
 
Tipo de Diária: inclui café da manhã. 
 
Área Social: garagem e restaurante. 

Formas de Pagamento: cheque ou 
dinheiro.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Coqueiros Praia Hotel 
 
Natureza da Entidade: empresa privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Dom Helvécio, 1020, 
Iriri. 
 
CEP :  29230-000. 
 
Telefone : (28)3534-1592. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes e 3 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UHS): 22 quartos 
com banheiro privativo e total de 30 camas 
extras, total de 70 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais:  
TV, frigobar, TV a cabo e ventilador. 
 

http://www.pousadaondazul.com.br
mailto:reservas@pousadaondazul.com.br
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Tipo de Diária: inclui café da manhã. 
 
Área Social: garagem, sala de TV e vídeo, 
churrasqueiras e antena parabólica. 
 
Recreação e Lazer: quadra de esportes e 
play graund. 
 
Áreas para eventos: sala com capacidade 
para 100 pessoas. 
 
Formas de Pagamento: cheque ou dinheiro.  
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
Hotel Espadarte 
 
Natureza da Entidade: empresa privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Padre Anchieta, s/n,  Iriri. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28)3534-2000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários:  8 funcionários 
permanentes e  30 temporários. 
 

Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UHS): 67 quartos 
sem banheiro privativo e 200 leitos, em sua 
totalidade 20 camas extras. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais:  
TV, ar-condicionado, frigobar, cofre, TV a 
cabo e ventilador . 
 
Tipo de Diária: inclui café da manhã. 
 
Área Social: restaurante para 90 pessoas, 
garagem, churrasqueiras, lavanderia, 
serviços de copa e lojas. 
 
Recreação e Lazer: piscina e sauna a vapor. 
 
Instalações para Eventos: Centro de convenções 
com capacidade para 20 pessoas sentadas e fax . 
Dois salões para eventos, um com 120 lugares e 
fax e outro com 90 lugares e fax. 
 
Formas de Pagamento: cheque ou dinheiro.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Hotel Ilmenita 
 
Natureza da Entidade: empresa privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 

Localização: Rua Padre Anchieta, Praia da 
Areia Preta, Iriri. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28)3534-1581. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente e 15 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UHS): 22 quartos 
com banheiro privativo, num total de 60 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais:  
TV, ar-condicionado, ventilador, frigobar e 
ventilador . 
 
Tipo de Diária: inclui café da manhã. 
 
Área Social: restaurante, garagem e 
churrasqueiras. 
 
Formas de Pagamento: cheque ou dinheiro.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome:  
Hotel Marlin Azul 
 
Natureza da Entidade: empresa privada 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Padre Anchieta s/n, 
Iriri. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone : (28) 3534-1763/3534-1779. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente e 15 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UHS): 35 quartos 
com banheiro privativo, com um total de 80 
leitos oferecidos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais:  
TV, telefone, ar-condicionado, música 
ambiente, frigobar, TV a cabo e ventilador . 
 
Tipo de Diária: inclui café da manhã. 
 
Área Social: garagem, bar e lanchonete, 
churrasqueiras, lavanderia e serviço de copa. 
 
Recreação e Lazer: sauna a vapor. 

Formas de Pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Hotel Juliana 
 
Natureza da Entidade: empresa privada 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Demetrino Alberto Alpoin,  
Iriri. 
 
CEP:  29230-0000. 
 
Telefone: (28)3554-1222. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes e 15 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UHS): 16 quartos 
com banheiro privativo, oferecendo um total 
de 65 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais:  
TV, telefone, ar-condicionado, frigobar e 
ventilador . 

Tipo de Diária: inclui café da manhã. 
 
Área Social: restaurante, garagem, bar e 
lanchonete, sala de TV e vídeo e serviços de 
copa. 
 
Formas de Pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Hotel Portal da Lua 
 
Natureza da Entidade: empresa privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Danilo Monteiro de Castro, 
s/n, Iriri. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone : (28)3534-1374 e 3534-1939. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente e 05 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UHS): 16 quartos 
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com banheiro privativo, oferecendo um total 
de 50 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais:  
TV, ar-condicionado e frigobar. 
 
Tipo de Diária: inclui café da manhã. 
 
Área Social: garagem e lavanderia. 
 
Recreação e Lazer: piscina, sauna a vapor e 
sala de jogos. 
 
Formas de Pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Hotel e Restaurante Morubixaba. 
 
Natureza da Entidade: empresa privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Jofre Soares, 100, Iriri. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28)3534-1180 e 3534-1476. 
 
Gerências: geral. 
 

Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes e 6 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UHS): 25 quartos 
com banheiro privativo e um total de 80 
leitos oferecidos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais:  
TV, ar-condicionado, frigobar e ventilador . 
 
Tipo de Diária: inclui café da manhã. 
 
Área Social: restaurante, bar e lanchonete, 
sala de TV e vídeo, estacionamento e antena 
parabólica. 
 
Formas de Pagamento: cheque ou 
dinheiro.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Hotel Pontal das Rochas 
 
Natureza da Entidade: empresa privada 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, s/n, P. da 
Costa Azul,  Iriri. 
 

CEP:  29230-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 funcionários 
permanentes e 22 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UHS): 20 
apartamentos com banheiro, total de 64 
leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais:  
TV, telefone, ar-condicionado, frigobar e 
ventilador . 
 
Tipo de Diária: inclui café da manhã. 
 
Área Social: restaurante, garagem, bar e 
lanchonete, sala de TV e vídeo, 
churrasqueiras, lavanderia, serviços de copa, 
cofres, estacionamento, antena parabólica, 
lojas e internet. 
 
Recreação e Lazer: piscina, sauna a vapor, 
playgroumd, sala de jogos, barcos e ping-
pong. 
 
Instalações para Eventos: auditório com 
capacidade para 80 sentados. 
 
Formas de Pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro.  
 
Referências/Documentos consultados:  
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in loco. 
Nome:  
Hotel Aquário 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua 22,  s/n, Praia de Ubu. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28)3536-5005. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes e 25 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UHS): 48 quartos 
com banheiro privativo, com 200 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais:  
TV, telefone, ar-condicionado, frigobar, TV a 
cabo e ventilador . 
 
Tipo de Diária: inclui café da manhã. 
 
Área Social: restaurante, garagem, bar e 
lanchonete, sala de TV e vídeo, música 
ambiente, churrasqueira, central telefônica, 
lavanderia, serviços de copa, cofres, circuito 
interno de TV e internet. 
 
Recreação e Lazer: piscina, quadra de 

esportes, sauna, playground, sala de jogos, 
serviço de animação e ping-pong. 
 
Instalações para Eventos: auditório com 
165 lugares sentados, retroprojetor, projetor 
de slides e datashow. 
 
Formas de Pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Hotel Castelianos. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Vinte, s/n, Portal de 
Castelianos. 
 
Telefone: (28) 35436-1391. 
 
Gerências:geral. 
 
Número de funcionários: 7 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: 24h. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 14 com 
banheiro. 
 

Facilidades nas unidades habitacionais: 
TV, ventilador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Formas de pagamento cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
5.1.1.2 - Pousada. 
 
Nome:  
Pousada Big Mar. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: rua Projetada, s/n, Portal de 
Castelhanos. 
 
Telefone: (28) 35436-1345. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: 24h. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 32 com 
banheiro. 
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Facilidades nas unidades habitacionais: 
TV, ventilador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Formas de pagamento cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Pousada Santa Helena. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Bela Vista, s/n, Iriri. 
 
Telefone: (28) 35436-1345. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes 
 
Período de funcionamento: 24h. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 12 suítes. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
TV, ventilador e frigobar. 
 

Tipo de diária: inclui café da manhã. 
Formas de pagamento cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Pousada João de Barro. 
 
Natureza da Entidade: empresa privada 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Rogério  Silva Mendes, 
s/n, Castelhano. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28)3536-1851. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
  
Período de funcionamento: temporária, 
funciona apenas no verão. 
 
Unidades habitacionais (UHS): 5 
apartamentos, com 17 leitos mais 10 camas 
extras. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais:  

TV, frigobar, TV a cabo e ventilador . 
 
Tipo de Diária: inclui café da manhã. 
 
Área Social: garagem. 
 
Formas de Pagamento: cheque ou 
dinheiro.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Pousada Meméia 
 
Natureza da Entidade: empresa privada 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Manoel Abrantes, s/n, Iriri. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28)3534-1534 / (28) 3534-1580. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 funcionários 
permanentes e 15 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UHS): 45 
apartamentos com banheiro, 135 leitos. 
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Facilidades nas unidades habitacionais:  
TV, ar-condicionado, frigobar e ventilador. 
 
Tipo de Diária: inclui café da manhã. 
 
Recreação e Lazer: piscina, quadra de 
esportes, sauna a vapor, playground, sala de 
jogos e ping-pong 
 
Formas de Pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Pousad�oca 
 
Natureza da Entidade: empresa privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Rogério da Silva Mendes, s/n. 
  
