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Apresentação 
 

O SEBRAE/ES - Serviço Brasileiro de Apoio à 
Micro e Pequena Empresa Esspirito Santo, em 
parceria com a SEDETUR - Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Turístico do Espírito 
Santo e o BANDES - Banco de Desenvolvimento do 
Espírito Santo, apresenta um trabalho cuja 
principal finalidade consiste em levantar o potencial 
turístico dos municípios do Espírito Santo, bem 
como difundir as suas inúmeras variáveis. O 
presente relatório abordado especifica, as 
potencialidades dos quarenta e oito municípios 
Capixabas contemplados com estudos desta 
natureza produzidos ao longo do ano de 2004 e 
2005. Dentre estes quarenta e oito municípios, 
também foi contemplado o de Aracruz. 

O Inventário da Oferta Turística será a 
metodologia  usada para registrar o conjunto de 
atrativos naturais e culturais, equipamentos, 
serviços e infra-estrutura disponíveis em cada 
núcleo, a fim de otimizá-los como produto turístico, 
obedecendo às características originais e à 
capacidade de ocupação destes núcleos. 

A pesquisa deste trabalho foi realizada pelo 
Instituto de Pesquisa Flex Consult e contou com o 
auxílio das prefeituras dos municípios pesquisados. 
A criação dessa parceria permitiu a busca e o 
conseqüente fornecimento de uma radiografia mais 
fiel da infra-estrutura turística de cada localidade. 

Durante décadas, no Espírito Santo, o turismo 
foi tão somente uma atividade de lazer e festa, não 
sendo encarado como uma atvidade econômica, 
que necessitasse de infra-estrutura e  mão-de-obra 
especializada. Tal atividade e merece uma atenção 
maior em razão se sua importância no 
desenvolvimento do Espírito Santo, por se tratar da 
atividade econômica que mais cresce no mundo. 

Como acontece no restante do País, o Estado 
do Espírito Santo começa a despertar para o 
turismo planejado, sustentável e profissional e, 
para tanto, fomenta 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. 

O estado tem dado maior atenção ao turismo, 
buscando uma organização de seus atrativos. 
Assim, a cada dia estão sendo mais valorizadas as 
nossas origens culturais e os nossos diferenciais 
históricos e geográficos, com o fito de estruturar o 
Espírito Santo no sentido de que o mesmo alcance 
o objetivo final representado pela sua consolidação 
como destino turístico. 

Para isso, faz-se necessário conhecer e 
quantificar nossos potenciais turísticos, o 
Inventário da Oferta Turística é o instrumento ideal 
no processo de seu desenvolvimento no que 
respeita ao turismo. 
 
 
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 
relacionados com 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 e 

 servir como fonte de pesquisa e consulta 
aos empresários estudantes e à 
comunidade em geral que, por diversas 
razões demonstrem interesse pela 
atividade turística do município. 
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2 � Metodologia 
 
O Inventário da Oferta Turística dos municípios do 
Espírito Santo faz parte do estudo dos arranjos 
produtivos do estado, promovido pelo Sebrae/Es. 
O município de Aracruz foi selecionado pelo 
SEBRAE/ES para ser inventariado turisticamente de 
acordo com uma metodologia de classificação do 
Ministério do Turismo - MTUR, uma vez que este 
caracteriza os municípios brasileiros que 
apresentam uma oferta turística, ou ainda, um 
potencial turístico. 
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 
Ministério anteriormente citado. 
Toda a parte operacional da pesquisa, desde o 
levantamento das informações à elaboração do 
documento final, foi executada por pesquisadores e 
pela coordenação técnica do 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, 
Bibliotecas públicas e privadas, 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�. 
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 nas seguintes  categorias: 
Tipos e Subtipos. 
As áreas inventariadas em cada município serão as 
áreas de interesse turístico. Assim, foi realizado 
junto à Secretaria Municipal de Turismo de Aracruz 
um zoneamento para definição destas áreas, 
conforme se segue: 
 

A. Sede; 
B. Barra do Sahy - localidade; 
C. Santa Cruz - Distrito; 
D. Vila do Riacho � localidade; 
E. Barra do Riacho � localidade; 
F. Guaraná � BR 101; 
G. Jacupemba � BR 101; 
H. Coqueiral de Aracruz - localidade; 
I. Praia dos Padres � localidade; 
J. Putiry - Localidade; 
K. Praia dos 15 � localidade; 
L. Praia Formosa � localidade (SESC); 
M. Mar Azul � localidade e 
N. Praia do Sauê � localidade. 

 
 
3 � Introdução ao Município. 
 
A 83km da capital do estado, encontra-se o 
município de Aracruz, um lugar agraciado pela 
natureza através de suas praias, rios, manguezais 
e da restinga,  exuberantes. 
 
O rico patrimônio cultural conta a  história do local 
e de suas comunidades tradicionais. As tribos 
indígenas, assim como as bandas de congo, são 
legados importantes deixados pelos primeiros 
habitantes deste povoado que hoje reconhecemos 
como um dos principais destinos turísticos do 
Espírito Santo. 
 
Na economia se destaca a indústria de celulose e 
as grandes áreas de plantio e, ou reflorestamento 
de eucalipto. 
 
O município se subdivide na sede e distritos, onde 
alguns destes estão localizados na área litorânea e 
outros na Rodovia BR 101, fator facilitador para o 
turismo, pois Aracruz está no acesso aos demais 
municípios do Norte do estado e do Sul da Bahia. 
 
A fim de melhor aproveitar estas oportunidade, o 
município dispõe de boa estrutura no sistema de 
hospedagem, de alimentação e de lazer e 
entreteniment6, o que o consolida como destino 

turístico, para o turismo social, também para o 
ecorturismo e o turismo histórico cultural. 
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4 - ATRATIVOS TURÍSTICO 
4.1 � Atrativos Naturais 

 
4.1.1 � COSTAS OU LITORAL 

 
4.1.1.1 � Praias 

 
Nome do atrativo: 
Praia do Gramuté. 

 
Localização: Rodovia ES-010. Vila de Santa Cruz. 

Área não urbana. 
 

Localidade mais próxima do atrativo: Santa 
Cruz � Praia Formosa 

 
Distância da localidade mais próxima: 7km. 

 
Distância da sede do município: 50km. 

 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 

pavimentado, sinalizado em bom estado. 
 

Descrição do acesso utilizado: Rodovia ES-010. 
 

Transporte para o atrativo: rodoviário, regular 
partindo de Santa Cruz ou de Coqueiral, em bom 

estado e não adaptado. 
 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 

Estado de conservação: bom. 
 

Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 

Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 

 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 

algumas horas. 
 

Equipamentos e serviços no atrativo: oferece 
hospedagem, uma pousada nas imediações. 

 
Atividades ocorrentes no atrativo: pesca 

esportiva, submarina e banho de mar. 
 

Integra roteiros turísticos comer-cializados? 
Sim. Através da �Rota do Verde e das Águas�, 

coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 

de visitação, verão. 
 

Descrição do atrativo: localizada no extremo sul 
do litoral de Aracruz, composta de enseada virgem 
cercada de árvores de restinga e falésias. É uma 

praia quase selvagem, ainda inexplorada. 
 

 
 
 

As enseadas são pedregosas com pequenas 
piscinas naturais, propícia a prática de mergulho 
esportivo, com uma rica diversidade marinha. As 
águas são límpidas e calmas. Ideal para banho. 

 
Observações complementares: deve-se deixar o 
carro nas imediações da rodovia e seguir a pé por 
uma trilha íngreme com cerca de 30m até a praia. 

 

Referências/Documentos consultados: in loco. 
1. PMA - Prefeitura Municipal de Aracruz. 

Dados Turísticos de Aracruz. 
2. In loco. 

 
 

Nome do atrativo: 
Praia da Concha. 

 
Localização: Rodovia ES-010 � Barra do Riacho. 

Área não urbana. 
 

Localidade mais próxima do atrativo: Vila do 
Riacho. 

 
Distância da localidade mais próxima: 1km. 

 
Distância da sede do município: 27km. 

 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 

pavimentado, sinalizado em bom estado. 
 

Descrição do acesso utilizado: Rodovia ES-010. 
 

Transporte para o atrativo: rodoviário, regular, 
em bom estado e não adaptado. 

 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

 
Estado de conservação: bom. 

 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 

 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 

acesso gratuito e sem autorização prévia. 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 

algumas horas. 
 

Equipamentos e serviços no atrativo: locais 
para alimentação. 
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Atividades ocorrentes no atrativo: pesca 
esportiva. 

 
Integra roteiros turísticos comer-cializados? 

Sim. Através da �Rota do Verde e das Águas�. 
Coordenada pela SEDETUR. 

 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 

entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 
de visitação, o verão. 

 
Descrição do atrativo: praia com 

aproximadamente 900m de extensão, estando 
entre a foz do Rio Riacho e Porto de Aracruz, 
Portocel. É dotada de areia grossa e amarela, 

ondas agitadas, sendo ideal para a pesca artesanal. 
 

Observações complementares: a menos de 1km 
da praia há um trecho de chegada não 

pavimentado que se encontra em estado precário. 
 

Referências/Documentos consultados: in loco. 
 

 
 

Nome do atrativo: 
Praia do Sauê. 

 
Localização: Rodovia ES-010. Vila de Santa Cruz. 

Área urbana. 
 

Localidade mais próxima do atrativo: Barra do 
Sahy. 

 
Distância da localidade mais próxima: 6km 

 
Distância da sede do município: 32km 

 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 

pavimentado, sinalizado em bom estado. 
 

Descrição do acesso utilizado: Rodovia ES-010. 
 

Transporte para o atrativo: rodoviário, regular, 
em bom estado e não adaptado. 

 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

 
Estado de conservação: bom. 

 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 

 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 

acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 

 
Equipamentos e serviços no atrativo: lazer e 

entretenimento, locais para alimentação e 
hospedagem. 

 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho e 

pesca. 
 

Integra roteiros turísticos comer-cializados? 
Sim. Através da �Rota do Verde e das Águas�. 

Coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 

de visitação: verão. 

 
Descrição do atrativo: praia com 800 metros de 
extensão, propícia para banho e pesca. Suas areias 

formam a Lagoa do Rio Sauê, margeado por 
aroeiras, com águas límpidas e levemente 

agitadas. 
 

Referências/Documentos consultados: in loco. 
 

 
 

Nome do atrativo: 
Praia de Putiry. 

 
Localização: Rodovia ES-010. Vila de Santa Cruz. 

Área urbana. 
 

Localidade mais próxima do atrativo: Barra do 
Sahy. 

 
Distância da localidade mais próxima: 3,5km. 

 
Distância da sede do município: 29km. 

 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, sinalização em bom estado. 

 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia ES-

010. 
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Transporte para o atrativo: rodoviário, regular, 
em bom estado e não adaptado. 

 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

 
Estado de conservação: bom. 

 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 

 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 

acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 

Equipamentos e serviços no atrativo: lazer e 
entretenimento, locais para alimentação e 

hospedagem. 
 

Atividades ocorrentes no atrativo: mergulho e 
pesca. 

 
Integra roteiros turísticos comer-cializados? 

Sim. Através da �Rota do Verde e das Águas�, 
coordenada pela SEDETUR. 

 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 

entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 
de visitação: verão. 

 
Descrição do atrativo: praia com 1,5km de extensão 

com águas límpidas propícias para o mergulho. 
Margeada por remanescentes de Mata Atlântica que 

abriga vários espécimes de pássaros e pequenos 
animais. Apresente formato de enseada, com 

vegetação de restinga. 
 

Referências/Documentos consultados: in loco. 
 

 
 
 

Nome do atrativo: 
Praia de Mar Azul. 

 
Localização: Rodovia ES-010. Vila de Santa Cruz. 

Área urbana. 
 

Localidade mais próxima do atrativo: Barra do 
Sahy. 

 
Distância da localidade mais próxima: 5,5km 

 
Distância da sede do município: 31km 

 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, sinalizado em bom estado de 

conservação. 
 

Descrição do acesso utilizado: Rodovia ES-010. 
 

Transporte para o atrativo: rodoviário, regular, 
em bom estado e não adaptado. 

 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

 
Estado de conservação: bom. 

 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 

 

Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 

 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 

algumas horas. 
 

Equipamentos e serviços no atrativo: lazer e 
entretenimento, locais para alimentação e 

hospedagem. 
 

Atividades ocorrentes no atrativo: pesca 
esportiva e banho. 

 
Integra roteiros turísticos comer-cializados? 

Sim. Através da �Rota do Verde e das Águas�, 
coordenada pela SEDETUR. 

 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 

entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 
de visitação: verão. 

 
Descrição do atrativo: praia de ondas fracas e 

tranqüilas com areias dotada de um brilho especial 
devido à formação de recifes, e cercada por 

castanheiras. 
 

Referências/Documentos consultados: in loco. 
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Nome do atrativo: 
Praia da Sauna. 

 
Localização: Rodovia ES-010. Vila de Santa Cruz. 

Área urbana. 
 

Localidade mais próxima do atrativo: Barra do 
Sahy. 

 
Distância da localidade mais próxima: 3km. 

 
Distância da sede do município: 32km. 

 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, sinalização em bom estado de 

conservação. 
 

Descrição do acesso utilizado: Rodovia ES-010. 
 

Transporte para o atrativo: rodoviário, regular, 
em bom estado e não adaptado. 

 

 
 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 

Estado de conservação: bom. 
 

Entrada do atrativo: não há entrada definida. 

 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 

acesso gratuito e sem autorização prévia. 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 

algumas horas. 
 

Equipamentos e serviços no atrativo: lazer e 
entretenimento, locais para alimentação e 

hospedagem. 
 

Atividades ocorrentes no atrativo: culturais, 
musicais e esportivas. 

 
Integra roteiros turísticos comercializados? 
Sim. Através da �Rota do Verde e das Águas�. 

Coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 

de visitação, o verão. 
 

Descrição do atrativo: com 1km de extensão, 
praia de areias grossas e amareladas com 

abundância de algas marinhas. 
 

Observações complementares: localiza-se entre 
a Praia de Coqueiral e Praia dos Padres. O nome da 
praia deve-se à uma sauna pública que funcionava 

no local. 
 

Referências/Documentos consultados: 
1. PMA - Prefeitura Municipal de Aracruz. 

Dados Turísticos de Aracruz. 
2. In loco. 

 
 
 

Nome do atrativo: 
Praia dos Padres. 

 

Localização: Rodovia ES-010. Vila de Santa Cruz. 
Área não urbana. 