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28)3536-3356. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes e 3 temporários. 
 

Período de funcionamento: permanente. 
Unidades habitacionais (UHS): 14 quartos 
com banheiro privativo, oferecendo 56 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais:  
TV, frigobar, TV a cabo e ventilador . 
 
Tipo de Diária: inclui café da manhã. 
 
Área Social: estacionamento e antena 
parabólica. 
 
Recreação e Lazer: piscina. 
 
Instalações para Eventos: sala com 
capacidade para 80 pessoas sentadas. 
 
Formas de Pagamento: cheque ou dinheiro.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Pousada do Mauro 
 
Natureza da Entidade: empresa privada 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, Praia dos 
Castelhanos. 
 
CEP:  29395-000. 
 

Telefone: (28)3536-1345. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 7 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UHS): 32 quartos 
com banheiro privativo, oferecendo 120 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais:  
TV, frigobar e ventilador . 
 
Tipo de Diária: inclui café da manhã. 
 
Área Social:  churrasqueira, lavanderia e 
estacionamento. 
 
Formas de Pagamento: cheque ou dinheiro.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome:  
Pousada Tortuga 
 
Natureza da Entidade: empresa privada 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Rogério da Silva Mendes, 
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s/n,  Praia dos Castelhanos. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28)3536-2242. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UHS): 10 quartos 
com banheiro privativo. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais:  
TV, frigobar e ventilador . 
 
Tipo de Diária: inclui café da manhã. 
 
Formas de Pagamento: cheque ou dinheiro.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Pousada Aconchego 
 
Natureza da Entidade: empresa privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua 27, s/n, Praia dos Castelhanos. 

 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28)3536-3401. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes e 5 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UHS): 10 quartos 
com banheiro privativo com total de 32 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais:  
TV , frigobar e ventilador. 
 
Tipo de Diária: inclui café da manhã. 
 
Área Social: sala de TV e  vídeo, 
churrasqueira e estacionamento. 
 
Formas de Pagamento: cheque ou dinheiro.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Pousada Ubu 
 
Natureza da Entidade : empresa privada 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 

 
Localização: Rua Muqui, Ubu. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28)3536-5112. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 50 funcionários 
temporários. 
 
Período de funcionamento: temporário de 
dezembro a  fevereiro. 
 
Unidades habitacionais (UHS): 24 quartos 
com banheiro privativo. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais:  
TV e ventilador. 
 
Tipo de Diária: inclui café da manhã. 
 
Área Social: lavanderia 
 
Formas de Pagamento: cheque ou dinheiro.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Pousada Corais de Ubú 
 
Natureza da Entidade: empresa privada. 
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Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Lauderino Neves. 
 
CEP:  29395-000. 
 
Telefone: (28)3536-5028. 
 
Web site: www.coraisubu.com.br 
 
Endereço Eletrônico: 
 coniato@terra.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente e 5 temporários. 
 
Período de funcionamento: temporário, de 
dezembro a fevereiro. 
 
Unidades habitacionais (UHS): 8 quartos 
com banheiro privativo. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais:  
TV, ar-condicionado, frigobar, internet e 
ventilador . 
 
Tipo de Diária: inclui café da manhã. 
 
Área Social: bar e lanchonete e 
estacionamento. 
 
Recreação e Lazer: piscina. 
 

Formas de Pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro.  
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome:  
Pousada do Sol 
 
Natureza da Entidade: empresa privada 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Anchieta, s/n,  Praia 
de Guanabara. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28)3536-1643. 
 
E-mail: tinoca@ig.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente e 2 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UHS): 10 quartos 
com banheiro privativo  
 
Facilidades nas unidades habitacionais:  
TV, frigobar e ventilador . 

 
Tipo de Diária: inclui café da manhã. 
 
Área Social: sala de TV/vídeo e 
estacionamento. 
 
Recreação e Lazer: piscina e sauna a vapor. 
 
Formas de Pagamento: cheque ou 
dinheiro.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Pousada das Ostras. 
 
Natureza da Entidade: empresa privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua das Ostras, s/n, Praia da 
Guanabara. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone : (28)3536-1402 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionário 
permanentes e 10 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 

http://www.coraisubu.com.br
mailto:coniato@terra.com.br
mailto:tinoca@ig.com.br
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Unidades habitacionais (UHS): 25 quartos 
com banheiro, com 95 leitos. 
Facilidades nas unidades habitacionais:  
TV, ar-condicionado, frigobar e ventilador. 
 
Tipo de Diária: inclui café da manhã. 
 
Área Social: restaurante, bar e lanchonete, 
sala de TV e vídeo, churrasqueira, serviços de 
copa, estacionamento, antena parabólica e 
internet. 
 
Recreação e Lazer: piscina, sauna a vapor e 
sala de jogos. 
 
Formas de Pagamento: cheque ou dinheiro.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Pousada Aba-Ubú 
 
Natureza da Entidade: empresa privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Manoel Miranda Garcia, 
s/n � Ubú. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28)35365067. 

 
Fax: (28)35365068. 
 
Web site: www.abaubu.com.br 
 
E-mail: abaubu@terra.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 9 funcionários 
permanentes e 28 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UHS): 32 quartos 
com banheiro, com 105 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais:  
TV, telefone, ar-condicionado, frigobar e 
ventilador . 
 
Tipo de Diária: inclui café da manhã. 
 
Área Social: garagem, música ambiente, 
churrasqueiras, estacionamento e internet. 
 
Recreação e Lazer: piscina, quadra de 
esportes, sauna a vapor, playground e sala 
de jogos. 
 
Instalações para Eventos: auditório com 
capacidade para 100 pessoas sentadas. 
 
Formas de Pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro.  
 

Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
Nome:  
Pousada das Bromélias. 
 
Natureza da Entidade: empresa privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua dos Caranguejos, s/n°. 
Praia da Guanabara. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28)3536-1558. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente e 10 temporários. 
 
Período de funcionamento: temporário, de 
dezembro a fevereiro. 
 
Unidades habitacionais (UHS): 20 quartos 
com banheiro privativo, com 28 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais:  
TV, telefone, ar-condicionado, frigobar e 
ventilador . 
 
Tipo de Diária: inclui café da manhã. 
 
Formas de Pagamento: cheque ou dinheiro.  

http://www.abaubu.com.br
mailto:abaubu@terra.com.br
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Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Pousada Sol e Mar 
 
Natureza da Entidade: empresa privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Jofre Ferrari, 224, Iriri. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28)3539-1026. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente e 5 temporários. 
 
Período de funcionamento: temporário, de 
dezembro a fevereiro. 
 
Unidades habitacionais (UHS): 8 quartos 
com banheiro privativo, com 24 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais:  
TV, frigobar e ventilador. 
 
Tipo de Diária: inclui café da manhã. 
 
Formas de Pagamento: cheque ou dinheiro.  

 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Pousada Beira Mar 
 
Natureza da Entidade: empresa privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Marechal Deodoro da 
Fonseca, 86 , Centro. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28) 3536-1256. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente e 7 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UHS): 9 quartos 
com banheiro privativo, com 25 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais:  
TV e ventilador. 
 
Tipo de Diária: inclui café da manhã. 
 
Formas de Pagamento: cheque ou dinheiro.  

 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Pousada Iriri. 
 
Natureza da Entidade: empresa privada 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Dom Helvecio, 288, 
Iriri. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone : (28)3534-1337. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários:  15 funcionários 
permanentes e 07 temporários. 
 
Período de funcionamento: temporário, de 
dezembro a fevereiro e junho. 
 
Unidades habitacionais (UHS): 25 quartos 
com banheiro, com 70 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais:  
TV, frigobar e ventilador . 
 
Tipo de Diária: inclui café da manhã. 
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Área Social: sala de TV e vídeo e 
estacionamento. 
 
Formas de Pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro.  
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Pousada Tia Valda 
 
Natureza da Entidade: empresa privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Dom Helvécio. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28) 3534-1463. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
temporário. 
 
Período de funcionamento: temporário de 
dezembro a fevereiro.  
 
Unidades habitacionais (UHS): 6 quartos 
com banheiro privativo, com 18 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais:  
TV e ar-condicionado. 

 
Tipo de Diária: não inclui café da manhã. 
 
Formas de Pagamento: cheque ou dinheiro.  
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome:  
Pousada e Restaurante  
Recanto da Pedra. 
 
Natureza da Entidade: empresa privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Danilo Monteiro de 
Castro, 16. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28)3534-1607 e 3534-1599. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente e 4 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UHS): 8 suítes, 
com 32 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais:  

TV, frigobar, ventilador e ar-condicionado. 
 
Tipo de Diária: inclui café da manhã. 
 
Área Social: restaurante, garagem e 
estacionamento. 
 
Formas de Pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Pousada Castanheiras. 
 