 
Localidade mais próxima do atrativo: Santa 

Cruz � Coqueiral. 
 

Distância da localidade mais próxima: 7,5km. 
 

Distância da sede do município: 33km. 
 

Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, sinalização em bom estado de 

conservação. 
 

Descrição do acesso utilizado: Rodovia ES-010. 
 

Transporte para o atrativo: rodoviário, regular, 
em bom estado e não adaptado. 

 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

 
Estado de conservação: bom. 

 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 

 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 

acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 

 
Equipamentos e serviços no atrativo: lazer e 

entretenimento, locais para alimentação e 
hospedagem. 

 
Atividades ocorrentes no atrativo: surf, pesca 

esportiva e banho de mar. 
 

Integra roteiros turísticos comercializados? 
Sim. Através da �Rota do Verde e das Águas�, 

coordenada pela SEDETUR. 
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Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 

de visitação: verão. 
 

Descrição do atrativo: 1km de extensão com 
ondas agitadas propícias para a prática de surf. 
Águas límpidas em tom esverdeado. É uma das 

mais procuradas no verão. 
 

Referências/Documentos consultados: 
1. PMA - Prefeitura Municipal de Aracruz. 

Dados Turísticos de Aracruz. 
2. In loco. 

 
Nome do atrativo: 

Praia Formosa. 
 

Localização: Rodovia ES-010. Vila de Santa Cruz. 
Área não urbana. 

 
Localidade mais próxima do atrativo: Barra do 

Riacho. 
 

Distância da localidade mais próxima: 4km. 
 

Distância da sede do município: 45km. 
 

Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, sinalização em bom estado de 

conservação. 
 

Descrição do acesso utilizado: Rodovia ES-010. 
 

Transporte para o atrativo: rodoviário, regular, 
em bom estado e não adaptado. 

 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

 
Estado de conservação: bom. 

 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 

 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 

acesso gratuito e sem autorização prévia. 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 

algumas horas. 
 

Equipamentos e serviços no atrativo: 
sinalização, limpeza, lazer e entretenimento 

adaptados, locais para alimentação adaptada e 
hospedagem. 

 
 

 
 

Atividades ocorrentes no atrativo: pesca 
esportiva, caminhadas e banho de mar. 

 
Integra roteiros turísticos comercializados? 
Sim. Através da �Rota do Verde e das Águas�, 

coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 

de visitação: verão. 
 

Descrição do atrativo: com aproximadamente 
5km de extensão, com águas calmas e mornas e 

coloração esverdeada. Propícia para lazer, banho e 
pesca. 

 
Observações complementares: no local esta 

instalado Centro Turístico de Praia Formosa - SESC, 
com o parque aquático, águas e praças temáticas. 

Com infra-estrutura turística completa. Inclui 
hospedagem e centro de convenções. 

 
Referências/Documentos consultados: 

1. Prefeitura Municipal de Aracruz. Dados 
Turísticos de Aracruz. 

2. In loco. 
 

Nome do atrativo: 
Praia de Coqueiral. 

 
Localização: Rodovia ES-010. Vila de Santa Cruz. 

Área não urbana. 
 

Localidade mais próxima do atrativo: Bairro 
Coqueiral de Aracruz. 

 
Distância da localidade mais próxima: 1km. 

 
Distância da sede do município: 35km. 

 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, sinalização em bom estado de 

conservação. 
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Descrição do acesso utilizado: Rodovia ES-010. 

 
Transporte para o atrativo: rodoviário, regular, 

em bom estado e não adaptado. 
 

Legislação de proteção ao atrativo: regular. 
 

Estado de conservação: não há. 
 

Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 

Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 

 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 

algumas horas. 
 

Equipamentos e serviços no atrativo: locais 
para alimentação e hospedagem. 

 
Atividades ocorrentes no atrativo: pesca 

esportiva e caminhadas. 
 

Integra roteiros turísticos comercializados? 
Sim. Através da �Rota do Verde e das Águas, 

coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 

de visitação:  verão. 
 

Descrição do atrativo: localizada próximo à 
aldeia indígena Tekoá Porá da tribo Guarani, a 

Praia de Coqueiral, com recifes, tem cerca de 1km 
de extensão, com águas mornas e rasas 
margeadas por coqueiros e castanheiras. 

 
Referências/Documentos consultados: 

1. PMA - Prefeitura Municipal de Aracruz. 
Dados Turísticos de Aracruz. 

2. In loco. 
 

 
 
 

Nome do atrativo: 
Praia dos Quinze. 

 
Localização: às margens da Rodovia ES-010 entre 

a Praia do Putiri e Sahy. 
 

Localidade mais próxima do atrativo: Barra do 
Sahy. 

 
Distância da localidade mais próxima: 3km. 

 
Distância da sede do município: 30km. 

 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 

pavimentado, com sinalização em bom estado. 
 

Descrição do acesso utilizado: Rodovia ES-010. 
Partindo da sede do município pela Rodovia ES-257 

até a Rodovia ES-010, segue o sentido sul, 
passando pela Barra do Sahy. Da Barra à praia são 

3km. 
 

 
 

Transporte para o atrativo: regular, do tipo 
rodoviário com freqüência de 30 em 30 minutos, 

com qualidade regular e não adaptado. 
 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 

Estado de conservação: bom. 
 

Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
Visitação: visitas não guiadas, com ingresso 
gratuito e sem autorização prévia. 

 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 

algumas horas. 
 

Equipamentos e serviços no atrativo: 
equipamentos e serviços de limpeza e segurança, 

instalações sanitárias, lazer e entretenimento, 
locais para alimentação e hospedagem. 

 
Atividades ocorrentes no atrativo: pesca, 

mergulho e pesca submarina. 
 

Integra roteiros turísticos comer-cializados? 
Sim. Rota do Verde e das Águas, coordenado pela 

SEDETUR. 
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Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 

de visitação: verão. 
 

Descrição do atrativo: ponta em forma de 
enseada com águas calmas e límpidas. No local, há 

remanescentes de vegetação de restinga 
preservada. Há também presença de arrecifes e 
plataforma de pedras submarinas para prática de 

mergulho. 
 

O local ainda é pouco urbanizado e habitado, não 
há serviços de bares e restaurantes. Mantém seu 
aspecto de praia deserta e selvagem. Ótima para 

banhos, caminhadas e descanso. 
Referências/Documentos consultados: 

3. PMA - Prefeitura Municipal de Aracruz. 
Dados Turísticos de Aracruz. 

4. In loco. 
 
 
 

Nome do atrativo: 
Praia da Barra do Sahy. 

 
Localização: Rodovia ES-010. Vila de Santa Cruz. 

Área urbana. 
 

Localidade mais próxima do atrativo: Barra do 
Sahy. 

 
Distância da localidade mais próxima: 500m. 

 
Distância da sede do município: 26km. 

 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 

pavimentado, com sinalização em bom estado. 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia ES-010. 

 
Transporte para o atrativo: rodoviário, regular, 

em bom estado e não adaptado. 
 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

 
Estado de conservação: bom. 

 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 

 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 

acesso gratuito e sem autorização prévia. 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 

algumas horas. 
 

Equipamentos e serviços no atrativo: há 
equipamentos e serviços de limpeza e segurança, 

instalações sanitárias, lazer e entretenimento, 
locais para alimentação e hospedagem. 

 
Atividades ocorrentes no atrativo: culturais, 

musicais e esportivas. 
 

Integra roteiros turísticos comercializados? 
Sim. Através da �Rota do Verde e das Águas�, 

coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 

de visitação: verão. 
 
 

Descrição do atrativo: praia com 3km de 
extensão com ondas fracas, água parda e com 

arrecifes. Vegetação é de restinga. 
 

Dotada de infra-estrutura, tem um calçadão com 
1.650m, com quiosques e bares. 

 
Referências/Documentos consultados: 

1. PMA - Prefeitura Municipal de Aracruz. 
Dados Turísticos de Aracruz. 

2. In loco. 
 
 
 

4.1.1.2 � Restingas. 
 

Nome do atrativo: 
Restinga de Aracruz. 

 
Localização: em todo o litoral. 

 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente 

pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 

Transporte para o atrativo: rodoviário, regular, 
em bom estado e não adaptado. 

 
Legislação de proteção ao atrativo: não há uma 

lei específica para a restinga, porém, esta 
vegetação é encontrada em todas as áreas de 

proteção do município. 
 

Estado de Conservação: bom. 
 

Visitação: diariamente, a qualquer horário, sem 
visitas guiadas e sem autorização prévia. 

 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 

algumas horas, em cada localidade visitada. 
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Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis em cada localidade específica. 

 
Atividades ocorrentes no atrativo: caminhadas, 

passeios contemplativos e pesquisa. 
 

Integra roteiros turísticos comer-cializados? 
Sim, através da �Rota do Verde e das Águas�, 

coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 

de visitação: verão. 
 

Descrição do atrativo: as praias que se destacam 
com presença de vegetação nativa e 

principalmente restinga são: Praia de Putiri ou 
Enseada de Aracruz, Praia de Formosa, Praia de 

Itaparica (na foz do Rio Piraquê-Açu.) e Praia dos 
Padres (no Distrito de Santa Cruz). 

No extremo norte do litoral de Aracruz está 
localizada a Reserva Biológica de Comboios (IBAMA 
Linhares e Aracruz, Decreto Federal n° 90.222 de 

20/09/84), ocupando uma área de 833,23 hectares 
com floresta de restinga. 

 
Referências/Documentos consultados: 

1. Prefeitura Municipal de Aracruz. 
Disponível em: 

<http://www.pma.es.gov.br>. Acesso 
em: set. 2004. 

2. Disponível em: www.webturismo.com.br 
http://www.webturismo.com.br/cidades/aracr

uz>. 
Acesso em: set. 2004. 

3. Secretaria de Agricultura e do Meio 
Ambiente - Seama 

<http://www.seama.es.gov.br>. Acesso em: 
set. 2004. 

 

 
 

4.1.2 � HIDROGRAFIA. 
 

4.1.2.1 � Rios. 
 

Nome do atrativo: 
Rios de Aracruz. 

 
Localização: cortam todo o município. 

 
Acesso ao atrativo: hidroviário marítimo/fluvial, 

sinalização em bom estado. 
 

Transporte para o atrativo: hidroviário 
marítimo/fluvial, em bom estado de conservação e 

não adaptado. 
 

Legislação de proteção ao atrativo: Código das 
Águas � Decreto Federal Nº 24.643, de 

10/07/1934 e Lei das Águas Nº 9433, de 
08/01/1997. 

 
Estado de conservação: bom. 

 
Visitação: durante o verão, diariamente, saída de 

embarcações das 10h, 12h, 14h e 16h, fora do 
verão marcar antecipadamente, com visitas 

guiadas, acesso pago e com autorização prévia. 
 

Acessibilidade do atrativo: temporário. 

 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 

algumas horas. 
 

Equipamentos e serviços no atrativo: serviço e 
equipamentos de salva-vidas e instalações 

sanitárias não-adaptadas. 
Atividades ocorrentes no atrativo: 

contemplação e pesquisa. 
 

Integra roteiros turísticos comer-cializados? 
Sim, através da �Rota do Verde e das Águas�, 

coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 

de visitação:  verão. 
 

Descrição do atrativo: como muitos municípios 
do Espírito Santo, Aracruz é cortado por vários rios 

e há um complexo lacustre rico. O rio que se 
destaca é o Piraquê-Açu, nascendo na reserva 

biológica de Nova Lombardia (Santa Teresa), a mil 
metros de altitude e entrando em Aracruz por 
Santa Maria, onde suas águas formam uma 

cachoeira que já foi usada para fornecimento de 
energia elétrica. 

 
O Piraquê-Açu recebe em seguida vários afluentes, 

incluindo o rio Piraque-Mirim. 
 

Os outros rios do município são o Riacho, 
Comboios, Preto, Verde, Ribeirão, Três Irmãos, 

Gemuhuna, Guaximdiba, Sahy, Santa Joana e Rio 
da Prata. As lagoas de Aracruz ficam em seu 

extremo norte e são: Lagoa do Meio, de Baixo e do 
Aguiar. A maior parte delas serve de divisa 
intermunicipal, com parte de suas águas em 

Linhares. 
 

Referências/ documentos consultados: 
1. Disponível em: Prefeitura Municipal de 

aracruz: 

http://www.webturismo.com.br
http://www.webturismo.com.br/cidades/aracr
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<http:www.pma.es.gov.br>. 
Acesso em: set. 2004. 

2. Disponível em : www.webturismo.com.br      
<http://www.webturismo.com.br/cidades

/aracruz>. 
Acesso em: set. 2004. 

3. Disponível em: Secretaria de Agricultura e 
do Meio Ambiente � 

Seaa<http://www.seama.es.gov.br>. 
Acesso em: set. 2004. 

 
 
 
 
 

 
 

4.1.2.2 � Lagos/Lagoas. 
 

Nome do atrativo: 
Lagoa do Aguiar. 

 
Localização: na divisa do Distrito de Jacupemba e 

o Município de Linhares. Área não urbana. 
 

Localidade mais próxima do atrativo: Distrito 
de Jacupemba. 

 
Distância da localidade mais próxima: 8km. 

 
Distância da sede do município: 43km. 

 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavimentado, 

em estado regular e não sinalizado. 
 

Descrição do acesso utilizado: a partir da 
Rodovia BR-101,  sentido Sul. 

 
Transporte para o atrativo: rodoviário 

intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 

 
Legislação de proteção ao atrativo: Código das 

Águas � Decreto Federal Nº 24.643, de 
10/07/1934 e Lei das Águas Nº 9433, de 

08/01/1997. 
 

Estado de conservação: bom. 
 

Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 

acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 

 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 

 
Atividades ocorrentes no atrativo: pesca e 

passeio contemplativo. 
 

Integra roteiros turísticos comer-cializados? 
Sim. Através da �Rota do Verde e das Águas�, 

coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 

de visitação: verão. 

 
Descrição do atrativo: a Lagoa do Aguiar é 

considerada a segunda maior do estado com 30km 
de circunferência. Suas águas apresentam 

coloração esverdeada em suas margens. Há 
formação de praias com areias finas e brancas. A 

vegetação é formada por aguapés, Mata de 
Restinga e sua profundidade varia entre 8 e 10 m. 

Há grande potencial para a prática de esportes 
náuticos, pesca e mergulho. 

 
Referências/Documentos consultados: in loco. 

 
 
 

 
 
4.1.3 � UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. 

 
4.1.3.1 � Nacional. 