Natureza da Entidade: empresa privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Darci Ribeiro de Castro, nº 
71. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28) 3534-1420. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente e 3 temporários. 
 
Período de funcionamento: temporário, 
funciona somente durante o verão. 
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Unidades habitacionais (UHS): 8 quartos 
com banheiro, com 40 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais:  
TV, frigobar e ventilador . 
 
Tipo de Diária: inclui café da manhã. 
 
Área Social: churrasqueiras, quadra de vôlei 
de areia, piscina, campo de futebol,  
playground e estacionamento. 
 
Formas de Pagamento: cheque ou dinheiro.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
  
 
Nome:  
Pousada Passos de Anchieta 
 
Natureza da Entidade: empresa privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rodovia do Sol, s/n, Ponta dos 
Castelhanos. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone : (28)3536-2676. 
 
Web site : 
 www.pousadapassosdeanchieta.com.br 

 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes e 4 temporários. 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UHS): 16 chalés, 
com 120 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais:  
TV, ar-condicionado, frigobar e ventilador . 
 
Tipo de Diária: inclui café da manhã. 
 
Área Social: restaurante, garagem e 
churrasqueira. 
 
Recreação e Lazer: piscina, quadra de 
quadra de vôlei de areia, quadra de esportes, 
playgroud e campo de futebol. 
 
Formas de Pagamento: cheque ou dinheiro.  
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
5.2 � ALIMENTAÇÃO 
 
5.2.1 - Restaurantes. 
 
Nome:  
Restaurante Peixada do Garcia 
 

Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Magno Ribeiro Miqui, 17, 
Ubú. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28)3536-5056. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 funcionários 
permanentes e 20 temporários. 
 
Funcionamento: permanente, com horário 
de 10h às 0h e no verão até o último cliente. 
 
Capacidade do empreendimento: 32 
mesas. 
 
Formas de pagamento: dinheiro, cheques 
ou cartão de crédito. 
 
Equipamentos e serviços: oferece música 
ao vivo. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares:  serve em 
seu cardápio frutos do mar e Moqueca do 
Garcia � Peixe e lagosta. 
 
Referências/Documentos consultados:  

http://www.pousadapassosdeanchieta.com.br
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in loco. 
 
 
 
Nome:  
Refugio das Gaivotas. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, s/n,  
Castelhanos. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28)3536-1797. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 14 funcionários 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente, com horário 
de 11h às 0h. 
 
Capacidade do Empreendimento: 50 mesas. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro ou cheque. 
 
Equipamentos e Serviços: possui musica 
ambiente, estacionamento, atendimento a la 
carte e tele entrega. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 

 
Observações Complementares: pizzas e 
frutos do mar. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Sabor na Brasa 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rodovia do Sol, s/n, Centro. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone : (28) 3536-1501. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 11h às 23h. 
 
Capacidade do Empreendimento: 20 mesas. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro, cheque 
ou cartão de crédito. 
 
Equipamentos e Serviços:  atendimento a 
la carte e self-service, com música ambiente. 

 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares: cardápio 
de variado. Porções, pizzas, grelhados e 
churrasco. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Castelmar Restaurante e Pizzaria 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Rogério da Silva Mendes, 
s/n, Praça dos Castelhanos. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28)3536-2000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 8h às 0h. 
 
Capacidade do Empreendimento: 24 mesas. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro ou cheque. 
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Equipamentos e Serviços: atendimento a 
la carte, com música ambiente 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares:  serve 
moquecas, pizzas, carnes, massas e aves. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Hotel e Restaurante Castelhanos. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, s/n, Praia 
dos Castelhanos. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28)3536-1391. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente e 7 temporários. 
 
Funcionamento: permanente, de 11h às 
23h30. 
 

Capacidade do Empreendimento: 39 mesas. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro ou cheques. 
 
Equipamentos e Serviços:  atendimento a 
la carte, com música ambiente 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares: serve 
frutos do mar, carnes, frango, pizzas, 
moquecas e bobó. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome:  
Muvuca do Macarrão. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Helvécio, s/n,  Centro. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28)9883-2869. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 funcionários 
temporários. 

 
Funcionamento: permanente, com horário 
de 9h até o movimento acabar. 
 
Capacidade do Empreendimento: 9 mesas. 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: atendimento a 
la carte com musica ambiente. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares: cardápio 
de massas. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
  
 
Nome:  
Restaurante Português. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Helvécio, 558,  Iriri. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28)3536-1222. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários:  4 funcionários 
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permanentes e 3 temporários. 
 
Funcionamento: permanente, de 10h às 
23h. 
 
Capacidade do Empreendimento: 25 mesas. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro ou cheque. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, atendimento 
a la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares: cardápio 
de brasileira e regional. Frutos do mar, 
carnes, aves e moquecas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Restaurante Delicia Mineira 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, Praia da 
Areia Preta,  Iriri. 
 
CEP:  29230-000. 
 

Telefone: (28) 3534-2688. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes e 25 temporários. 
 
Funcionamento: temporário, de dezembro a 
março, com horário de 11h20 às 17h. 
 
Capacidade do Empreendimento: 20 
mesas. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro, cheque 
ou cartão de crédito. 
 
Equipamentos e Serviços:  self-service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional� 
mineira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Cabana Frutos do Mar 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Conego de Barro, s/n, 
Praia Costa Azul. 
 

CEP:  29230-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes e 9 temporários . 
 
Funcionamento: permanente, com horário 
de 10h às 0h. 
 
Capacidade do Empreendimento: 24 
mesas e 100 cadeiras. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro e cheques. 
 
Equipamentos e Serviços: atendimento a 
la carte, com música ambiente 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares: cardápio 
variado. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Tenda da Serpia 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Mario Pereira Neves,  Ubú. 
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CEP:  29230-000. 
 
Telefone : (28)3536-5044. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes  e 2 temporários. 
 
Funcionamento: permanente, de 11h ás 22h30. 
 
Capacidade do Empreendimento: 25 mesas. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro ou cheque. 
 
Equipamentos e Serviços: atendimento a 
la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares: cardápio 
de frutos do mar  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Restaurante Maré Alta 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 

Localização: Rua Conego de Barro, Praia 
dos Namorados. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28)3534-1537. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente e 15 temporários. 
 
Funcionamento: permanente, de 7h às 20h  
 
Capacidade do Empreendimento: 40 mesas  
 
Formas de Pagamento: dinheiro ou cheque. 
 
Equipamentos e Serviços: atendimento a 
la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares: cardápio 
de frutos do mar e carnes. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Restaurante Recanto da Pedra 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 

tombada. 
 
Localização: R. Danilo Monteiro Castro, 16, 
Iriri. Área urbana.  
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone : (28)3534-1599 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários:  3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente  
 
Capacidade do Empreendimento: 28 
mesas e 112 cadeiras. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro, cheque 
ou cartão de crédito. 
 
Equipamentos e Serviços:  atendimento a 
la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Restaurante Recanto 
 
Natureza da entidade: privada. 
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Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Rauta, s/n°, Alvorada. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone : (28) 3536-1291 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários:  5 funcionários 
permanentes, 10 temporários. 
 
Funcionamento: permanente, das 11h às 
15h (almoço) e das 18h às 2h (jantar).  
 
Capacidade do Empreendimento: 20 
mesas e 80 cadeiras, podendo acrescentar 
mais 4 ou 5 mesas. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro, cheque 
ou cartão de crédito. 
 
Equipamentos e Serviços: atendimento 
self-service  no almoço e no jantar serviço à 
la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares: serve 
pizzas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 

 
 
 
Nome:  
Restaurante Doce Prazer. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Av. Zumira Risa Antunes, s/n°. 
Centro. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone : (28) 3536-1395/ 3536-1836. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários:  4 funcionários 
permanentes e 10 temporários. 
 
Funcionamento: permanente, das 11h às 16h. 
 
Capacidade do Empreendimento: 17 
mesas e 68 cadeiras. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro ou 
cheque. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, atendimento 
self-service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional.  

 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Restaurante Maringá. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Av. Dom Helvécio, 655, Iriri. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone : (28) 3534-1252 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários:  5 funcionários 
permanentes e 15 temporários. 
 
Funcionamento: permanente, das 11h30 às 18h. 
 
Capacidade do Empreendimento: 20 
mesas e 80 cadeiras, 2 mesas grande com 20 
cadeiras. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro, cheque 
ou cartão de crédito. 
 
Equipamentos e Serviços: atendimento 
self-service. 
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Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares: anexo ao 
Hotel Maringá, pretendem em breve oferecer 
o serviço à la carte. 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:   
Bar e Restaurante Ilmenita 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Padre Anchieta, s/n°, Iriri. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone : (28) 3534-1581 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários:  3 funcionários 
permanentes e 13 temporários. 
 
Funcionamento: permanente, das 11h30 às 22h. 
 