 
Nome do atrativo: 

Reserva Biológica de Comboios. 
 

Localização: entre os municípios de Aracruz e 
Linhares. Área não urbana. 

 
Localidade mais próxima do atrativo: Regência 

e município de Linhares. 
 

Distância da localidade mais próxima: 1km. 

http://www.webturismo.com.br
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Distância da sede do município: 68km. 
 

Acesso ao atrativo: rodoviário não pavimentado, 
sinalizado, com precário estado de conservação. 

 
Descrição do acesso utilizado: pela localidade 

de Regência, BR-101 Linhares. 
 

Pela BR-101, partindo de Vitória até a localidade de 
Bebedouro, depois 30km por estrada de chão até o 

povoado de Regência. 
 

Transporte para o atrativo: não há transporte 
regular para o atrativo. 

 
Legislação de proteção ao atrativo: Decreto 

Federal nº 90.222 de 25/09/84. 
 

Estado de conservação: bom. 
 

Entrada do atrativo: a entrada do atrativo é pelo 
centro de recepção, com posto de informações, 

guarita e portaria principal. 
 

Visitação: visitação somente com fins de 
pesquisa, com visitas guiadas, acesso gratuito e 

com autozação prévia. 
 

Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 

 
Equipamentos, instalações e serviços no 

atrativo: sinalização, instalações sanitárias, guia 
de turismo/monitor/condutor e lazer e 

entretenimento. 
 
 

Atividades ocorrentes no atrativo: pesquisa e 
visista ao Projeto TAMAR. 

 

Integra roteiros turísticos comer-cializados? 
Sim. Através da �Rota do Verde e das Águas�, 

coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 

de visitação: verão. 
 

Descrição do atrativo: a Reserva de Comboios é 
uma área representativa do ecossistema de 

restinga. Associada à Mata Atlântica, abriga várias 
espécies de animais e vegetais ameaçados de 
extinção e no local está instalada uma base do 
Projeto Tamar, com tanques contendo várias 
espécies de tartarugas marinhas. O centro de 

visitantes de Comboios também conta com salas de 
exposição de vídeos, painéis auto-explicativos e no 

período de dezembro e fevereiro há soltura 
assistida de filhotes de tartarugas na praia. 

 
Observações complementares: a Reserva 
Biológica de Comboios tem uma área total de 

833,23ha. 
 

Referências/Documentos consultados: 
1. PMA - Prefeitura Municipal de Aracruz. 

Dados Turísticos de Aracruz. 
 

 
 
 

Nome do atrativo: 
Reserva Florestal �David Victor Farina� 

 
Localização: Rodovia ES 010, Água Branca. 

 
Localidade mais próxima do atrativo:  Praia da 

Sauna. 
 

Distância da localidade mais próxima:  2km. 
 

Distância da sede do município:  32km. 
 

Acesso ao atrativo: rodoviário não pavimentado, 
em estado regular de conservação e sinalizado. 

 
Descrição do acesso utilizado: pela Rodovia ES 
010, saindo de Coqueiral, segue no sentido à sede. 

 
Transporte para o atrativo: rodoviário 

intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 

 
Legislação de proteção ao atrativo: Decreto N 

6.144, de 27/07/1995. 
Estado de conservação: bom. 

 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 

pavimentado. 
 

Visitação: visitação somente com fins de 
pesquisa, com visitas guiadas, acesso gratuito e 

com autozação prévia. 
 

Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 

 
Equipamentos, instalações e serviços no 

atrativo: serviço de segurança. 
 

Atividades ocorrentes no atrativo: pesquisa. 
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Integra roteiros turísticos comer-cializados? 
Sim. Através da �Rota do Verde e das Águas�, 

coordenada pela SEDETUR. 
 
 

 
 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 

de visitação: verão. 
 

Descrição do atrativo: cobertura vegetal 
remanescente de Mata Atlântica. 

 
Observações complementares: A Reserva 
Biológica �David Victor Farina� será usada na 

exploração de serviços públicos de interesse da 
Administração, conforme Decreto Nº 6.043/95. 

 
Referências/Documentos consultados: 

2. PMA - Prefeitura Municipal de Aracruz. 
Dados Turísticos de Aracruz. 

 
 
 

Nome do atrativo: 
Estação Biologia Marinha 

André Ruschi. 
 

Localização: Rodovia ES-010. Área não urbana. 
 

Telefone: (27) 3250-6057. 
 

Localidade mais próxima do atrativo: Santa 
Cruz. 

 
Distância da localidade mais próxima: 5km. 

 
Distância da sede do município: 18km. 

 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 

pavimentado, em bom estado de conservação e 
sinalizado. 

 
Descrição do acesso utilizado: pela Rodovia ES-

010. 
 

Transporte para o atrativo: rodoviário, regular, 
em bom estado e não adaptado. 

 
Legislação de proteção ao atrativo: Escritura 

Nº 8.832 de 09/03/1967. 
 

Estado de conservação: bom. 
 

Entrada do atrativo: centro de recepção e 
portaria principal. 

 
Visitação: diariamente das 8h às 16h, com visitas 

guiadas, acesso pago e com autorização prévia. 
 

Acessibilidade do atrativo: temporário. 
 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 

 
Equipamentos, instalações e serviços no 

atrativo: equipamentos e serviços de informações, 
serviço de limpeza, instalações sanitárias, guia de 

turismo, lazer e entretenimento, locais para 
alimentação e hospedagem. 

 
Atividades ocorrentes no atrativo: programas 

educacionais e ambientais. 

 
Integra roteiros turísticos comercializados? 
Sim. Através da �Rota do Verde e das Águas�, 

coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 

de visitação, o verão. 
 

Descrição do atrativo: na Estação Biológica há 
uma área de 21,40ha com pequenas praias 

desertas e arrecifes marinhos, cercada de florestas 
de restinga que ainda conservam suas 

características originais. 
 

É composta de trilhas, cultivo de plantas medicinais 
e teve como fundador o naturalista Augusto Ruschi, 

já falecido. 
 

Referências/Documentos consultados: 
1. PMA - Prefeitura Municipal de Aracruz. 

Dados Turísticos de Aracruz. 
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4.1.3.2 � Municipal. 
 

Nome do atrativo: 
Manguezal do Rio Piraquê-Açu e Piraquê-

Mirim � Reserva Ecológica. 
 

Localização: Rodovia ES-010. Vila de Santa Cruz. 
Área não urbana. 

 
Localidade mais próxima do atrativo: Santa 

Cruz. 
 

Distância da localidade mais próxima: 2km. 
 

Distância da sede do município: 40km. 
 

Acesso ao atrativo: sinalizado, hidroviário 
fluvial/marítimo, em bom estado e não adaptado. 

 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia ES-010. 

 
Transporte para o atrativo: fluvial em bom 

estado. A escuna parte de Santa Cruz de acordo 
com solicitação. Agendamento pelo telefone (27) 
3250-6260. Os passeios duram em média 1h30. 

 
Legislação de proteção ao atrativo: Lei 

Municipal nº 994 de 14/07/86. 
 

Estado de conservação: bom. 
 

Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 

Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 

 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 

algumas horas. 
 

Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 

Atividades ocorrentes no atrativo: pode-se 
avistar a vegetação de manguezal no passeio de 
escuna. O local possui caranguejos e guaiamuns 

que são  vendidos pelos catadores da região. 
 

 
 

Integra roteiros turísticos comercializados? 
Sim. Através da �Rota do Verde e das Águas�, 

coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 

de visitação: verão. 
 

Descrição do atrativo: Reserva Ecológica com 
ecossistema manguezal formado pela junção dos 
rios Piraquê-Açu e Piraquê-Mirim com 1.580km² 
navegável em toda a sua extensão. Suas águas 

salgadas são ricas pela variedade de peixes: como 
robalo, tainha, vermelho, sirioba e canapeba. É o 

quinto maior manguezal da América do Sul. 

 
Referências/Documentos consultados: 

1. PMA - Prefeitura Municipal de Aracruz. 
Dados Turísticos de Aracruz. 

2. In loco. 
 
 
 

Nome do atrativo: 
Parque Municipal do Aricanga. 

 
Localização: Rodovia ES-257, entre Aracruz e 

Ibiraçu. Área não urbana. 
 

Localidade mais próxima do atrativo: sede do 
município. 

 
Distância da localidade mais próxima: 7km. 

 
Distância da sede do município: 7km. 

 
Acesso ao atrativo: rodoviário. 

 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia ES-257, 

saindo de Aracruz e seguindo sentido Ibiraçú. 
 

Transporte para o atrativo: transporte  regular. 
 

Legislação de proteção ao atrativo: Lei 
Municipal nº 1994 de 12/05/1997. 

 
Estado de conservação: bom. 

 
Entrada do atrativo: portaria municipal. 

 
Visitação: diariamente das 7h às 16h, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização prévia. 

 
Acessibilidade do atrativo: temporário. 

 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 

algumas horas. 
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Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização, limpeza e segurança. 

 
Atividades ocorrentes no atrativo: caminhadas. 

 
Integra roteiros turísticos comercializados? 
Sim. Através da �Rota do Verde e das Águas�, 

coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 

de visitação: verão. 
 

Descrição do atrativo: Parque Municipal. É uma 
importante área de preservação, reunindo 

ambientes como lagoas, vegetação nativa, gruta 
com oratório, Mata Atlântica e animais em 

extinção. 
 

Referências/Documentos consultados: 
1. PMA - Prefeitura Municipal de Aracruz. 

Dados Turísticos de Aracruz. 
 

 
 
 
 

4.1.4 � ÁREAS DE CAÇA E PESCA. 
 

Nome do atrativo: 
Pesca no Município de Aracruz. 

 
Localização: praias, mangues e rios do município. 

 

Acesso ao atrativo: hidroviário marítimo/fluvial, 
em bom estado e sinalizado. 

 
Transporte para o atrativo: hidroviário 

marítimo/fluvial, 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: pesca. 

 
Integra roteiros turísticos comer-cializados? 

Sim, através da �Rota do Verde e das Águas�, 
coordenada pela SEDETUR. 

 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 

de visitação: nos campeonatos previamente 
organizados. 

 
Descrição do atrativo: todas as praias oferecem 
possibilidade de pesca, algumas do tipo artesanal e 

outras do tipo esportiva. 
 

Referências/ documentos consultados: in loco. 
 
 
 

4.1.5 � FLORA. 
 

Nome do atrativo: 
Flora. 

 
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: lei 

municipal 2436/01, regulamentada pelo decreto 
municipal 12.507/04. 

 
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. 
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Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis em cada localidade específica. 

 
Atividades ocorrentes no atrativo: 

contemplação e pesquisa. 
 

Integra roteiros turísticos comer-cializados? 
Sim, através da �Rota do Verde e das Águas�, 

coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 

de visitação: verão. 
 

Descrição do atrativo: espécies de vegetais 
comuns na região: mubulo, angico vermelho, 

peroba, macanaíba, pau-ferro, jequitibá branco e 
rosa, cedro rosa, copaíba, jacarandá, boleira, 

camará, sapucaia, ipê roxo e rosa e gurundiba. 
Espécies frutíferas: manga, banana, mamão, cana, 

laranja, abacate, jambo, jenipapo, mixirica. 
Espécies ornamentais: bromélias, orquídeas e 

samambaias. 
 

Referências/ documentos consultados: 
1. Prefeitura Municipal de Aracruz. 

Disponível em: 
<http://www.pma.es.gov.br>. Acesso 

em: set. 2004. 

2. Disponívelem: www.webturismo.com.br  
<http://www.webturismo.com.br/cidades

/aracruz>. Acesso em: set. 2004. 
3. Secretaria de Agricultura e do Meio 

Ambiente - Seama 
Disponível em 

<http://www.seama.es.gov.br>. Acesso 
em: set. 2004. 

 
4.1.6 � FAUNA. 

 
Nome do atrativo: 

Fauna. 
 

Localização: em todo o município. 
 

Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente 
pavimentado, sinalizado em bom estado. 

 
Transporte para o atrativo: rodoviário, regular, 
em bom estado de conservação e não adaptado. 

 
Legislação de proteção ao atrativo: lei 

municipal 2436/01, regulamentada pelo decreto 
municipal 12.507/04. 

 
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 comer-cializados? 
Sim, através da �Rota do Verde e das Águas�, 

coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 

de visitação: verão. 
 

Descrição do atrativo: 
Espécies de animais: sagui de cara branca, macaco 
cabeça de prego, ouriço, cobras de várias espécies, 

gambá, jaguatirica e tamanduá de colete. 
Espécies de pássaros: macuco, jacupemba, 

periquito, papagaio, juriti, pica-pau, araponga e 
tucano. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Referências/ documentos consultados: 
1. Prefeitura Municipal de Aracruz. 

Disponível em: 
<http://www.pma.es.gov.br>. Acesso 

em: set. 2004. 
2. Disponível em: www.webturismo.com.br      

<http://www.webturismo.com.br/cidades
/aracruz>. Acesso em: set. 2004. 

3. Secretaria de Agricultura e do Meio 
Ambiente - Seama 

http://www.webturismo.com.br
http://www.webturismo.com.br
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Disponível em 
<http://www.seama.es.gov.br>. Acesso 

em:  set. 2004. 
 
4.2 -  Atrativos Culturais. 

 
4.2.1 � SÍTIOS. 

 
4.2.1.1 � Terra Indígena. 

 
Nome do atrativo: 

Caieiras Velha, Iratá, Pau-Brasil, Comboios, 
Boa Esperança (Tekoá Porá) e Três Palmeiras. 

 
Localização: Coqueiral de Aracruz. Área não 

urbana. 
 

Localidade mais próxima do atrativo: Santa 
Cruz. 

 
Distância da localidade mais próxima: 5km. 

 
Distância da sede do município: 18km. 

 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavimentado, 

em bom estado e não adaptado. 
 

Descrição do acesso utilizado: através da 
Rodovia ES-010. 

 
Transporte para o atrativo: a pé, com bom 

acesso ao local e não adaptado. 
 

Legislação de proteção ao atrativo: FUNAI � 
Estatuto do Índio Lei nº 6001 de 19/12/1973 e 
direito garantido aos índios pela Constuituição 

Federal de 1988. 
 

Estado de conservação: bom. 
 

Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 

Visitação: diariamente das 9h às 17h, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização prévia. 

 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 

 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: um 

dia. 
 

Equipamentos e serviços no atrativo: ponto de 
comercialização de artesanato. 

 
Atividades ocorrentes no atrativo: produção de 

artesanato. 
 