Capacidade do Empreendimento:  30 
mesas e 120 cadeiras, atende até 400 
pessoas diariamente (na alta estação).  
 
Formas de Pagamento: dinheiro, cheque 
ou cartão de crédito. 

 
Equipamentos e Serviços: atendimento 
self-service no almoço e  à la carte no jantar. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares: anexo ao 
Hotel Ilmenita, funciona também como bar, 
sem horário determinado para fechar. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
  
 
Nome:  
Restaurante João de Barro. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua 1, lote 5. Praia dos 
Castelhanos. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone : (28) 3536-1851. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 23 funcionários 
temporários. 
 
Funcionamento: temporário, das 12h às 18h. 
 

Capacidade do Empreendimento: 100 
mesas e 400 cadeiras. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro ou 
cheque. 
 
Equipamentos e Serviços: atendimento 
self-service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira, típica comida 
mineira. 
 
Observações Complementares: serve 
também peixes. Contato permanente com o 
Restaurante João de Barros em Guarapari, 
pelo telefone (27)3262-8825. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Pizzaria Almirante. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Iriri. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
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permanentes. 
 
Funcionamento: permanente.  
 
Capacidade do Empreendimento: 5 mesas 
e 20 cadeiras. 
Formas de Pagamento: dinheiro, cheque 
ou cartão de crédito. 
 
Equipamentos e Serviços:  atendimento a 
la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares:  
 
Referências/Documentos consultados: 
 In loco. 
 
 
Nome:  
Pizzaria Manjericão 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização:  Castelhanos. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5  funcionários 
permanentes. 

 
Funcionamento: permanente.  
 
Capacidade do Empreendimento: 4 mesas 
e 16 cadeiras. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro, cheque 
ou cartão de crédito. 
 
Equipamentos e Serviços:  atendimento  a 
la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares:  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Pizzaria Cheiro de Mar 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Iriri. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 

 
Funcionamento: permanente  
 
Capacidade do Empreendimento: 8 mesas 
e 6 cadeiras 
 
Formas de Pagamento: dinheiro, cheque 
ou cartão de crédito. 
 
Equipamentos e Serviços: serviço a la 
carte (pizza) 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares:  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Restaurante Casquinhas 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização:  Castelhanos. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 7 funcionários 
permanentes. 
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Funcionamento: permanente.  
 
Capacidade do Empreendimento: 6 mesas 
e 24 cadeiras. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro, cheque 
ou cartão de crédito. 
 
Equipamentos e Serviços:  atendimento a 
la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Restaurante Tutti Boni 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Iriri. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente  

 
Capacidade do Empreendimento:  8 
mesas e 32 cadeiras. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro, cheque 
ou cartão de crédito. 
Equipamentos e Serviços:  atendimento a 
la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Recanto da Galinha ao Molho Pardo. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Alto Pongal, área não urbana. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 7 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente  
 
Capacidade do Empreendimento: 7 mesas 
e 28 cadeiras. 

 
Formas de Pagamento: dinheiro e cheque. 
 
Equipamentos e Serviços:  atendimento a 
la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
5.2.2 - Bares/Cafés/Lanchonetes. 
 
Nome:  
Bar e Sorveteria Maresias 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Mário Pereira Neves, s/N 
Ubú. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 8h às 22h. 
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Capacidade do Empreendimento: 4 mesas. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, atendimento 
a la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares: cardápio 
de sorvetes. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Polar Sorvetes no Cascão. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Mário Pereira Neves, s/n � 
Centro. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 8h às 0h. 

 
Capacidade do Empreendimento: 10 mesas. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, atendimento 
a la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares: cardápio 
de sorvetes e lanches. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Doceria e Sorveteria Garcia 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Magno Ribeiro Muqui, s/n 
� Ubú. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone : (28)3536-5037. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 

permanente  e 05 temporários. 
 
Funcionamento: permanente, de 08:00 às 
00:00 horas. 
 
Capacidade do Empreendimento: 4 mesas. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro ou 
cheque. 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, atendimento 
a la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares: cardápio 
de sorvetes e lanches. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Lanchonete Summer Lanches 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Magno Ribeiro Muqui  67, Ubú. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28)9925-5158. 
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Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente,de 8h às 0h. 
 
Capacidade do Empreendimento: 20 
mesas. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, atendimento 
a la carte, com música ambiente 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares: cardápio 
de lanches e sorvete. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Lanchonete Ponto de Encontro 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Manoel Miranda Garcia, 
s/n � Praia de Parati. 
 

CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28)3536-5094. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 8h às 23h. 
 
Capacidade do Empreendimento: 10 
mesas. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, atendimento 
a la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares: cardápio 
de lanches e sorvete. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Bar Parati Jamaica 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 

 
Localização: Beira Mar, Praia de Parati. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes e 3 temporários. 
 
Funcionamento: permanente, de 10h às 2h. 
 
Capacidade do Empreendimento: 10 
mesas. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, atendimento 
a la carte, com música ambiente 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares: cardápio 
com porções e tira gostos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Cantinho Doce Jesus 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
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tombada. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindemberg, 
s/n -  Centro. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28)3536-2634. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 8h às 0h. 
 
Capacidade do Empreendimento: 6 mesas. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui espaço 
específico para eventos, atendimento a la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares: cardápio 
de lanches. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome:  
Lanchonete Natural 
 

Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindemberg, nº 
2 � Centro. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28)3536-1953. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 35 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 8h às 23h. 
 
Capacidade do Empreendimento: 15 mesas. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro ou cheque. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, atendimento 
a la carte, com música ambiente 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares: cardápio 
de lanches, salgados e sorvetes. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 

Nome:  
Bar Mar e Sol 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Mario Pereira Neves, s/n,  
Ubú. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 8h às 0h. 
 
Capacidade do Empreendimento: 5 
mesas. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro, cheque 
ou cartão de crédito. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, atendimento 
a la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares: cardápio 
de salgados e PF (prato feito). 
 
Referências/Documentos consultados: 
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 in loco. 
 
 
Nome:  
Lanchonete e Petiscaria Fonseca 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Doriva Salgado. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28)3534-1397. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcionários 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente, de 7h30 às 2h. 
 
Capacidade do Empreendimento: 30 mesas. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro e/ou cheque. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, atendimento 
e estacionamento. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares: cardápio 
de lanches e petiscos. 

 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Meleipe�s Bar e Restaurante 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Beira Mar,  Praia Costa 
Azul. 
CEP :  29230-000. 
 
Telefone : (28)3534-1295. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 funcionários 
permanentes  e 3 temporários. 
 
Funcionamento: permanente, de 13:00 às 
23:00 horas. 
 
Capacidade do Empreendimento: 30 mesas. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro e/ou cheque. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, atendimento 
a la carte, com musica ambiental e  ao vivo e 
estacionamento. 
 

Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares: cardápio 
de moquecas e carnes. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pastelaria Canacayana 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindemberg, 
s/n � Centro. 
 
CEP:  29230-000 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 8h às 0h. 
 
Capacidade do Empreendimento: 2 
mesas. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, atendimento 
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a la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares: cardápio 
de salgados e pasteis e caldo de cana. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Bar  Lanchonete Cachoeiro 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Dom Helvecio, 574 - Iriri 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28)99763125. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente e 6 temporários. 
 
Funcionamento: permanente, de 7h às 0h. 
 
Capacidade do Empreendimento: 15 
mesas. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro, cheque 
ou cartão de crédito. 
 

Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, atendimento 
a la carte, com musica ambiental e 
estacionamento. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 
5.2.3 � Casa de Chá/Confeitarias. 
 
Nome:  
Paraqui Padaria e Mercearia. 
 
Edificação: Edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Manoel Miranda Garcia,  
Parati 
 
CEP:  29230-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcionários 
permanentes e 02 temporários. 
 
Funcionamento: permanente ,de 6 às 20h. 
 
Capacidade do Empreendimento: 3 mesas. 
 

Formas de Pagamento: dinheiro e/ou cheque. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, atendimento 
no balcão. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares: cardápio 
de padaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome:  
Padaria e Confeitaria Pão Francês. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rodovia do Sol Km 060, Sede. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28)3536-1919. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes . 
 
Funcionamento: permanente, de 5h30 as 22h. 
 
Capacidade do Empreendimento: 1 mesa. 
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Formas de Pagamento: dinheiro, cheque 
ou cartão de crédito. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, atendimento 
a la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares: cardápio 
de salgados e lanches. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Lanchonete e Padaria Tavares. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindemberg, 
239, Centro. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28)3520-2304. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 9 funcionários 
permanentes e 2 temporários. 
 
Funcionamento: permanente, de 5h30 às 

21h30  
 
Capacidade do Empreendimento:  1 mesa. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, atendimento 
no balcão. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares: cardápio 
de padaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Padaria e Confeitaria Casa Oliveira. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Jorge A Bretas, s/n, Praia 
dos Castelhanos. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes . 
 