Integra roteiros turísticos comercializados? 
Sim. Através da �Rota do Verde e das Águas�, 

coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 

de visitação: verão. 
 

Descrição do atrativo: uma das peculiaridades de 
Aracruz, as últimas aldeias indígenas do Espírito 
Santo estão localizadas neste município. Ao todo 

são seis distribuídas pelo seu território. 
 

De acordo com registros históricos até o ano de 
1556 somente os índios temiminós habitavam as 
terras do atual município de Aracruz, chefiados 

pelo cacique Maracaiá-Guaçu-gato grande do mato 
quando iniciou-se o processo de catequização na 

antiga Aldeia Nova, hoje Santa Cruz. Atualmente, o 
município conta com cerca de 1.400 índios, boa 

parte deles se dedicando agora à agricultura e ao 
artesanato, divididos entre as tribos tupiniquim e 
guarani em seis aldeias: Caieiras Velha, Irajá, Pau 

Brasil, Comboios, Tekoá Porá e Três Palmeiras. 
 

À beira da Rodovia ES-10, a menos de 5km de 
Santa Cruz, os índios guaranis da aldeia de Tekoá 

Porã comercializam artesanatos típicos como: 
arcos, flechas, cocares e colares coloridos. 

 

 
 

Observações complementares: são abertas à 
visitação. 

 
Referências/Documentos consultados: in loco. 

 
 
 

4.2.1.2 � Monumento Histórico. 
 

Nome do atrativo: 
Chafariz � Santa Cruz. 

 
Localização: Santa Cruz. Área não urbana. 

 
Localidade mais próxima do atrativo: Coqueiral 

de Aracruz. 
 

Distância da localidade mais próxima: 5km. 
 

Distância da sede do município: 18km. 
 

Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação. 
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Descrição do acesso utilizado: chega-se ao 
balneário pela Rodovia ES-010, sendo que em 
Santa Cruz, o chafariz fica na praça central. 

 
Transporte para o atrativo: regular, todos os 

dias. 
 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 

Estado de conservação: regular, pois o entorno 
do charfariz sofreu alterações que modificaram seu 

aspecto original. 
 

Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 

Visitação: visitas não guiadas, com ingresso 
gratuito e sem autorização prévia. 

 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 

algumas horas. 
 

Equipamentos e serviços no atrativo: no 
entorno, locais para hospedagem e alimentação 

não adaptados, assim como serviços de limpeza e 
de segurança. 

 
Atividades ocorrentes no atrativo: pode-se 

tomar água potável proveniente do local. 
 

Integra roteiros turísticos comercializados? 
Sim. Através da �Rota do Verde e das Águas�, 

coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 

de visitação: verão. 
 
 

 
Descrição do atrativo: inaugurado no dia 3 de 

fevereiro de 1860 pelo imperador D. Pedro II que, 
juntamente com sua comitiva, pernoitou na sede 

da Vila. 
 

Observações complementares: apesar do nome, 
chafariz, sua construção é uma espécie de tanque 

com parede azulejada e três torneiras que 
fornecem água natural e pura. 

 
Referências/Documentos consultados: in loco. 

 
4.2.2� EDIFICAÇÕES. 

 
4.2.2.1 � Arquitetura Civil. 

 
Nome do atrativo: 

Antiga Câmara Municipal de Santa Cruz. 
 

Localização: Avenida Presidente Vargas, nº 239. 
Área não urbana. Distrito de Santa Cruz. 

 
Localidade mais próxima do atrativo: Coqueiral 

de Aracruz. 
 

Distância da localidade mais próxima: 5km. 
 

Distância da sede do município: 18km. 
 

Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado,  com sinalização em bom estado. 

 
Descrição do acesso utilizado: chega-se ao 

balneário pela Rodovia ES-010 e em Santa Cruz, a 
antiga câmara fica na praça central. 

 
Transporte para o atrativo: rodoviário, regular, 

em bom estado e não adaptado. 
 

Legislação de proteção ao atrativo: Conselho 
Estadual de Cultura - CEC. Tombado em 12/11/86, 
Processo 23/85. Livro de Tombo Histórico nº 30, 
páginas 23 e 24.  Livro de Tombo Belas Artes nº 

65, paginas 15 e 16. 
 

Estado de conservação: regular, no entanto, a 
edificação não está tendo um tratamento de 

manutenção adequado. 
 

Entrada do atrativo: porta. 
 

Visitação: visitas não guiadas, com ingresso 
gratuito e sem autorização prévia. 

 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 

algumas horas. 
 

Equipamentos e serviços no atrativo: no 
entorno, locais para hospedagem e alimentação 

não adaptados, serviços de limpeza e de 
segurança. 

 
Atividades ocorrentes no atrativo: visitação 

externa. 
 
 

Integra roteiros turísticos comercializados? 
Sim. Através da �Rota do Verde e das Águas�, 

coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 

de visitação: verão. 
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Descrição do atrativo: construído em 1860 com a 

finalidade de hospedar o imperador D. Pedro II e 
sua comitiva, na sua passagem pela província do 

Espírito Santo, o edifício teve diversos usos 
posteriores: fórum, câmara de vereadores, 
prefeitura, serviços de estatística e cadeia. 

 
Implantada em um lote de esquina, na Avenida 
Presidente Vargas com rua Coronel Simões, sua 

localização permite grande visibilidade em função 
da predominância na região de edificações térreas. 

 
Edificada à moda neoclássica, seus sistemas 

construtivos e volumetria remontam às 
características da época, tais como:  fachadas 

emolduradas por cunhais e cornija e coroadas por 
uma platibanda que esconde o telhado de quatro 

águas coberto por telhas de Marselha. 
 

Observações complementares: encontra-se em 
estado precário e fechado para visitação. Não é 
desenvolvido nenhum tipo de atividade no local. 

 
Referências/Documentos consultados: in loco. 

 

 
 
 

Nome do atrativo: 
Fonte do Caju. 

 

Localização: Santa Cruz.Área não urbana. 
 

Localidade mais próxima do atrativo: Coqueiral 
de Aracruz. 

 
Distância da localidade mais próxima: 5km. 

 
Distância da sede do município: 18km. 

 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 

pavimentado, com sinalização em bom estado. 
 

Descrição do acesso utilizado: chega-se ao 
balneário pela Rodovia ES-010, em Santa Cruz, 
sendo que a fonte do caju fica na praça central. 

 
Transporte para o atrativo: rodoviário, regular, 

em bom estado e não adaptado. 
 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 

Estado de conservação: bom. 
 

Entrada do atrativo: porta. 
 

Visitação: visitas não guiadas, com ingresso 
gratuito e sem autorização prévia. 

 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 

algumas horas. 
 

Equipamentos e serviços no atrativo: no 
entorno, locais para hospedagem e alimentação 

não adaptados, serviços de limpeza e de 
segurança. 

 
Atividades ocorrentes no atrativo: visitação 

externa. 
 

Integra roteiros turísticos comercializados? 
Sim. Através da �Rota do Verde e das Águas�, 

coordenada pela SEDETUR. 

 
Origem dos visitantes: intermunicipal e de 

outros estados, sendo, o verão, a época de maior 
visitação. 

 
Descrição do atrativo: fonte cujas águas, 

segundo a tradição, concedem a eterna juventude. 
 

Referências/Documentos consultados: in loco. 
 

 
 

4.2.2.2 � Arquitetura Religiosa. 
 

Nome do atrativo: 
Igreja Nossa Senhora da Penha. 

 
Localização: Santa Cruz. Área não urbana. 

 
Localidade mais próxima do atrativo: Coqueiral 

de Aracruz. 
 

Distância da localidade mais próxima: 5km. 
 

Distância da sede do município: 18km. 
 

Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, com sinalização em bom estado. 
Descrição do acesso utilizado: chega-se ao 

balneário pela Rodovia ES-010, em Santa Cruz, a 
antiga igreja fica na praça central. 
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Transporte para o atrativo: rodoviário, regular, 
em bom estado e não adaptado. 

 
Legislação de proteção ao atrativo: Lei 

Estadual, Processo 23/85. Livro de Tombo de Belas 
artes, nº 66, folha 16. Livro de Tombo Histórico nº 

31, folha 25. 
 

Estado de conservação: bom. 
 

Entrada do atrativo: porta. 
 

Visitação: aos domingos, missa das 8h e às 19h e 
em eventos programados previamente. 

 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 

 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 

algumas horas. 
 

Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: instalações sanitárias não-adaptadas. 

 
Atividades ocorrentes no atrativo: religiosas. 

 
Integra roteiros turísticos comercializados? 
Sim. Através da �Rota do Verde e das Águas�, 

coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 

de visitação: verão. 
 

Descrição do atrativo: a igreja teve sua 
construção iniciada a partir de 1836 com uma 
capela rústica e uma casinha com esteios de 

madeira, paredes de taipa e cobertura de folhas de 
palmeiras. Em 1857 seu frontispício começou a ser 
erguido em alvenaria, sustentado por estrados de 
madeira, mantendo no alto os sinos. De longe se 

tinha a impressão de que a construção estava 
acabada. 

 

O pintor francês François Biard, de passagem pela 
Vila de Santa Cruz, desenhou em seu livro: �Dois 
Anos de Brasil�, a fachada, com uma palhoça que 

era considerada a nave da igreja, aos fundos. 
 

Dom Pedro II em visita à Vila no ano de 1860, 
escreveu em seu livro de anotações: 

 
�O frontispício da igreja é maior do que esta; 

iludindo de longe a quem o ver de frente� 
 

(Levy Rocha: viagem de Pedro II ao Espírito Santo, 
página 98). 

 
A edificação construída em planta retangular com 

campanário externo, conta com uma única porta de 
acesso com verga em arco abatido e ombreiras de 
madeira, sendo sobreposta por três janelas com 
vergas ogivais vedadas por folhas de madeira. A 

última grande reforma pela qual a igreja passou foi 
na década de 70 do século XX (já que uma 

tempestade anterior destruiu parte da edificação). 
Então, foi erguida toda a parede lateral direita que 
havia ruído, além da reforma do telhado, estrutura, 

piso e esquadrias. 
 

No ano de 2000 a Igreja foi totalmente restaurada. 
 

Referências/Documentos consultados: in loco. 
 

 
 
 

Nome do atrativo: 
Igreja de São Benedito. 

 
Localização: Vila do Riacho. Área não urbana. 

 
Localidade mais próxima do atrativo: Barra do 

Riacho. 
 

Distância da localidade mais próxima: 5km. 
 

Distância da sede do município: 9km. 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 

pavimentado, com sinalização em bom estado. 
 

Descrição do acesso utilizado: através da 
Rodovia ES-010. 

 
Transporte para o atrativo: rodoviário, regular, 

em bom estado e não adaptado. 
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Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 

Estado de conservação: bom. 
 

Entrada do atrativo: porta. 
 

Visitação: aos domingos, missa às 8h e às 19h e 
em eventos programados previamente. 

 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 

 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 

algumas horas. 
 

Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: instalações sanitárias não-adaptadas. 

 
Atividades ocorrentes no atrativo: religiosas e 

visitação turística. 
 

Integra roteiros turísticos comercializados? 
Sim. Através da �Rota do Verde e das Águas�, 

coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 

de visitação: verão. 
 

Descrição do atrativo: construída na localidade 
de Vila do Riacho, a centenária Igreja de São 

Benedito tem nos seus altares imagens trazidas de 
Portugal durante o período colonial. 

 
Referências/Documentos consultados: in loco. 

 

 
 

4.2.3 � OBRAS DE ARTE 
 

4.2.3.1 � Escultura Estatuária 
Monumental, Obeliscos. 

 
Nome do atrativo: 

Imagem de Jesus Cristo. 
 

Localização: Igreja de Santa Cruz. Área não 
urbana. 

 
Localidade mais próxima do atrativo: Coqueiral 

de Aracruz. 
 

Distância da localidade mais próxima: 5km. 

 
Distância da sede do município: 18km. 

 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 

pavimentado, com sinalização em bom estado. 
 

Descrição do acesso utilizado: através da 
Rodovia ES-010. 

 
Transporte para o atrativo: rodoviário, regular, 

em bom estado e não adaptado. 
 

Legislação de proteção ao atrativo: Lei 
Estadual, Processo 23/85. Livro de Tombo de Belas 

Artes nº 66, folha L6. 
 

Estado de conservação: bom. 
 

Entrada do atrativo: porta. 
Visitação: aos domingos, missa às 8h e às 19h e 

em eventos programados previamente. 
 

Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 

 
Equipamentos, instalações e serviços no 

atrativo: instalações sanitárias não-adaptadas. 
 

Atividades ocorrentes no atrativo: atividades 
religiosas e visitação. 

 
Integra roteiros turísticos comercializados? 
Sim. Através da �Rota do Verde e das Águas�, 

coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 

de visitação: verão. 
 

Descrição do atrativo: pertencente ao acervo da 
centenária Igreja de Santa Cruz, a imagem de 
Jesus Cristo em tamanho natural pode compor 
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qualquer um dos quatorze quadros da Via Sacra. 
No ano de 1986 foi tombada pelo Conselho 

Estadual de Cultura como parte dos bens móveis e 
integrados da Igreja de Santa Cruz. 

 
Referências/Documentos consultados: in loco. 

 
 

 
 

4.2.4 � INSTITUIÇÕES CULTURAIS. 
 

4.2.4.1 � Centros Culturais 
/Casa da Cultura. 

 

 
Nome do atrativo: 

Centro Cultural do Shopping Oriundi. 
 

Localização: Avenida Florestal, s/n°. Bairro 
Segatto. Sede. Área urbana. 

 
Localidade mais próxima do atrativo: Distrito 

de Guaraná. 
 

Distância da localidade mais próxima: 25km. 
 

Distância da sede do município: Sede. 
 

Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, com sinalização em bom estado. 

 
Descrição do acesso utilizado: na sede, o 

shopping fica na avenida principal, na entrada da 
cidade. 

 
Transporte para o atrativo: rodoviário, regular, 

em bom estado e não adaptado. 
 

Legislação ou registro/patente da realização: 
não há. 

 
Estado de conservação: bom. 

 
Entrada do atrativo: porta. 

 
Visitação: ocorre de segunda-feira a sábado, no 
horário das 13h às 20h, sem autorização prévia e 

ingresso gratuito. 
 

Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 

 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: instalações sanitárias adaptadas. 

 
Atividades ocorrentes no atrativo: exposições. 

 
Integra roteiros turísticos comercializados? 
Sim. Através da �Rota do Verde e das Águas�, 

coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 

de visitação: verão. 
 

Descrição do atrativo: o espaço desenvolve 
múltiplas funções. O primeiro pavimento expõe e 

comercializa produtos manuais, artesanato 
indígena e artesanatos de instituições educacionais, 

além de expor elementos que representam a 
cultura negra. 

 
Há ainda uma sala reservada para homenagear 

pessoas ilustres do município, contando sua 
trajetória e expondo seus pertences. 

 
O segundo pavimento é um museu que mostra o 

dia-a-dia dos italianos utilizando com objetos 
emprestados ou adquiridos de famílias locais, além 
de equipamentos musicais e máquinas  da época 

da imigração. Também expõe livros relacionados à 
imigração italiana. Foi inaugurado em maio de 

2002. 
 

Observações complementares: a arquitetura é 
uma réplica fiel à casa italiana retratada nas 

páginas 66 e 67 do livro: Arquitetura da Imigração 
Italiana no Espírito Santo. 

 
Referências/Documentos consultados: 

1. in loco. 
2. POSENATO, Julio Arquitetura da 

Imigração Italiana no Espírito Santo. Porto 
Alegre. Posenato Arte e Cultura, 1997. 560 p. Ilust. 

 
 
 
 

4.2.5� GASTRONOMIA TÍPICA. 
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4.2.5.1 � Pratos Típicos. 
 

Nome do atrativo: 
Moqueca Capixaba. 

 
Localização: na maioria dos estabelecimentos de 

alimentação do município. 
 

Origem cultural: indígena. 
 

Descrição do atrativo: o prato é preparado e 
servido em panela de barro. 

Receita típica: 
 1 kg de peixe, em postas; 

 4 cebolas médias; 
 5 tomates grandes; 

 coentro, alho, sal e limão a gosto e 
 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; 
 e cubra com o restante dos temperos; 
 cozinhe em fogo médio por 40 minutos. 

 
Observações complementares: não é preciso 

adicionar água à moqueca. Acompanha arroz 
branco e pirão. 

 
Pirão: cozinhar até desmanchar a cabeça do peixe, 

acrescentar farinha e sal, mexendo sempre. 
 

Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 

Nome do atrativo: 

Torta Capixaba. 
 

Localização: na maioria dos estabelecimentos de 
alimentação do município. 

 
Origem cultural: 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, 

 1/2 kg de palmito, 
 200g siri desfiado e cozido, 

 200g de caranguejo desfiado e cozido, 
 200g ostra cozida, 
 200g sururu cozido, 

 200g badejo desfiado e cozido. 
 

Observações complementares: pode ser 
acompanhado por arroz branco. 

 
Referências/Documentos consultados: in loco. 

 
 

Nome do atrativo: 
Carangueijada. 

 
Localização: na maioria dos estabelecimentos de 

alimentação do município. 
 

Origem cultural: indígena. 
 

Descrição do atrativo: o prato é preparado e 
servido em panela de barro. 

Receita típica: 
 18 caranguejos limpos, 
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 5 maços de coentro, 
 1 cebola grande, 
 2 dentes de alho, 

 2 pimenta malaguetas, 
 3 limões em suco, 

 4 tomates, 
 azeite, 
 óleo, 
 sal e 

 urucum. 
 

Observações complementares: acompanha 
arroz novo e farinha da roça. 

 
Referências/Documentos consultados: in loco. 

 
 
 
 

4.2.6 � ARTESANATO. 
 

Nome do atrativo: 
Artesanato de Aracruz. 

 
Localização: Sede, litoral e distritos. Área urbana 

e não urbana. 
 

Acesso ao atrativo: sinalizado, rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado. 

 
Transporte para o atrativo: rodoviário, regular, 

em bom estado e não adaptado. 
 

Visitação: durante todo o ano, visitas não 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização prévia. 

 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 

 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 

algumas horas. 
 

Equipamentos e serviços no atrativo: todos os 
disponíveis nas localidades de cada artesão. 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: 
comercialização de artesanato. 

 
Integra roteiros turísticos comercializados? 
Sim, através da �Rota do Verde e das Águas�, 

coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados, sendo o 

verão a época de maior visitação. 
Descrição do atrativo: o artesanato em Aracruz é 
produzido com materiais diversos, utilizando, em 

sua maior parte, matéria-prima disponível na 
natureza. 

 
Fibras naturais utilizadas: 

Taboa � pode ser trançada ou não, formando 
objetos decorativos, objetos utilitários e esteiras. 

 
 

 
Fibra de cana � usada na confecção de objetos 
decorativos, objetos utilitários, papel de fibra. 

Madeira � são feitos móveis artesanais, esculturas 
e objetos decorativos. 

Cipó � usada na produção de cestos. 
Fibra de Coco � mais utilizada em Itaúnas, com ela 

são produzidas luminárias e outros objetos. 
Fibra de Bananeira � usada na confecção de 

objetos decorativos e utilitários. 
 

Além das fibras, o artesanato local utiliza conchas, 
mosaicos de pastilhas de cerâmica, objetos de 

cerâmica, pinturas em tecidos e objetos, material 
para bordados, escultura em cimento, bijuterias. 

 
Observações complementares: no SEBRAE/ES 
há banco de dados com nome, endereço e tipo de 

trabalho de todos os artesãos do município. 
 

Referências/Documentos consultados: 
1. Prefeitura Municipal de Aracruz. 

 
4.2.6.1 � Outros. 

 
Nome do atrativo: 

Artesanato Indígena. 
 

Localização: principais vias de acesso ao 
município nas proximidades das aldeias indígenas. 

Área não urbana. 
 

Localidade mais próxima do atrativo: Santa 
Cruz. 

 
Distância da localidade mais próxima: 5km. 

 
Distância da sede do município: 18km. 

 
Acesso ao atrativo: sinalizado, rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado. 

 
Descrição do acesso utilizado: através da 

Rodovia ES-010. 
 

Transporte para o atrativo: rodoviário, regular, 
em bom estado e não adaptado. 

 
Visitação: durante todo o ano, visitas não 

guiadas, acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 

Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 
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Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 

 
Atividades ocorrentes no atrativo: 

comercialização de artesanato. 
 

Integra roteiros turísticos comercializados? 
Sim, através da �Rota do Verde e das Águas�, 

coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados, sendo, o 

verão, a época de maior visitação. 
 

Descrição do atrativo: o artesanato é composto 
por peças utilitárias do cotidiano indígena, além de 

indumentárias como: arcos e flechas decorados 
com penas de aves, cocares, pulseiras e brincos 
confeccionados com fibras vegetais e adornados 

com penas de aves tingidas, além de objetos 
cerâmicos. 

 
O material é confeccionado principalmente pelas 

mulheres, sendo comercializado nas principais vias 
de acesso ao município, bem como nas 

proximidades das aldeias indígenas. 
 

Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 

 

 
4.2.7 � MÚSICA E DANÇA. 

 
4.2.7.1 � Folguedos 

 
Nome do atrativo: 
Banda de Congo. 

 
Localização: Gramuté, Vila do Riacho e Santa 

Cruz. Área urbana. 
 

Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, com sinalização em bom estado. 

 
Descrição do acesso utilizado: em todas essas 

localidades chega-se pela Rodovia ES-010. 
 

Transporte para o atrativo: rodoviário, regular, 
em bom estado e não adaptado. 

 
Legislação ou registro/patente da realização: 

não há. 
 

Estado de conservação: bom. 
 

Entrada do atrativo: porta. 
 

Visitação: nos eventos previamente programados, 
sem visitas guiadas, acesso gratuito e sem 

autorização prévia. 
 

Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 

Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: instalações sanitárias não-adaptadas. 

 
Atividades ocorrentes no atrativo: 

manifestação folclórica. 
 

Integra roteiros turísticos comercializados? 
Sim, através da �Rota do Verde e das Águas�, 

coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 

de visitação: 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 festa de São Benedito, nas puxadas de 

mastro ou em festas eventuais. 
 

A puxada, o levantamento e a fincada do mastro 
atraem muitos devotos. Porém, a fase inicial, 

processada dias antes da festa, com a presença da 
banda de congos, é a derrubada da árvore 

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 fiéis. O levantamento 

e a fincada se processam ao som dos cantos da 
banda de congo e estourar de foguetes. 

 
De modo geral, a indumentária é simples, 

composta por calça e camiseta para os homens e 
vestidos rodados 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. 
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Apresentam-se no período de 25 de dezembro a 20 
de janeiro. 

 
As cantigas sobre temas variados, guardados de 

memória ou improvisados, são entoadas de forma 
alegre e irreverente. 

 
Os instrumentos são também em número 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 país e fartamente 

indicada em registros do século passado. 
 

Grupos reconhecidos e em atividade: 
 

Banda de Congo São Benedito do Rosário. 
Localização: Vila do Riacho. 

Telefone: (27) 9968-8654, (27) 3330-2001 e (27) 
3250-9294. 

Contato: Dona Astrogilda. 
Mestre: Antônio Ramos Santos. 

 
Banda de Congo de São Benedito da Flor de 

Gramuté. 
Localização: Praia de Gramuté. 

Telefone: (27) 3081-5667. 
Capitão: Geneci. 
Contato: Sr.Cal. 

 
Banda de Congo da Aldeia Indígena. 

Localização: Aldeia Indígena � Santa Cruz. 
Mestre: Sezinando 

 
Banda de Congo de Biriricas. 

Capitão: Alvertique. 
Contato: 27 9932-4211. 

 
Banda de Congo de São Benedito. 

Localização: do índio de Caieiras Velha. 
Capitão: Helena. 

Contato: 3250-2839. 

 
Comissão de Folclore. 

Presidente: Mazoco. 
Contato: 9311-7952. 

 
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. 
 
 
 
 

4.2.8 � FEIRAS E MERCADOS. 
 

4.2.8.1 � Feira Cultural. 
 

Nome do atrativo: 
Feira da Praça da Amizade. 

 
Localização: Bairro Coqueiral. Área urbana. 

 
Localidade mais próxima do atrativo: Santa 

Cruz. 
 

Distância da localidade mais próxima: 5km. 
 

Distância da sede do município: 18km. 
 

Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, com sinalização em bom estado. 

 
Descrição do acesso utilizado: chegando ao 

Bairro em Coqueiral pela Rodovia ES-010, logo na 
entrada 

 
Transporte para o atrativo: rodoviário, regular, 

em bom estado e não adaptado. 
 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 

Estado de conservação: bom. 
 

Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 

Visitação: aos sábados e domingos, a partir das 
18h, sem visitas guiadas, acesso gratuito e sem 

autorização prévia. 
 

Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 

Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: instalações sanitárias não-adaptadas, 

telefone público e serviço de limpeza. 
 

Atividades ocorrentes no atrativo: 
comercialização de artesanato e comidas. 

 
Integra roteiros turísticos comercializados? 
Sim, através da �Rota do Verde e das Águas�, 

coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 

de visitação: verão. 
 

Descrição do atrativo: são comercializados 
alimentos e artesanatos. Há apresentações 

musicais. 
 

Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
 

4.2.8.2 � Mercado Municipal. 
 

Nome do atrativo: 
Mercado Municipal de Aracruz. 

 
Localização: Centro � Sede. Área urbana. 

Localidade mais próxima do atrativo: Distrito 
de Guaraná. 

 
Distância da localidade mais próxima: 25km. 

 
Distância da sede do município: Sede. 
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Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 

pavimentado, com sinalização em bom estado. 
 

Descrição do acesso utilizado: chegando à sede, 
o mercado se encontra na avenida principal, ele é o 

ponto de referência. 
 

Transporte para o atrativo: rodoviário, regular, 
em bom estado e não adaptado. 

 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

 
Estado de conservação: bom. 

 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 

 
Visitação: às quintas-feiras, a partir das 17h, sem 
visitas guiadas, acesso gratuito e sem autorização 

prévia. 
 

Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 

Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: instalações sanitárias não-adaptadas, 

telefone público e serviço de limpeza. 
 

Atividades ocorrentes no atrativo: 
comercialização de artesanato e comidas. 

 
Integra roteiros turísticos comercializados? 

Sim, através da �Rota do Verde e das Águas�, 
coordenada pela SEDETUR. 

 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 

entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 
de visitação: verão. 

 
Observações complementares: acontece aos 
sábados de 5h às 12h no Mercado Municipal, no 

centro da cidade. 
 

Descrição do atrativo: diariamente, das 8h às 
18h são comercializados produtos da olericultura 

local e de outras regiões além de carnes e peixes. 
Nas quintas-feiras a partir das 17h, são montadas 

diversas barracas na área do mercado, onde 
também se comercializam tortas, bolos, doces, 

salgados e outros alimentos. Durante o verão, há 
som mecânico e música ao vivo. Apresentações 

artísticas com cantores locais. 
 

Referências/Documentos consultados: in loco. 
 

4.2.9 � SABERES E FAZERES. 
 

4.2.9.1 � Trabalhos Manuais 
e Arte popular. 

 
Nome do atrativo: 
Pesca Artesanal. 

 
Localização: todo o litoral do município. Área não 

urbana. 
 

Distância da sede do município: depende da 
praia. 

 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 

pavimentado, sinalizado em bom estado. 
 

Descrição do acesso utilizado: todas as praias, 
sempre na Rodovia ES-010. 

 
Transporte para o atrativo: rodoviário, regular, 

em bom estado e não adaptado. 
 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 

Estado de conservação: bom. 
 

Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 

Visitação: todos os dias pela manhã, pesca de 
arrasto e pela tarde, chegada dos barqueiros, sem 
visitas guiadas, ingresso gratuito e sem autorização 

prévia. 
 

Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 

 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: barcos e equipamentos de pesca. 

 
Atividades ocorrentes no atrativo: pesca 

artesanal e comercialização de pescado. 
 

Integra roteiros turísticos comercializados? 
Sim, através da �Rota do Verde e das Águas�, 

coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 

de visitação: 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 a maior parte de seu sustento. 
 

Todas as manhãs pode-se presenciar o arrastão da 
atividade pesqueira que acontece em diversas 

praias do litoral ou, ao fim da tarde a chegada dos 
barcos pesqueiros. 

 
Grande parte dos pratos que fazem parte da 

culinária tradicional de Aracruz tem nos frutos do 
mar sua base: peroás, pescadinhas e peixes-

espada fritos, acompanhados de guarnições como 
farofa e banana frita, além de moquecas de peixe, 
camarão, siri e sururu e a tradicional caranguejada. 

 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
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4.3 - Atividades Econômicas. 
 

4.3.1 � INDÚSTRIA. 
 