Funcionamento: permanente, de 6h às 20h. 

 
Capacidade do Empreendimento: 20 mesas. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro, cheque 
ou cartão de crédito. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, atendimento 
no balcão. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares: cardápio 
de padaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Padaria Anchieta. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rodovia do Sol, s/n, Portal de 
Anchieta. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28)3536-1866. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
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Funcionamento: permanente, de 6h às 21h. 
 
Capacidade do Empreendimento: 2 mesas. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, atendimento 
no balcão. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares: cardápio 
de padaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
Nome:  
Padaria Delicias da Vida 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Zumira Rosa Antunes, 
Centro. 
 
CEP :  29230-000. 
 
Telefone: (28)3536-1578. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcionários 
permanentes. 

 
Funcionamento: permanente, de 6h às 22h. 
 
Capacidade do Empreendimento: 5 
mesas. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, atendimento 
no balcão. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares: cardápio 
de padaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
Nome:  
Padaria Mundo dos Pães. 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Dom Helvecio, s/n  Centro. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28)3524-1437. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes e 5 temporários . 
 

Funcionamento: permanente, de 7h às 22h. 
 
Capacidade do Empreendimento: 04 mesas. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, atendimento 
no balcão. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares: cardápio 
de padaria . 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
5.2.4 - Quiosques e Barracas. 
 
Nome:  
Quiosques da Praia da  
Areia Preta � 15 Quiosques 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Praia da Areia Preta, Iriri. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 15 funcionários 
permanentes e 150 temporários, cada quiosque. 
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Funcionamento: temporária, nos meses de 
dezembro a março, de 7h às 23h. 
 
Capacidade do Empreendimento: 20 mesas. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro e/ou cheque. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, atendimento 
a la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares: cardápio 
de peixes, tira gostos e bebidas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
5.2.5 - Outros. 
 
Nome:  
Sorveteria Gelatelo 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar � Castelhanos. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 01 funcionário 
permanente. 
 

Funcionamento: permanente de 12h às 22h. 
 
Capacidade do Empreendimento: 04 mesas. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, atendimento 
self-service 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares: cardápio 
de sorvete. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Sorveteria Verão Azul 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Beira Mar, Castelhanos. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes e 5 temporários. 
 
Funcionamento: permanente de 9h às 23h. 
 

Capacidade do Empreendimento: 4 
mesas. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, atendimento 
self-service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares: cardápio 
de sorvete. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome:  
Casa de Sorvetes 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Praia Costa Azul. 
 
CEP:  29230-000 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente, de 9h às 23h. 
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Capacidade do Empreendimento: 3 
mesas. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, com música 
ambiente. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares: cardápio 
de sorvete. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome:  
Sorveteria Tia Nona 
 
Edificação: edificação contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Praia Costa Azul. 
 
CEP:  29230-000 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, de 10:00 às 
00:00 horas. 

 
Capacidade do Empreendimento: 10 mesas. 
 
Formas de Pagamento: dinheiro e/ou cheque. 
 
Equipamentos e Serviços: não possui 
espaço específico para eventos, atendimento 
self-service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Observações Complementares: cardápio 
de sorvete. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
5.4 - AGENCIAMENTO 
 
5.4.1 - Agências de Viagens. 
 
Nome da empresa:  
Marco Nunes Turismo 
 
Localização: Avenida Rauta, nº 8, Centro. 
 
Telefone: (27) 9975-2345 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente e 6 temporários. 
 
Período de funcionamento: no verão, 

diariamente, 24 horas. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou cheque. 
 
Serviços especializados: passeios e 
translados. 
 
Descrição e observações 
complementares: em Anchieta ou em 
outros municípios. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Paradise Turismo Receptivo 
 
Localização: Rua Benjamin Constant, nº 2, 
Centro  
 
Telefone: (28) 3536-1193. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente e 4 temporários. 
 
Período de funcionamento: no verão, 
diariamente, de 7h às 18h. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou 
cheque. 
 
Serviços especializados: receptivo local. 
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Descrição e observações 
complementares: pacotes prontos em todos 
os atrativos turísticos do município. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
5.5 - TRANSPORTES 
 
5.5.1 - Táxis. 
 
Nome da empresa:  
Ponto de Táxi. 
 
Integra rede de transportes: não. 
 
Endereço: Rua Dom Helvécio, s/n°. Iriri.  
 
CEP: 29230-000 
 
Telefone: não há. 
 
Gerências: não há. 
 
Período de atendimento: 24h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: cheque 
e/ou dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota:  carro de 

passeio, 3 veículos disponíveis. 
 
Abrangência do atendimento:  nacional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado e 
música ambiente. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
5.6 - EVENTOS 
 
5.6.1 - Auditório/Salões/Salas. 
 
Nome:  
Salão do Colégio Maria Mattos 
 
Localização: Avenida Anchieta, 50. Centro.  
 
Telefone: (28) 3536-1161. 
 
Web site: não há. 
 
E-mail: não há. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Anchieta 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente. 
 
Formas de pagamento do uso de 
equipamento/serviços: conforme acordo. 

 
Características gerais: salão com 200 
cadeiras, mesas, palco fixo, 4 banheiros ( 2 
femininos e 2 masculinos). 
 
Espaço físico: disponibilidade para receber 
até 200 pessoas sentadas. 
 
Área pára feiras e exposições: não possui. 
 
Outras instalações: não. 
 
Descrição e observações 
complementares: contato telefônico com a 
Sra. Auxiliadora, que administra o salão. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 
5.7 � OUTROS SERVIÇOS  

E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 
 
5.7.1 � Informações Turísticas 
 
5.7.1.1 � Centro e Posto  

de Informações Turística 
 
Nome:  
Posto de informação Turística Municipal 
 
Localização: entrada do Santuário Nacional 
de Anchieta. 
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Gerências: Secretaria Municipal de Turismo. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
temporários. 
 
Período de funcionamento: no verão, 
diariamente, de 8:00h às 18:00h. 
 
Forma de pagamento: gratuito. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: no 
entorno, locais de alimentação não 
adaptados, ponto de ônibus e táxi, agência 
bancária e estacionamento. 
 
Referências/ Documentos consultados: 
1. Prefeitura Municipal de Anchieta. 
 
 
 
 
5.7.1.2 � Entidades, Associações e  

Prestadoras de Serviços  
Turísticos 

 
Nome:  
ASSARTI � Associação  
de Artesãos de Iriri. 
 
Localização: Praça do Artesão, Iriri.  
 
E-mail: andreasanfim@yahoo.com.br 
 
Gerências: geral 
 

Número de funcionários: 27 associados. 
 
Período de funcionamento: feriados e 
férias.. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias e serviços de limpeza, 
possuem uma área de 700m², onde será 
construído um galpão e Sede administrativa, 
para constante exposição dos produtos. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
exposição de artigos e trabalhos em madeira, 
conchas, escamas de peixe, papel reciclado, 
prata, metal e fuxico. Produção de produtos 
de culinária, tais como bombons de jaca e 
cocadas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
ASSANARTI � Associação  
de Anchiense de Artesanato. 
 
Localização: Rua dos Navegantes, 42. 
Castelhanos.  
 
Web site: www.artesanatocristina.com.br 
 
E-mail: 
andreasanfim@yahoo.com.br, 
comercial@artesanatocristina.com.br 

 
Gerências: geral 
 
Número de funcionários: 17 associados. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
não possuem Sede, os artesãos trabalham 
nas próprias residências. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
exposição de produtos, reuniões para 
desenvolvimento de projetos que beneficiem 
as comunidades dos artesãos. Produção de 
brincos, colares e pulseiras com sementes, 
produtos feitos em madeiras e taboa, assim 
como com escamas de peixes. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
APROAMA � Associação de  
Produção de artesanato de Anchieta. 
 
Localização: Rua Padre João, s/n°. Centro.  
 
E-mail: não há. 
 
Gerências: geral 
 
Número de funcionários: 100 associados. 

mailto:andreasanfim@yahoo.com.br
http://www.artesanatocristina.com.br
mailto:andreasanfim@yahoo.com.br
mailto:comercial@artesanatocristina.com.br
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Período de funcionamento: feriados e férias. 
 
Formas de pagamento: dinheiro ou cheque. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
Sede temporária. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
exposição de produtos. Utilizam 
principalmente conchas, madeira e escamas 
de peixes, fabricam também doces típicos da 
região. Os artesãos trabalham nas próprias 
residências. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
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6 - INFRA-ESTRUTURA DE APOIO  
TURÍSTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS  
DO MUNICÍPIO 

 
6.1.1 - Características Gerais 
 
6.1.1.1 - Políticas 
 
Nome do município:  
Anchieta. 
 
Localização:  Microrregião Metrópole 
Expandida Sul. 
Latitude � 19º 49� 09� 
Longitude � 40º 16� 15� 
 
Endereço da prefeitura: Rodovia do Sol, 
1620, km 21,5.  
 
CEP: 29230-000. 
 
Telefone: (27)3561-1800. 
 
Fax: (28) 3561-1800. 
 
Home page: www.anchieta.es.gov.br 
 
Registro estadual: 27.142.694-001-58 
 
Referências/Documentos consultados:  
 Prefeitura Municipal de Anchieta. 
 
 
 
 
6.1.1.2 - Geográficas 
 

Área Total: 420 km². 
 
Municípios:   
Ao sul: Piúma e Iconha. 
Ao norte: Alfredo Chaves e Guarapari. 
A oeste: Alfredo Chaves e Iconha. 
A Leste: Oceano Atlântico. 
 
Distritos:  

 Anchieta,  
 Alto Pombal,  
 Jabaquara. 

 
Temperatura:  
 
Mínima 19,7° 
Média 23,3° 
Máxima 27,4° 
 
Clima: litorâneo úmido. 
 
Altitude média:  2m (Sede). 
 
Referências/Documentos consultados:  
1.Disponível em: 
www.incaper.es.gov.br/escritorios_locais.htm
, acesso em maio de 2005. 
 
 
 
 
6.1.1.3 - Econômicas 
 
Principais atividades econômicas: 

 Extração mineral; 
 Atividades portuárias; 

http://www.anchieta.es.gov.br
http://www.incaper.es.gov.br/escritorios_locais.htm
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 Pesca e maricultura e 
 Turismo. 
 

Referências/Documentos consultados:   
Prefeitura Municipal de Anchieta. 
 
 
 
 
6.1.2 - Aspectos Históricos 
 
A cidade de Anchieta nasceu de um 
aldeamento de índios tupi-guaranis 
catequizados pelos jesuítas. Foi uma das 
mais antigas aldeias fundadas no litoral do 
Espírito Santo, nos primórdios da 
colonização. Seu nome era Rerigtiba, lugar 
de muitas ostras, em língua indígena, mas 
passou a chamar Anchieta em homenagem 
ao Beato José de Anchieta, que ali viveu seus 
últimos anos e morreu em 9 de junho de 
1597. Por causa do rio que desemboca na 
cidade, o município já se chamou Benevente. 
 
A igreja de Nossa Senhora da Assunção, 
edificada com o trabalho dos índios 
catequizados, no século XVI, é hoje o 
Santuário do Beato Anchieta, local de 
peregrinação nacional e de ricas tradições 
históricas. 
 
No século XIX, imigrantes italianos foram 
introduzidos nas terras do médio e alto 
Benevente. Eles sobreviviam da lavoura do 
café, principalmente. Hoje, o município tem 
suas atividades ligadas à agricultura 

(destaque para a banana e o café), à 
pecuária, à pesca, ao comércio, ao turismo e 
à indústria. Destaque para a Samarco 
Mineradora, que exporta minério de ferro 
através do porto de Ubu. O estuário do Rio 
Benevente, e muitos de seus afluentes 
(Salinas, Pongal, Arená) oferecem aprazíveis 
passeios ecológicos de barco, por entre 
manguezais habitados por caranguejos, 
garças brancas e azuis, papagaios e socós.  
 
Anchieta possui 25 quilômetros de praias, 
algumas consideradas virgens e outras praias 
muito freqüentadas no verão, como as de 
Ubu, Castelhanos e Iriri, esta famosa pelo 
seu Carnaval. De quebra, Anchieta possui a 
Lagoa de Mãe-Bá, a falada Maimbá, que 
quase toca na praia de falésias sobre o mar, 
que lhe fica em frente, onde está o terminal 
de Samarco. 
 
Referências/Documentos consultados: 
1. Prefeitura Municipal de Anchieta. 
 
 
 
 
6.1.3 - Administração Municipal 
 
6.1.3.1 - Estrutura Administrativa 
 
Nome do Prefeito: Edival José Petri 
  
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Anchieta. 
 

 
6.1.3.2 - Gestão do Turismo 
 
Órgão oficial de turismo: Secretaria 
Municipal de Turismo e Desporto. 
 
Titular do órgão: Idalgizo José Monequi. 
 
Conselho Municipal de Turismo: Lei  
n°101/95, de 28/11/1995. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Anchieta. 
 
 
 
 
6.1.4 - Legislação Municipal 
 
Lei Orgânica do Município: Lei de n°01/90, 
de 05/04/1990. 
 
Legislação de uso e ocupação do solo: Lei 
de n°50/90, de 05/10/1990. 
  
Legislação de prevenção ambiental:  
Código do Meio Ambiente instituído pela Lei 
n°60/01, de 12/01/2001. 
 
Outras:  
 
Lei de Incentivo ao turismo, valorizando 
o talento de atletas do município: Lei de 
n°204/04 de 22/11/04. 
 
Códigos de Obras do Município: Lei de 
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n°48/90, de 05/10/1990. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Anchieta. 
 
 
 
 
6.1.5 - Feriados e Datas  

Comemorativas Municipais 
 

 Festa do Beato Anchieta, de Santo 
Antônio, de São Pedro, de São João Batista, 
do Sagrado Coração e de Jabaquara, Junho; 
 Festa de Nossa Senhora da Assunção, 
Agosto; 
 Festa do Cristo Rei, Novembro. 
 

 
6.1.6 - Serviços Públicos.  
 
Domicílios particulares permanentes: 4.963 
 
Saneamento. 
 
 
 
6.1.6.1 - Abastecimento de Água. 
 
Empresa responsável: CESAN - Companhia 
Espirito Santense de Saneamento.  
 
Forma de abastecimento de água dos 
domicílios particulares permanentes e 
número de domicílios dos atendidos 
(%):  

 rede geral � 75,4%; 
 poço ou nascente � 23,8% e 
 outra � 0,8%. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: < 
<http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mu
nicipios/07/Habitacao/tab06.pdf>. Acesso 
em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 
Microdados do Censo 2000. 

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

 fossa rudimentar � 29,1%; 
 fossa séptica �58,6%; 
 outro escoadouro �0,2%; 
 rede geral de esgoto ou pluvial � 7,9%; 
 rio, lago ou mar � 0,8%; 
 vala � 1,5% e 
 nenhuma � 1,8%. 

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

 fossa rudimentar � 26,7%; 
 fossa séptica �61,3%; 
 rede geral de esgoto ou pluvial � 10,2%; 
 rio, lago ou mar � 1,1%; 

 nenhuma � 0,8%. 
 
 
6.1.6.3 - Serviços de Energia 
 
Tipo de abastecimento de energia: elétrica. 
 
Empresa responsável: ESCELSA - Espírito 
Santo Centrais Elétricas S/A. 
 
Número de domicílios atendidos:  

1. Residencial: 5.932 
2. Comercial: 554 
3. Industrial: 88 
4. Residencial: 814 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. www.escelsa.com.br, acessado em 
Março de 2005 
2. http://www.sebraees.com.br/municipio
s/tel_mos_mun_5.asp?codigo=781&codig
o_categoria=784 acessado em março de 
2005. 

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

 coletado � 77,9%; 
 jogado em rio, lago ou mar � 0,3%; 
 jogado terreno baldio ou logradouro � 2,5%; 
 queimado ou enterrado � 18,6% e  
 tem outro destino � 0,7%. 

 

http://www.escelsa.com.br
http://www.sebraees.com.br/municipio
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Empresa responsável: Prefeitura Municipal 
de Anchieta 
 
Referências/Documentos consultados:  

IPES. Disponível em: 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
icipios/07/Habitacao/tab09.pdf coletado 
em Março de 2005. 

 
 
Outros Serviços  
Telefones Públicos: 3.659 (Abr/2003)  
Terminais Telefônicos Existentes: 4.133 
(Abr/2003). 
Referências/Documentos consultados:  

http://www.sebraees.com.br/municipios/tel_m
os_mun_5.asp?codigo=832&codigo_categoria=
784 coletado em março de 2005. 

 
  
  
6.1.7 - Outras Informações. 
 
Distância da Sede à Capital do Estado: 75km. 
 
Taxa de urbanização: 68,9 (2000) 
 
Densidade demográfica: 45,6 (2000) e 
50,8 (2004) 
 
População residente:  urbana � 13.211, 
rural � 5.965. Total � 19.176 (2000) 
 
Atrativos mais visitados: Santuário do 
Beato Anchieta e praias. 
 

Referências/Documentos consultados:  
www.ipes.es.go.br coletado em Abril de 
2005. 

 
 
 
 
6.2 - MEIOS DE ACESSO AO MUNICÍPIO 
 
6.2.1 - Terrestres 
 
Terminais/Estações Rodoviárias  
e Serviços Rodoviários. 
 
Rodovias: 
Federal � não há, 
Estadual � Rodovia ES-060 e Rodovia ES-
146. 
Municipal � estradas vicinais. 
 
Equipamentos, serviços e facilidades nos 
equipamentos e vias de acesso: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
serviço de limpeza, locais de embarque e 
desembarque, vendas de passagens,  
estacionamento, telefone público, outros. 
 