Nome do atrativo: 
Turismo 

 
Localização: área não urbana, área urbana. 

 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 

 
Acesso ao atrativo: sinalizado e não adaptado, 
rodoviário, totalmente pavimentado e em bom 

estado de conservação. 
 

Transporte para o atrativo: rodoviário coletivo 
regular, em bom estado e não adaptado. 

 
Legislação ou registro/patente da realização: 

não há. 
 

Estado de conservação: bom. 
 

Entrada do atrativo: depende do atrativo ou 
serviço, visitado. 

 
Visitação:  diariamente, sem horário definido, com 
visitas guiadas, acesso gratuito e sem autorização 

prévia. 

 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 

dois dias. 
 

Equipamentos e serviços no atrativo: serviços 
de limpeza e de segurança, áreas para lazer e 

entretenimento, instalações sanitárias, locais para 
alimentação e para hospedagem parcialmente 

adaptados. 
 

Atividades ocorrentes no atrativo: Turismo de 
negócios, turismo científico, turismo cultural e 

Ecoturismo. 
 

Integra roteiros turísticos comercializados? 
Sim, através da �Rota do Verde e das Águas�, 

coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados . Maior fluxo 

de visitação: verão. 
 

Descrição do atrativo: o turismo é uma das 
principais atividades econômicas do município, 
estando baseado em suas belezas naturais e 

culturais. 
 

A cidade conta com boa estrutura receptiva entre 
hotéis e pousadas e boa estrutura de  alimentação, 
lazer e entretenimento como restaurantes, bares, 

quiosques e casas noturnas. 
 

Na época de temporada, a atividade torna-se a 
maior empregadora de mão-de-obra do município. 

 
Referências/Documentos consultados: in loco. 

 
 

Nome do atrativo: 
Aracruz Celulose. 

 

Localização: Unidade Barra do Riacho, s/nº, 
Rodovia Aracruz. Cep: 29197-900. 

 
Telefone: (27) 3270-2122. 

 
Fax: (27) 3270-2136. 

 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 

pavimentado, com sinalização em bom estado. 
 

Descrição do acesso utilizado: principal via de 
acesso pela Rodovia ES-010. 

 
Transporte para o atrativo: regular, rodoviário, 

regular, em bom estado e não adaptado. 
 

Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptado. 

 
Visitação: de segunda a sexta-feira das 8h às 

17h, sem visitas guiadas, acesso gratuito e sem 
autorização prévia. 

 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 

 
Tempo para usufruir o atrativo: algumas horas. 

 
Equipamentos e serviços no atrativo: 

estacionamento, serviços de segurança e de 
limpeza e instalações sanitárias não-adaptadas. 

Atividades ocorrentes no atrativo: produção de 
celulose. 

 
Integra roteiros turísticos comercializados? 
Sim, através da �Rota do Verde e das Águas�, 

coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 

de visitação: verão. 
 

Descrição do atrativo: a Aracruz Celulose é a 
líder mundial na produção de celulose branqueada 
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de eucalipto. A empresa responde por 31% da 
oferta global do produto, destinado à fabricação de 

bens de alto valor agregado, como papéis 
sanitários, para impressão e escrita, além de 

especiais. 
 

Suas operações florestais alcançam os Estados do 
Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do 

Sul, com aproximadamente 247 mil hectares de 
plantios de eucalipto, intercalados com cerca de 
128 mil hectares de reservas nativas que são 
fundamentais para assegurar o equilíbrio do 

ecossistema. 
 

A empresa mantém o Programa Produtor Rural, 
que abrange cerca de 58 mil hectares, contratados 
com mais de 2,5 mil produtores rurais no Espírito 

Santo, Bahia e Minas Gerais. A capacidade de 
produção de celulose da Aracruz, totalizando 2,4 
milhões de toneladas anuais, está distribuída por 

duas unidades fabris de Barra do Riacho-ES e 
Guiabá-RS. 

 
No Espírito Santo, a Aracruz opera um complexo 

fabril de celulose totalmente integrado aos plantios 
e a um porto privativo especializado, o Portocel, 

através do qual quase toda a produção da empresa 
é exportada. A Unidade Barra do Riacho reúne três 

fábricas com capacidade total de 2 milhões de 
toneladas anuais de celulose. 

 
O compromisso da Aracruz com o desenvolvimento 
sustentável se reflete nas práticas de manejo dos 

plantios de eucalipto e na preservação dos 
ecossistemas naturais. As práticas ambientais 
adotadas nas fábricas são também, objeto de 

contínuos processos de aprimoramento. 
 

Constituída em 1999, a Rede de Monitoramento de 
Transporte aos atrativos, foi criada como forma de 

reduzir os acidentes nas estradas e estimular a 
observância de procedimentos preventivos de 

segurança pelos seus prestadores de serviços nesta 

área. A Rede de Monitoramento de Transporte aos 
atrativos da Aracruz �RMT, conta com a 

colaboração de 25 voluntários que moram ou 
trabalham ao longo de um trecho de 250 

quilômetros na Rodovia BR-101 entre o norte do 
Espírito Santo, e o extremo sul da Bahia. Trata-se 

do trecho mais crítico para o transporte de madeira 
em função do grande fluxo de veículos. Eles 
acompanham aspectos como formação de 

comboios, velocidade, ultrapassagens perigosas, 
tráfego pelo acostamento, sinalização das carretas, 

condições da carga, condições da rodovia e 
cordialidade do motorista. Ao constatar qualquer 
irregularidade, os integrantes da rede informam a 
Aracruz que, em 24 horas adota as providências 

necessárias à correção do problema. 
 

A Aracruz também se destaca pelo envolvimento 
com projetos sociais, a saber: 

 Comunidades de Barra do Riacho e Vila do 
Riacho: a atuação da Aracruz na 

comunidade é feita a partir de ações 
consideradas prioritárias pelos seus 

moradores (avaliadas em reuniões entre a 
empresa e a comunidade) e que 

propiciem à empresa influir positivamente 
no cenário da comunidade visando o seu 

desenvolvimento social e econômico. 
 Crer nas mãos: o trabalho tem como 

meta engajar esse público (menores 
carentes) na vida da sociedade, através 

de várias ações, tais como reforço 
escolar, oficina de brinquedos 

pedagógicos, computação, trabalhos 
manuais e artesanais, dança, música e 
canto coral, dentre outros. Além dos 
programas destinados às crianças, o 
projeto também promove cursos de 

iniciação profissional para jovens a partir 
de 16 anos e adultos em geral, nas áreas 
de corte e costura, confecção de roupas e 

bolsas, confecção e congelamento de 

salgados, marcenaria, assim como de 
alfabetização. 

 Projeto Araça: tem por objetivo garantir 
assistência psico-social através do 

desenvolvimento de oficinas pedagógicas, 
culturais e profissionalizantes. 

 Comunidade Indígena: apoiando e 
auxiliando as comunidades. 

 Formar: tem como objetivo promover a 
melhoria qualitativa da ação pedagógica 

dos professores. 
 Projeto Bons Vizinhos: a finalidade do 

Programa é aproximar a empresa dos 
pequenos proprietários rurais e 

moradores das regiões situadas nos 
limites de seus plantios de eucalipto e 
reservas nativas. Através de visitas à 
empresa ou da ida dos técnicos da 

Aracruz às comunidades, assuntos de 
interesse comum são expostos e 
debatidos bem como assuntos de 

interesse abordados pelas comunidades. 
 Projeto folclore capixaba: visa valorizar 

ainda mais as raízes folclóricas existentes. 
 Além dos mensionados, existem ainda os 

projetos ligados à educação ambiental. 
 

Referências/documentos consultados: 
1. Prefeitura Municipal de Aracruz. 

Disponível em: 
<http://www.pma.es.gov.br>. Acesso 

em: set. 2004. 
2. Disponível em: www.webturismo.com.br 
3. <http://www.webturismo.com.br/cidades

/aracruz>. Acesso em: set. 2004. 
4. Secretaria de Agricultura e do Meio 

Ambiente - Seama 
Disponível em<http://www.seama.es.gov.br>. 

Acesso em: 
set. 2004 

 
 

4.4  � Eventos Programados. 

http://www.webturismo.com.br
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4.4.1 � REALIZAÇÕES DIVERSAS. 

 
4.4.1.1 � Artísticas/Culturais. 

 
Nome do atrativo: 

Carnaval. 
 

Localização: no litoral. 
 

Localidade mais próxima do atrativo: depende 
da praia. 

 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 

pavimentado, com sinalização em bom estado. 
 

Descrição do acesso utilizado: todas as praias, 
sempre pela Rodovia ES-010. 

 
Transporte para o atrativo: rodoviário, regular, 

em bom estado e não adaptado. 
 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 

Estado de conservação: bom. 
 

Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 

Visitação: na semana do Carnaval, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito. 

 
Acessibilidade ao atrativo: temporária, sendo a 

data móvel. 
 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
mais de três dias. 

 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: instalações sanitárias, locais para 
hospedagem e alimentação não adaptados, 

serviços de limpeza e de segurança. 
 

Atividades ocorrentes no atrativo: carnaval de 
rua com trios elétricos, atrações locais e nacionais. 

 
Integra roteiros turísticos comercializados? 
Sim, através da �Rota do Verde e das Águas�, 

coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 

de visitação, no período do evento. 
 

Descrição do atrativo: em todo o litoral, bandas 
de repercussão local, regional e nacional, ao ritmo 
do axé music, animam o público, em sua maioria 
jovem, freqüentadores do verão e do carnaval de 

Aracruz. 
 

Referências/Documentos consultados: 
1. Prefeitura Municipal de Aracruz. 

 
4.4.1.2� Populares/Folclóricas. 

 
Nome do atrativo: 

Festa de São Benedito. 
 

Localização: Vila do Riacho. 
Localidade mais próxima do atrativo: Barra do 

Riacho. 
 

Distância da localidade mais próxima: 5km. 
 

Distância da sede do município: 9km. 
 

Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 

 
Descrição do acesso utilizado: através da 

Rodovia ES-010. 
 

Transporte para o atrativo: rodoviário, regular, 
em bom estado e não adaptado. 

 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

 
Estado de conservação: bom. 

 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 

 
Visitação: em dezembro, sem visitas guiadas, 

acesso gratuito e sem autorização prévia. 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 

 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 

algumas horas. 
 

Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: instalações sanitárias, locais para 
hospedagem e alimentação não adaptados, 

serviços de limpeza e de segurança, telefone 
público e estacionamento. 

 
Integra roteiros turísticos comercializados? 
Sim, através da �Rota do Verde e das Águas�, 

coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 

de visitação, no período do evento. 
 

Descrição do atrativo: a festa de São Benedito 
tem caráter folclórico-religioso. Sua origem 

remonta ao naufrágio de um navio, que até hoje é 
simbolicamente puxado no cortejo que movimenta 

toda a comunidade. 
 

O barco, carregado de escravos, naufragou na 
costa do Espírito Santo. Na hora do naufrágio, os 

escravos clamaram à Providência Divina e pediram 
ajuda a São Benedito. Para se protegerem das 

ondas, agarraram-se ao mastro do navio e 
sobreviveram. Daí nasceu o hábito da fincada do 

mastro durante a festa do congo. 
No segundo domingo de dezembro, os devotos de 
São Benedito vão até a mata, lá escolhem o tronco 
de uma árvore que será transformado em mastro 
e, finalmente, irá reger a festa do congo do ano 
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seguinte. A puxada do mastro, no dia 25 de 
dezembro, dá continuidade aos festejos, com a 

procissão de São Benedito. Logo após o ato 
religioso, muitos fiéis vão buscar a réplica do navio. 

 
Sobre o barco vai o mastro de São Benedito. Após 
a procissão, o barco é deixado no mesmo lugar até 
o dia seguinte, onde acontece a fincada do mastro. 

 
Referências/Documentos consultados: 

1. in loco. 
2. FERNANDES, Flávia. Revista SÉCULO. 

Junho - 2004 
 
 
 

Nome do atrativo: 
Festejos do Dia do Índio. 

 
Localização: Aldeias Indígenas: Caieiras Velha, 

Irajá, Pau-Brasil, Comboios, Boa Esperança (Tekoá 
Porá) e Três Palmeiras - Coqueiral de Aracruz. Área 

não urbana. 
 

Localidade mais próxima do atrativo: Vila de 
Santa Cruz. 

 
Distância da localidade mais próxima: 5km. 

 
Distância da sede do município: 18km. 

 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavimentado, 

em bom estado e não-adaptado. 
 

Descrição do acesso utilizado: através da 
Rodovia ES-010. 

Transporte para o atrativo: a pé, com bom 
acesso ao local e não adaptado. 

 
Visitação: em abril, sem visitas guiadas, acesso 

gratuito e sem autortização prévia. 
 

Acessibilidade ao atrativo: temporária. 

 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 

algumas horas. 
 

Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: não há. 

 
Integra roteiros turísticos comercializados? 
Sim, através da �Rota do Verde e das Águas�, 

coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 

de visitação, no período do evento. 
 

Descrição do atrativo: no meio natural do índio, 
este evento procura mostrar e valorizar as 

tradições indígenas, além de atividades que visam 
integrar o índio, e sua cultura com o público 

visitante. 
 

Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 

Nome do atrativo: 
Festa da Cultura Italiana. 

 
Localização: Distrito de Guaraná. 

 
Localidade mais próxima do atrativo: Rodovia 

BR 101 Norte. 
 

Distância da localidade mais próxima: 0,5km. 
 

Distância da sede do município: 25km. 
 

Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação e 

sinalizado. 
 

Descrição do acesso utilizado: às margens da 
Rodovia BR 101 Norte. 

 
Transporte para o atrativo: rodoviário, regular, 

em bom estado e não adaptado. 
 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 

Estado de conservação: bom. 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 

 
Visitação: no mês de novembro, sem visitas 

guiadas, acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 

Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 

 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: instalações sanitárias, locais para 
hospedagem e alimentação não adaptados, 
telefone público, serviços de limpeza e de 

segurança. 
 

Atividades ocorrentes no atrativo: mostra da 
cultura italiana. 

 
Integra roteiros turísticos comercializados? 
Sim, através da �Rota do Verde e das Águas�, 

coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 

de visitação, no período do evento. 
 

Descrição do atrativo: a festa mostra e valoriza 
traços da cultura italiana, através de danças, 

comidas e bebidas típicas ou manifestações como 
jogo de truco. 

 
Referências/Documentos consultados: in loco. 

4.4.1.3 �Religiosas e de Fé. 
 

Nome do atrativo: 
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Festa de Iemanjá. 
 

Localização: em todo o litoral. 
 

Localidade mais próxima do atrativo: depende 
da praia. 

 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 

pavimentado, com sinalizaão em bom estado. 
 

Descrição do acesso utilizado: todas as praias, 
sempre na Rodovia ES-010. 

 
Transporte para o atrativo: rodoviário, regular, 

em bom estado e não adaptado. 
 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 

Estado de conservação: bom. 
 

Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 

Visitação: 31 de dezembro, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito. 

 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 

 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: 

algumas horas. 
 

Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: instalações sanitárias, locais para 
hospedagem e alimentação não adaptados, 

serviços de limpeza e de segurança. 
 

Atividades ocorrentes no atrativo: queima de 
fogos e entrega de oferendas a �Iemanjá�. 

Integra roteiros turísticos comercializados? 
Sim, através da �Rota do Verde e das Águas�, 

coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 

de visitação, no período do evento. 
 

Descrição do atrativo: festa animada com 
queima de fogos em todas as praias do município 

com shows de bandas locais e nacionais. 
 

Durante a passagem de ano, devotos da umbanda 
entregam oferendas à rainha do mar, Iemanjá. 

 
Referências/Documentos consultados: in loco. 

 
 

Nome do atrativo: 
Festa de Nossa Senhora 

dos Navegantes. 
 

Localização: em todo o litoral. 
 

Localidade mais próxima do atrativo: depende 
da praia. 

 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 

pavimentado, sinalizado em bom estado. 
 

Descrição do acesso utilizado: todas as praias, 
sempre na Rodovia ES-010. 

 
Transporte para o atrativo: rodoviário, regular, 

em bom estado e não adaptado. 
 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 

Estado de conservação: bom. 
 

Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 

Visitação: no mês de maio, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito. 

 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 

 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 

 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: instalações sanitárias, locais para 
hospedagem e alimentação não adaptados, 

serviços de limpeza e de segurança. 
 

Atividades ocorrentes no atrativo: queima de 
fogos e entrega de oferendas a �Iemanjá�. 

 
Integra roteiros turísticos comercializados? 
Sim, através da �Rota do Verde e das Águas�, 

coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 

de visitação, no período do evento. 
 

Descrição do atrativo: a festa é motivada pela 
religiosidade, principalmente da comunidade 

pesqueira. Acontece nas praias, com missa no mar, 
seguida de procissão de barcos que leva a imagem 
de �Nossa Senhora dos Navegantes� para o mar, 
retornando ao final desta procissão à igreja de 

origem da santa. 
 

Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 

Nome do atrativo: 
Festa do Padroeiro São João Batista. 

 
Localização: Centro - Sede. 

 
Localidade mais próxima do atrativo: Barra do 

Riacho. 
Distância da localidade mais próxima: 9h. 

 
Distância da sede do município: Sede. 

 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 

pavimentado, sinalizado em bom estado. 
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Descrição do acesso utilizado: todas as praias, 

sempre na Rodovia ES-010. 
 

Transporte para o atrativo: rodoviário, regular, 
em bom estado e não adaptado. 

 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

 
Estado de conservação: bom. 

 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 

 
Visitação: no mês de junho, data móvel, sem 

visitas guiadas, acesso gratuito. 
 

Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 

Tempo necessário para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 

 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: instalações sanitárias, locais para 
hospedagem e alimentação não adaptados, 

serviços de limpeza e de segurança. 
Atividades ocorrentes no atrativo: festa 
religiosa com manifestações à protetora dos 

navegantes, São João Batista. 
 

Integra roteiros turísticos comercializados? 
Sim, através da �Rota do Verde e das Águas�, 

coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 

de visitação, no período do evento. 

 
Descrição do atrativo: a festa de São João, tem 
em sua programação religiosa, missa, procissão e 
outras atividades afins que diferem a cada ano. A 

programação popular oferece, além de shows 
artísticos, apresentações de Quadrilhas e Bandas 

de congo. 
 

Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
4.4.1.4 � Cívicas. 

 
Nome do atrativo: 

Festa de Emancipação 
Política de Aracruz. 

 
Localização: Centro � Sede. Área urbana. 

 
Localidade mais próxima do atrativo: Distrito 

de Guaraná. 
 

Distância da localidade mais próxima: 25km. 
 

Distância da sede do município: Sede. 
 

Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, com sinalização em bom estado. 

 
Descrição do acesso utilizado: chegando na 

sede, na avenida do mercado. 
 

Transporte para o atrativo: rodoviário, regular, 
em bom estado e não adaptado. 

 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 

 

Estado de conservação: bom. 
 

Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 

Visitação: no mês de abril, data móvel, sem 
visitas guiadas, acesso gratuito e sem autorizaçãso 

prévia. 
 

Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 

Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: instalações sanitárias não-adaptadas, 

telefone público e serviço de limpeza. 
 

Atividades ocorrentes no atrativo: shows 
artísticos, parque de diversão, comercialização de 

comidas e bebidas. 
 

Integra roteiros turísticos comercializados? 
Sim, através da �Rota do Verde e das Águas�, 

coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior fluxo 

de visitação, no período do evento. 
 

Descrição do atrativo: a festa reúne artistas 
locais, regionais e nacionais em shows variados, 
além de parque de diversões, bingos e outras 

programações paralelas que diferem a cada ano. 
 

Referências/Documentos consultados: in loco. 
 

5 - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS

5.1 � HOSPEDAGEM 
 
5.1.1 - Meios de Hospedagem  

Oficialmente Cadastrados. 
 
5.1.1.1 � Hotel. 
 

Nome da empresa:  
Hotel Iramar. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombado. 
 

Localização: Rua Padre Luiz Parenzi, nº 485. 
Bairro Centro. Àrea urbana. 
 
Cep: 29190-000. 
 
Telefax: (27) 3256-1415. 
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Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades Habitacionais (UH�s): 14 
apartamentos, 37 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, frigobar, ventilador, ar-condicionado e 
interfone. 
 
Tipo de diária: inclui o café da manhã. 
 
Área Social: restaurante, lavanderia, guarda de 
bagagem e televisão na recepção. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, cheque 
ou dinheiro. 
Referências/Documentos consultados:  

1. Guia �Onde Hospedar�. 
2. In loco. 

 
Nome da empresa:  
Hotel Iramar 2. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Alegria, nº 811. Bairro Centro. 
Área urbana. 
 
Cep: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-2065 e (27) 3296-3609. 
 
Fax: (27) 3296-3609. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 7 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 

Unidades Habitacionais (UH�s): 11 
apartamentos, 16 suítes e 22 quartos, 81 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão e ventilador em todas as uh�s. Frigobar e 
ar-condicionado nas suítes. 
 
Tipo de diária: inclui o café da manhã. 
 
Área Social: sala de leitura, televisão na recepção 
e na sala de café, estacionamento privativo, antena 
parabólica, cofres e lavanderia. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Lista Telemar 2004. 
2. In loco. 

 
 
Nome da empresa:  
Centro de Turismo de Praia Formosa. 
 
Natureza da entidade: associados. 
 
Edificação: contemporânea. 
 
Localização: Rodovia ES-060, Km 35. Praia 
Formosa, Santa Cruz. 
 
Cep: 29196-000. 
 
Telefone: (27) 3222-8600. 
 
Fax: (27) 3223-0871. 
 
Web site: http://www.sesc-es.com.br. 
 
E-mail: sesprot.vix@terra.com.br. 
 
Gerências: geral, eventos e hospedagem. 
 
Número de funcionários: 100 permanentes e 
200 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 

 
Unidades Habitacionais (UH�s): 256 
apartamentos, 32 casas, 848 leitos.  
 
Tipo de diária: pensão completa. 
 
Área Social: restaurante, bar/lanchonete, sala de 
televisão/vídeo, sala de leitura, serviços médicos, 
lavanderia, estacionamento e lojas. 
 
Recreação e lazer: piscina, playground, sala de 
jogos, campo de futebol, pista de cooper, praça 
japonesa, praça africana, praça indiana e parque 
aquático. 
 
Área para eventos: centro de convenções com 
capacidade para 2.536 pessoas sentadas. Dois 
auditórios com capacidade para 200 pessoas 
sentadas e 24 salas com capacidade para 220 
pessoas sentadas. 
 
Formas de pagamento: cheque, dinheiro ou 
ordem de pagamento em nome do SESC/DR-ES. 
 
Descrição e observações complementares: os 
responsáveis pelo atrativo agilizam a construção de 
novos apartamentos a fim de torná-lo um grande 
centro hoteleiro do Estado. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Hotel e Restaurante Irajá. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Piraquê-Açu, s/nº. Distrito 
de Santa Cruz. 
 
Cep: 29196-000. 
 
Telefone: (27) 3250-6088. 

http://www.sesc-es.com.br.
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Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades Habitacionais (UH�s): 16 
apartamentos com 30 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ar-condicionado, ventilador/circulador, 
adaptador de voltagem, frigobar e televisão a cabo. 
 
Tipo de diária: inclui o café da manhã. 
Área Social: restaurante, bar, lanchonete, sala de 
televisão/vídeo, sala de leitura, lavanderia, serviço 
de copa, estacionamento, antena parabólica e 
guarda de bagagem. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações complementares: de 
frente para a Praia de Santa Cruz. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Hotel Três Irmãos. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Professor Alvarício 
Alvarenga, n° 490. Bairro Barra do Riacho. Área 
urbana. 
 
Cep: 29194-000. 
 
Telefone: (27) 3270-8285. 
 
Gerências: geral. 
 

Número de funcionários: 1 permanente e 3 
temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
Unidades Habitacionais (UH�s):  

 38 quartos com banheiro privativo, com 
76 leitos. 

 20 quartos sem banheiro privativo, com 
40 leitos. 

 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão e ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: inclui o café da manhã. 
 
Área Social: restaurante, bar/lanchonete, sala de 
televisão/vídeo, sala de leitura e lavanderia. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Coqueiral Praia Park Hotel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia ES-010, Km 16, s/nº. Bairro 
Coqueiral. 
 
Cep: 29195-000. 
 
Telefone: (27) 3250-1214. 
 
Fax: (27) 3250-1123. 
 
Web site: http://www.coqueiralpraiahotel.com.br. 
 
E-mail: cph@coqueiralpraiahotel.com.br. 
 
Gerências: geral, administrativa e operacional. 
 

Número de funcionários: 35 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades Habitacionais (UH�s): 22 
apartamentos, com 73 leitos e 10 quartos, 16 
leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, telefone, ar-condicionado, facilidades 
para portadores de necessidades especiais, música 
ambiente, frigobar, cofre, televisão a cabo, e 
internet. 
 
Tipo de diária: inclui o café da manhã. 
 
Área Social: restaurante, bar/lancho-nete, sala de 
televisão/vídeo, sala de leitura, música ambiente, 
churrasqueiras, central telefônica, lavanderia, 
serviço de copa, estacionamento, antena 
parabólica, câmbio, guarda de bagagem, 
informações turísticas, e internet. 
 
Recreação e lazer: piscina para adulto e infantil, 
quadra de esporte de areia, sauna a vapor, 
playground, sala de jogos, campo de futebol, 
barcos/embarcações equipamentos de pesca, 
caiaques, fitness center e ping-pong. 
 
Área para eventos: centro de convenções com 
salas de apoio e microcomputador. Auditório com 
capacidade para 100 pessoas sentadas, 
retroprojetor, televisão/vídeo e flip-chart. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, cheque 
ou dinheiro.  
 
Descrição e observações complementares: 
Certificado Guia 4 Rodas.Cortesia para crianças de 
até 5 anos de idade. Oferece acesso direto para a 
Praia de Coqueiral. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 

http://www.coqueiralpraiahotel.com.br.
mailto:cph@coqueiralpraiahotel.com.br.
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Nome da empresa:  
Hotel Castelo. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Professor Lobo, 220. Área 
urbana. Bairro Centro. Cep: 29190-000 
 
Telefone: (27) 3256-2383 e  (27) 3296-3879. 
 
E-mail: pizzariachale@terra.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 7 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades Habitacionais (UH�s): 22 quartos com 
banheiro privativo com 35 leitos e 10 quartos sem 
banheiro privativo com 16 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, telefones, ar-condicionado, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da manhã. 
 
Área Social: restaurante, bar/lancho-nete, sala de 
televisão/vídeo, lavanderia, cofres e 
estacionamento. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque, dinheiro e faturamento para empresa. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
5.1.1.2 � Pousada 
 
Nome da empresa:  
Pousada do Lago. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 

Edificação: contemporânea, não tombada. 
Localização: Avenida Ademar dos Reis, n° 1.606. 
Barra do Sahy. 
 
Cep: 29192-000. 
 
Telefone: (27) 3250-2777. 
 
Gerências: administrativa/financeira. 
 
Número de funcionários: 3 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades Habitacionais (UH�s): 36 
apartamentos com 70 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, telefone, ventilador/circulador, frigobar e 
televisão a cabo.  
 
Tipo de diária: inclui o café da manhã. 
 
Área Social: estacionamento. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Aracruz e 
2. In loco. 

 
Nome da empresa:  
Pousada da Barra. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia ES-010, s/n°, Km 55. Barra 
do Sahy. Área urbana. 
 
Cep: 29192-000. 
 
Telefone: (27) 3250-1279. 
 
Gerências: administrativa/financeira. 

 
Número de funcionários: 3 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades Habitacionais (UH�s): 13 
apartamentos com 40 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, telefone, ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da manhã. 
 
Área Social: estacionamento. 
 
Formas de pagamento: cheque, dinheiro e 
faturamento para empresas. 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada e Restaurante Castanheiras. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia ES-010, Km 12. Praia do 
Sauê. 
 
Cep: 29195-000. 
 
Telefone: (27) 3250-2392. 
 
Fax: (27) 3250-2709. 
 
E-mail: castanhe@terra.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 permanentes e 1 
temporário. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 

mailto:pizzariachale@terra.com.br.
mailto:castanhe@terra.com.br.
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Unidades Habitacionais (UH�s): 7 apartamentos 
com 21 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ar-condicionado, ventilador/circulador e 
frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da manhã. 
 
Área Social: restaurante estacionamento e guarda 
bagagem. 
 
Recreação e lazer: playground. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, cheque 
ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Aracruz. 
2. In loco. 

 
 
Nome da empresa:  
Pousada dos Cocais. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia ES-010, s/nº. Praia do Sauê. 
 