Acessos para capital do Estado: Rodovia 
ES-060 e Rodovia BR 101.  
 
Acesso para outras capitais: Rio de 
Janeiro � Rodovia  
 
Acesso para outras municípios: Rodovia 
ES-060, Rodovia ES146, Rodovia BR 101 
 

 
 
6.3 � SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 
 
6.3.1 - Agências Postais. 
 
Nome:  
Agência dos Correios 
 
Localização: Avenida Carlos Lindemberg, 
258, Centro. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28)3536-1180. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira,  de 
9h às 17h. 
 
Serviços prestados: postagem e agencia 
dos correios e posto do Banco Postal 
Bradesco. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
6.4 � SISTEMA DE SEGURANÇA 
 
6.4.1 - Delegacias e Postos de Polícia. 
 
Nome/entidade:  
2° Pelotão da 2ª Companhia Anchieta 
 
Funcionamento: diariamente, das 8h às 

http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
http://www.sebraees.com.br/municipios/tel_m
http://www.ipes.es.go.br
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18h. 
 
Equipamentos: viatura e rádio patrulha. 
 
Serviços Prestados: atendimento a 
comunidade. 
 
Números de domicílios anteditos: toda a 
Sede. 
 
Informações e observações 
complementares: Rua da Vitória, n°36, Vila 
Residencial Samarco. Telefone: (27)33536-
1964/ 3536-1964. 
  
 
Nome/entidade:  
DPM de Iriri 
 
Funcionamento: segunda-feira, terça-feira 
e quinta-feira das 12h às 18h, quarta-feira 
das 8h às 18h e sexta-feira das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: viatura e radiopatrulha. 
 
Serviços Prestados: atendimento a 
comunidade. 
 
Números de domicílios antedidos: toda a 
população de Iriri. 
 
Informações e observações 
complementares: Avenida Dom Helvécio, 
S/N, Iriri. Telefone: 190. Pertencente ao 2° 
Pelotão. 
 

 
 
Nome/entidade:  
DPM de Jabaquara 
 
Funcionamento: diariamente, das 8h às 
18h. 
 
Equipamentos: viatura. 
 
Serviços Prestados: atendimento a 
comunidade. 
 
Números de domicílios anteditos: 
população de Jabaquara e comunidades 
vizinhas. 
 
Informações e observações 
complementares: Rua Beira Campo, S/n. 
Jaqueira. Telefone: (27) 3536-1395. 
Pertencente ao 2° Pelotão. 
 
 
 
6.4.2 � Serviço de busca e salvamento 
 
Nome:  
Salva Vidas 
 
Localização: nas praias do município 
 
Período de funcionamento: de 7h às 17h. 
 
Equipamentos: bóias e pranchas. 
 
Serviços prestados: salvamento e primeiros 

socorros em caso de afogamento. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
6.5 � SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR 
 
6.5.1 � Hospitais 
 
Nome:  
Hospital Maternidade Pronto Socorro de 
Anchieta 
 
Localização: Rua Costa Pereira, s/n, Centro. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone : (28)3536-1150. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Equipamentos: necessários para prestação 
dos serviços disponíveis. 
 
Serviços Prestados:  

 clínica médica,  
 pronto socorro,  
 ginecologista,  
 pediatria,  
 cardiologia,  
 ambulatório e  
 cirurgias. 

 
Referências/Documentos consultados: 
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 in loco. 
 
 
 
6.5.2 - Clínicas Médicas 
 
Nome/entidade:  
Clínica de Reabilitação Cezar Ferrari 
 
Funcionamento: de segunda-feira à sexta-
feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h. 
 
Equipamentos: todos os necessários ao 
atendimento clínico. 
 
Serviços Prestados: nutricionista, 
psicólogo, ginecologista, fisioterapia, 
cardiologia e ortopedia. 
 
Números de domicílios ou pessoas 
atendidas: toda a comunidade. 
 
Informações e observações 
complementares: Avenida Francisco 
Lacerda de Aguiar, 41, Centro. Telefone: (28) 
3536-3270 
 
 
 
Nome/entidade:  
Consultório Médico 
 
Funcionamento: de segunda-feira à sexta-
feira das 8h às 12h e das 14h às 17h. 
 
Equipamentos: todos os necessários ao 

atendimento clínico. 
 
Serviços Prestados: clínica geraL, 
ginecologia e pediatria. 
 
Números de domicílios ou pessoas 
atendidas: toda a comunidade. 
 
Informações e observações 
complementares: Rua Itapemirim, 101. Vila 
Samarco. (28) 3536-1522. 
 
 
 
 
6.5.3 - Postos de Saúde 
 
Nome:  
Unidade Sanitária de Ubú. 
 
Localização: Rua Muqui � Ubú. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira de 
8h às 17h . 
 
Equipamentos: consultório e primeiros 
socorros. 
 
Serviços Prestados:  

 clínica geral; 
 ginecologia; 
 pediatria. 

 
Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 
 
 
 
6.5.4 - Farmácias 
 
Nome:  
Farmácia Brambati. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindemberg, 
s/n, Centro. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28)3536-1358. 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
de 7h às 22h . 
 
Serviços Prestados: comercialização de 
medicamentos, cosméticos e primeiros 
socorros. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Farmácia e Drogaria. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindemberg, 
s/n, Centro. 
 
CEP :  29230-000. 
 
Telefone : (28)3536-1674. 
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Funcionamento: de segunda a sexta-feira 
de 7h às 23h. 
 
Serviços Prestados : venda de 
medicamentos e perfumaria em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome:  
Farmácia São Paulo. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindemberg s/n 
- Centro 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28)3536-1210. 
 
Funcionamento: de segunda a domingo, de 
8h às 21h. 
 
Serviços Prestados: venda de 
medicamentos e perfumaria em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Farmácia Anchieta 
 
Localização: Avenida Zumira Rosa Antunes 
nº 14 , Centro. 

 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28)3536-1006. 
 
Funcionamento: de segunda à domingo de 
8h às 22h. 
 
Serviços Prestados: venda de 
medicamentos e perfumaria em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
Farmácia Leopoldinense. 
 
Localização: Avenida Dom Elvécio, 489, 
Centro. 
 
CEP :  29230-000. 
 
Telefone : (28) 3534-1301. 
 
Funcionamento: diariamente, de 8h às 22h. 
 
Serviços Prestados: venda de 
medicamentos e perfumaria em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
6.5.5 � Clinicas odontológicas 

 
Nome/entidade:  
Consultório Odontológico Maria da Penha 
Silva Mattos 
 
Funcionamento: de segunda-feira à sexta-
feira, das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: todos os necessários ao 
atendimento clínico. 
 
Serviços Prestados: tratamento clínico 
(obturações e próteses), tratamento de 
canal, exames de radiografia, cirurgia oral, 
clareamento e aparelho ortodôntico.  
 
Informações e observações 
complementares: Rua Costa Pereira, S/n. 
Centro. (28) 3532-1448 
 
 
Nome/entidade:  
Consultório Odontológico  
Dra. Luciana Gonçalves 
 
Funcionamento: de segunda-feira à sexta-
feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h. 
 
Equipamentos: todos os necessários ao 
atendimento clínico. 
 
Serviços Prestados: tratamento clínico 
(obturações e próteses), tratamento de 
canal, exames de radiografia, cirurgia oral, 
clareamento e aparelho ortodóntico.  
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Informações e observações 
complementares: Ladeira jacinto Mattos, 
S/n. Centro. (28)3536-1363. 
 
 
Nome/entidade:  
Consultório Odontológivo  
Luciano Alvim Andrade Santos 
 
Funcionamento: segunda-feira, quarta-feira 
e sexta-feira, das 8h às 18h. 
Equipamentos: todos os necessários ao 
atendimento clínico. 
 
Serviços Prestados: tratamento clínico 
(obturações e próteses), tratamento de 
canal, exames de radiografia, cirurgia oral, 
clareamento e aparelho ortodóntico.  
 
Informações e observações 
complementares: Avenida Marechal 
Deodoro da Fonseca, S/N. Centro. (28) 3536-
1339. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
6.6 � SISTEMA EDUCACIONAL 
 
Taxa de alfabetização de adultos:  88,65%. 
 
Taxa bruta de freqüência escolar: 
47,37%(0 a 6 anos);  90,79%(7 a 14 anos) e 
63,91% (15 a 17 anos). 

 
População de 10 a 14 anos 
alfabetizadas: 2.032 em 2000. 
 
População de 10 a 14 anos não 
alfabetizadas:  49 em 2000. 
 
Número de matrículas realizadas: 

 Ensino Fundamental � 3.670 
 Ensino médio � 880 

 
Número de estabelecimentos de ensino: 

 Rede Pública Federal �  não há; 
 Rede Pública Estadual � 32 escolas; 
 Rede Pública Municipal � 39 escolas; 
 Rede Privada �  6 escolas. 

 
Referências/Documentos consultados: 

1. ES em Dados. Governo do Estado do 
Espírito Santo. 2003/2006 
2. In loco.  
3. www.sedu.es.gov.br coletado em maio 
de 2005 

 
 
 
 
6.7 � OUTROS SERVIÇOS  

E EQUIPAMENTOS DE APOIO 
 
6.7.1 - Locadoras de Imóveis 
 
Nome/entidade:  
Bernardo imóveis 
 
Localização: Rua Demetrino Alpoin nº 400, 

Cx. Postal 008 - Cep: 29230-000 - Iriri. 
 
Telefone: (028) 3534-1280 - Celular (27) 
9975-2090 
 
Funcionamento: de segunda às sexta-feira, 
de 8h às 18h e sábado de 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: compra, venda e 
aluguel de imóveis. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
Nome/entidade:  
Sávio Imóveis 
 
Localização: Avenida Zulmira Rosa Antunes, 
s/n, Centro. Cep: 29230-000. 
 
Telefone: (27)- 9970.4744. 
 
Funcionamento: de segunda às sextas-
feiras de 8h às 18h e sábado de 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: compra, venda e 
aluguel de imóveis. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
6.7.2 - Comércio 
 
6.7.2.1 - Lojas de Artesanato  

e Souvenirs 

http://www.sedu.es.gov.br
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Nome:  
Ene Tambordini Confecções. 
 
Localização: Avenida Dom Helvécio, s/n, 
Centro. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Funcionamento: permanente, de segunda a 
sábado, de 8h às 19h. 
 
Serviços Prestados : revelação de filmes e 
artesanato em geral. 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Sanfish Arte em Madeira. 
 
Localização: Praça do Artesão, s/n � Iriri. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28) 3534-1934 e 3534-1325. 
 
Funcionamento: temporária, diariamente, 
de 9h às 23h. 
 
Serviços Prestados: artesanatos em geral, 
revelação de filmes, atendimento ao turista 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 

 
Nome:  
Beija Flor 
 
Localização: Rodovia do Sol, Km 88. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28) 9954-3682. 
 
Funcionamento: temporária, diariamente, 
de 9h às 17h. 
 
Serviços Prestados: artesanatos em geral. 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
6.7.2.2 - Shopping Centers  

e Centros Comerciais 
 
Nome:  
Galeria Dela 
 
Localização: Avenida Carlos Lindemberg, 
243, Centro. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Funcionamento: permanente, de segunda a 
Sábado, de 8h30 às 21h. 
 
Serviços Prestados: Centro Comercial com 
15 lojas. 
 

Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
6.7.2.3 - Fotografias 
 
Nome:  
Foto Anchieta 
 
Localização: Avenida Carlos Lindemberg, 
S/N, Centro. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Funcionamento: permanente, de segunda a 
sábado de 8h às 18h. 
 
Serviços Prestados: revelação de filmes e 
cartões telefônicos 24 horas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
Foto Carlos 
 
Localização: Rua Marechal Deodoro da 
Fonseca nº 85,  Centro. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone : (28) 3536-2460 e 3536-2460. 
 
Funcionamento: permanente, de segunda a 
sábado, de 8h às 18h. 
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Serviços Prestados: revelar filmes e cartão 
de telefone. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
6.7.3 - Agências Bancárias e de Câmbio 
 
Nome:  
Banestes 
 
Localização: Avenida Carlos Lindemberg nº 
121,  Centro. 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28)3536-1166. 
 
Funcionamento: permanente, de segunda a 
sexta-feira  de 11h às 16h. 
 
Serviços Prestados : serviços bancários, 
com auto-atendimento das 6:00 às 22:00 
horas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Caixa Econômica Federal. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindemberg nº 
183, Centro. 

 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28) 3536-1234. 
 
Funcionamento: permanente, de segunda à 
sexta-feira, de 11h às 16h. 
 
Serviços Prestados : serviços bancários, 
com auto-atendimento das 6:00 às 22:00 
horas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome:  
Banco do Brasil 
 
Localização: Avenida Zumira Rosa Antunes  
s/n, Centro. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28) 3536-1213 e 3536-1230. 
 
Funcionamento: permanente, de segunda à 
sexta-feira, de 11h às 16h. 
 
Serviços Prestados : serviços bancários. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 

6.7.4 - Serviços Mecânicos 
 
Nome:  
Franck � Centro de  
Reparação Automotiva 
 
Localização: Avenida Zumira Rosa Antunes, 
s/n, Centro. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28) 3536-2209 / 3536-3324 / 
9975-6222 . Socorro 24 horas. 
 
Funcionamento: permanente, de segunda a 
sábado, de 8h às 20h. 
 
Serviços Prestados: guincho 24 horas, 
injeção eletrônica, limpeza do bico, mecânica 
e elétrica em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
Oficina do Almerico Cardoso dos Santos.  
 
Localização: Rua Zulmira Rosa Antunes s/n 
� Centro. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28) 3536-3149 
 
Funcionamento: permanente, de segunda a 
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sábado, de 8h às 20h. 
 
Serviços prestados:  mecânica, auto 
elétrica e borracharia. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome:  
J C Lima Oficina Mecânica 
 
Localização: Rodovia ES�060  s/n - Ponta 
de Castelhanos. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28) 3536-1550 
 
Funcionamento: permanente, de segunda à 
sábado, de 8h às 20h. 
 
Serviços prestados:  mecânica em geral e 
lanternagem. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome:  
Mecânica Lima 
 
Localização: Rodovia ES�060 S/N, Ponta de 
Castelhanos. 
 
CEP:  29230-000. 

 
Telefone: (28) 3536-1465 
 
Funcionamento: permanente, de segunda a 
sábado, de 8h às 20h. 
 
Serviços prestados: mecânica em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 
 
6.7.5 - POSTOS DE ABASTECIMENTO 
 
Nome:  
Auto Serviço Junior 
 
Localização: Rodovia do Sol Km 90, Iriri. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28)3534-1988. 
 
Funcionamento: diariamente, de 6h às 22h. 
 
Serviços Prestados: lavagem, borracharia, 
troca de óleo, lubrificação, lanchonete e 
abastecimento. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  

Posto Antunes 
 
Localização: Rua Comendador Ramos, s/n, 
Centro. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28)3536-1909. 
 
Funcionamento:  de segunda a sábado, de 
6:00 às 20:00 horas. 
 
Serviços Prestados: abastecimento e troca 
de óleo. 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome: Posto Anchieta 
 
Localização: Rodovia do Sol S/N, Portal de 
Anchieta. 
 
CEP:  29230-000. 
 
Telefone: (28) 3536-1899. 
 
Funcionamento:  diariamente, 24 horas. 
 
Serviços Prestados : abastecimento e troca 
de óleo. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome:  
Posto Benevente. 
 
Localização: Rodovia do Sol S/N /  Av. 
Zulmira Rosa Antunes, s/n � Justiça. 
 
CEP :  29230-000. 
 
Telefone: (28)3536-1819. 
 
Funcionamento: diariamente, 24 horas. 
 
Serviços Prestados: troca de óleo e 
abastecimento. 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
6.7.6 - Locais e Templos de  

Manifestações de Fé 
 
Nome/entidade:  
1º Igreja Batista de Anchieta 
 
Localização: Avenida Marechal Deodoro da 
Fonseca nº 33, Centro. 
 
Telefone: (28) 3536 2374. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira e 
Domingo, de 6h às 21h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 

Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Assembléia de Deus 
 
Localização: Rua Manoel  Dias Viana, nº 25. 
 
Funcionamento: diariamente, de 6h às 22h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
Nome/entidade:  
Igreja Maranata 
 
Localização: Rua Rauta  S/N, Centro. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira e 
Domingo, de 6h às 21h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja Maranata 
 
Localização: Rua Principal S/N, Jabaquara. 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira e 

domingo de 6h às 21h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Grupo Espirita Atualpa Barbosa Lima 
 
Localização: Rua Carlos Rubens Flores nº 
222, Centro. 
 
Telefone: (28) 3536-1556 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira e 
domingo de 6h às 21h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja Evangélica Assembléia  
de Deus Central 
 
Localização: Rodovia do Sol S/N, Justiça. 
 
Telefone: (28) 3536-3156 
 
Funcionamento: diariamente, de 6h às 22h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
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Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Paróquia Nossa Senhora da Assunção 
 
Localização: Caixa Postal 52 , Centro. 
 
Telefone: (28) 3536-2335 � Secretaria:  
(28) 3536-1103 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira e 
Domingo, de 6h às 21h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Centro Espiritualidade Padre Anchieta 
 
Localização: Praça Anchieta, S/N, Centro. 
 
Telefone: (28) 3536-1251 
 
Funcionamento: de segunda à sexta-feira e 
domingo, de 6h às 21h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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7 � GLOSSÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 Serra; 
 Vitória; 
 Vila Velha; 
 Guarapari; 
 Anchieta.  
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