Telefone: (27) 8801-8945 e (27) 8801-9049. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 18 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades Habitacionais (UH�s): 17 
apartamentos, 02 chalés, 40 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ar-condicionado, ventilador/circulador de 
teto e varanda com rede. 
Tipo de diária: inclui o café da manhã. 

 
Área social: restaurante e bar/lancho-nete 
panorâmico. 
 
Recreação e lazer: piscina, salas de jogos, sala 
de internet e lagoa. 
 
Instalações e lazer: sala para renião, com 
capacidade para 25 pessoas. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, cheque 
ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. Prefeitura Municipal de Aracruz. 
2. In loco. 

 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada da Orla. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua dos Girassóis, nº 140. Coqueiral 
de Aracruz. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3250-1777. 
 
Web site: http://www.pousadaorla.com.br. 
 
E-mail: pousadadaorla@veloxmail.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 15 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades Habitacionais (UH�s): 35 
apartamentos com 70 leitos e 35 camas extras. 
 

Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, telefone, ar-condicionado, 
ventilador/circulador, adaptador de voltagem, 
frigobar, televisão a cabo e internet. 
 
Tipo de diária: inclui o café da manhã. 
 
Área Social: restaurante, sala de televisão/vídeo, 
sala de leitura, churrasqueiras, central telefônica, 
lavanderia, serviço de copa, cofres estacionamento, 
antena parabólica, guarda de bagagem e internet. 
 
Recreação e lazer: piscina para adulto e infantil, 
quadra de esportes, sauna a vapor, playground, 
campo de futebol. 
 
Observação: a área de lazer compreende o Clube 
da Orla em anexo ao hotel. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque, dinheiro e faturamento para empresas. 
 
Descrição e observações complementares: 
Certificado Guia 4 Rodas. Cortesia para crianças 
até 5 anos de idade. Cadastra empresas para 
convênio de hospedagem. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Aracruz. 
2. In loco. 

 
 
Nome da empresa:  
Pousada e Restaurante Ki-Delícia. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Lótus, nº 310. Coqueiral de 
Aracruz. 
 
Telefone: (27) 3250-1215. 
 
Fax: (27) 3250-2800. 
 

http://www.pousadaorla.com.br.
mailto:pousadadaorla@veloxmail.com.br.
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Gerências: geral.  
Número de funcionários: 3 funcionários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades Habitacionais (UH�s): 7 
apartamentos, 21 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: ar-
condicionado, ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da manhã. 
 
Área Social: restaurante. 
Formas de pagamento: cartão de crédito, cheque 
e/ou dinheriro. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Aracruz. 
2. In loco. 

 
 
Nome da empresa:  
Pousada Fonte do Caju. 
 
Início das atividades: 1995. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Projetada, s/n°. Distrito de 
Santa Cruz. 
 
Cep: 29196-000. 
 
Telefone: (27) 3250-6289. 
 
E-mail: a.boos@terra.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 permanente. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 

Unidades Habitacionais (UH�s): 6 
apartamentos, com 20 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ventilador/circulador,  frigobar  e  
varanda. 
 
Tipo de diária: inclui o café da manhã. 
 
Área Social: sala de televisão/vídeo, sala de 
leitura, churrasqueiras, serviço bilíngüe, 
lavanderia, estacionamento e internet. 
 
Recreação e lazer: trilhas naturais. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro 
 
Descrição e observações complementares: 
oferece massagens terapêuticas e passeios locais 
(city-tour). 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Aracruz 
2. In loco. 

 
 
Nome da empresa:  
Pousada Costa do Sol. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Projetada, s/nº. Praia dos 
Padres. 
 
Cep: 29195-000. 
 
Telefone: (27) 3250-1469. 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 permanentes e 2 
temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 

Unidades Habitacionais (UH�s): 15 
apartamentos com 30 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, telefone, ar-condicio-nado/circulador e 
frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da manhã. 
 
Área Social: sala de televisão/vídeo, sala de 
leitura, lavanderia, estacionamento e antena 
parabólica. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, cheque 
ou dinheiro. 
 
Descrição e observações complementares: 
cortesia para crianças de até 5 anos de idade e 
certificado Guia 4 Rodas. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Praia da Orla. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
Localização: Rua Projetada, s/nº. Praia dos 
Padres. 
 
Telefone: (27) 3250-1716. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades Habitacionais (UH�s): 13 
apartamentos, 40 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ar-condicionado, ventilador/circulador, 
frigobar e garagem. 
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Tipo de diária: inclui o café da manhã. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, cheque 
ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. Prefeitura Municipal de Aracruz. 
2. In loco. 

 
 
Nome da empresa:  
Pousada Mar de Corais. 
 
Início das atividades: 2004. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia ES-010, s/nº. Distrito de 
Santa Cruz. 
 
Cep: 29196-000. 
 
Telefone: (27) 3250-6154 e (27) 9994-2984. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 permanentes. 
 
Período de funcionamento: temporada. 
 
Unidades Habitacionais (UH�s): 6 uh´s. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: ar-
condiconado, frigobar, televisão, ventilador de teto, 
cama de casal e sala de estar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da manhã. 
 
Área Social: adega de vinhos e bar. 
 
Recreação e lazer: piscina e sauna e 
churrasqueira elétrica. 
 

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
Nome da empresa:  
Pousada dos Corais. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua projetada, s/nº. Praia dos 
Padres. 
 
Telefone: (27) 3250-2639. 
 
Gerências: gerência. 
 
Número de funcionários: 3 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanentes. 
 
Unidades Habitacionais (UH�s): 6 uh´s. 
Facilidades nas unidades habitacionais (UHs): 
televisão, ar-condicionado, ventilador/circulador, 
frigobar e televisão a cabo. 
 
Tipo de diária: inclui o café da manhã. 
 
Área Social: churrasqueiras elétricas, adega de 
vinhos e bar. 
 
Recreação e lazer: piscina e sauna. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, cheque 
ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos Consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Aracruz. 
2. In loco. 

 
Nome da empresa:  
Pousada Praia dos Padres. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 

Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Padre Manoel da Nóbrega, s/nº. 
Praia dos Padres. 
 
Cep: 29195-000. 
 
Telefone: (27) 3250-1732. 
 
Web site: http://www.praiadospadres.hpg.com.br. 
E-mail: ppadres@zaz.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 permanente e 2 
temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades Habitacionais (UH�s): 8 apartamentos 
com 16 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ar-condicionado, ventilador/circulador, 
frigobar, televisão a cabo e internet. 
 
Tipo de diária: inclui o café da manhã. 
 
Área Social: garagem, bar/lanchonete, sala de 
tv/vídeo, churrasqueiras, serviço bilíngüe, 
lavanderia, serviço de copa, estacionamento, 
guarda de bagagem, informações turísticas e 
internet. 
 
Recreação e lazer: piscina e sauna a vapor. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Guia �Onde Hospedar�. 
2. In loco. 

 
 
Nome da empresa:  
Pousada Lua Azul. 
 

http://www.praiadospadres.hpg.com.br.
mailto:ppadres@zaz.com.br.
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Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia ES-010, s/nº. Distrito de 
Santa Cruz. 
 
Cep: 29196-000. 
 
Telefone: (27) 3222-6736. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 permanente e 7 
temporários. 
 
Período de funcionamento: temporada, nos 
meses de janeiro e fevereiro. 
 
Unidades Habitacionais (UH�s): 13 suítes. 
 
Facilidade nas unidades habitacionais: 
ventilador de teto e todas as suítes com varanda. 
 
Tipo de diária: inclui o café da manhã. 
 
Área Social: churrasqueiras, bar, restaurante com 
fogão à lenha e estacionamento. 
 
Recreação e lazer: mesa de jogos, piscina área 
para churrasco, campo de vôley, campo de futebol 
e área verde. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações complementares: 
situada à beira da Praia do Gramuté. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Encontro das Águas. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 

Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Presidente Vargas, s/n°. Distrito 
de Santa Cruz. 
 
Cep: 29196-000. 
Telefone/Fax: (27) 3250-6513. 
 
E-mail: pousadaencontrodasaguas@bol.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 permanente. 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades Habitacionais (UH�s): 13 
apartamentos com 26 leitos 
e 13 camas extras. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da manhã. 
 
Área Social: churrasqueiras, lavanderia 
estacionamento, guarda de bagagem e internet. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada da Praia. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia ES-010, s/nº. Barra do 
Sahy. 
 
Cep: 29192-000 
 
Telefone: (27) 3250-7252 
Gerências: geral. 

 
Número de funcionários: 1 permanente e 3 
temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades Habitacionais (UH�s): 21 quartos com 
banheiro privativo e 35 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da manhã. 
 
Área Social: churrasqueiras e lavanderia. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações complementares: 
situada à beira da Praia do Gramuté. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Ácqua. 
 
Início das atividades: 1999. 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Projetada, s/n°. Barra do Sahy. 
 
Cep: 29192-000. 
 
Telefone: (27) 3250-7049. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 permanente e 5 
temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 

mailto:pousadaencontrodasaguas@bol.com.br.
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Unidades Habitacionais (UH�s): 8 quartos com 
banheiro privativo e 19 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão,    ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da manhã. 
 
Área Social: estacionamento. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Brisa do Mar 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Dionísio, n° 60. Barra do Sahy. 
 
Cep: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3250-7388. 
 
E-mail: brisahotelaria@terra.com.br. 
 
Gerências: gerência administrativa/financeira. 
 
Número de funcionários: 6 permanentes e 6 
temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades Habitacionais (UH�s): 34 
apartamentos com 100 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, telefone, ar-condicionado, 
ventilador/circulador, frigobar e internet. 
 

Tipo de diária: inclui o café da manhã. 
 
Área Social: restaurante com capacidade para 40 
pessoas, garagem, churrasqueiras, estacionamento 
e internet. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque, dinheiro ou faturamento para empresas. 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada dos Cocais. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia ES-010, s/n°. Praia do Sauê. 
 
Cep: 29195-000 
 
Telefone: (27) 3250-1515 e (27) 3250-1626. 
 
Fax: (27) 3250-3311. 
 
Web site: http://www.cocais.com.br. 
 
E-mail: cocais@cocais.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 16 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades Habitacionais (UH�s): 3 suítes com 5 
leitos, 15 apartamentos com 45 leitos e 2 chalés 
com 10 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, telefone, ar-condicionado/calefa-ção, 
ventilador/circulador, frigobar e televisão a cabo. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ventilador/circulador e frigobar. 

 
Tipo de diária: inclui o café da manhã. 
 
Área Social: restaurante, bar/lanchonete, sala de 
televisão/vídeo, música ambiente, churrasqueiras, 
central telefônica, serviço bilíngüe, estacionamento 
e internet. 
 
Recreação e lazer: piscina, piscina aquecida, 
sauna a vapor e sala de jogos. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque, dinheiro e faturamento para empresas. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada da Delsa. 
 
Início das atividades: 2002. 
 
Natureza da entidade: privada. 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
Localização: Avenida Ademar dos Reis, n° 142. 
Barra do Sahy. 
 
Cep: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3250-7443. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 permanente e 1 
temporário. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades Habitacionais (UH�s): 4 apartamentos 
e 24 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: não inclui o café da manhã. 

mailto:brisahotelaria@terra.com.br.
http://www.cocais.com.br.
mailto:cocais@cocais.com.br.
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Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Estrela do Mar. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar. Área urbana. 
Praia de Putiri. 
Cep: 29192-000. 
 
Telefone: (27) 3528-2257 e (27) 9974-9853. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 temporários. 
 
Período de funcionamento: temporada, nos 
meses de janeiro, fevereiro, julho, finais de 
semana e feriados e festas. 
 
Unidades Habitacionais (UH�s): 3 apartamentos 
com 25 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da manhã. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Pedra Branca. 
 
Início das atividades: 1993.  
 
Natureza da entidade: privada. 

 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
Localização: Avenida Minas Gerais, n° 852. Bairro 
Mar Azul. 
Área urbana.  
 
Cep: 29195-000. 
 
Telefone: (27) 3250-1558. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 temporários. 
 
Período de funcionamento: temporada, nos 
meses de janeiro e fevereiro. 
 
Unidades Habitacionais (UH�s): 5 apartamentos 
com 25 leitos, 9 apartamentos com 18 leitos e 5 
quartos com 10 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão e ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: inclui o café da manhã. 
 
Área Social: sala de televisão/vídeo. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Zito. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, s/nº. Praia dos 
Padres. Área urbana. 
 
Cep: 29195-000. 
 

Telefone: (27) 3250-2914. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 permanentes e 4 
temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades Habitacionais (UH�s): 2 quartos com 
banheiro privativo com 6 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão e ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: inclui o café da manhã. 
 
Área Social: bar/lanchonete. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações complementares: 
pousada em cima do Bar do Zito, de frente para o 
mar. 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada dos Barcos. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Barra do Sahy.  
 
Telefone: (27) 9946-5733. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades Habitacionais (UH�s): 5 uh´s. 
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Facilidades nas unidades habitacionais: 
ventilador de teto. 
 
Tipo de diária: inclui o café da manhã. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  in 
loco. 
 
 
 
5.1.2 � Meios de Hospedagem  

Extra-Hoteleiros 
 
5.1.2.1 � Camping. 
 
Nome da empresa:  
Camping Recanto das Castanheiras. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia ES-010, Km 12, s/nº. Praia 
dos Padres. 
 
Cep: 29195-000. 
 
Telefone: (27) 3250-3102. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 permanente. 
 
Período de funcionamento: temporada, nos 
meses de janeiro, fevereiro, março, junho, julho e 
dezembro. 
 
Camping, albergue e colônia de férias: 4 
sanitários, iluminação, pontos de luz para barracas 
e traillers, 6 chuveiros frio, aluguel de barracas, 2 
tanques para lavar roupa e 70 barracas com 
capacidade para 140 pessoas. 
 

Tipo de diária: não inclui o café da manhã. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Aracruz. 
2. In loco. 

 
 
Nome da empresa:  
Camping Clube do Brasil ES4. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Projetada, s/n°. Bairro Putiri. 
 
Telefone: (27) 3250-7050. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 30 permanentes e 50 
temporários. 
 
Período de funcionamento: temporada, nos 
meses de janeiro, fevereiro, março, junho, julho e 
dezembro. 
 
Camping, albergue e colônia de férias: 16 
sanitários (8 masculinos e 8 femininos), 
bar/lanchonete, pontos de luz para barracas e 
traillers, 18 chuveiros (4 quente e 14 frio), serviço 
de segurança noturna, lava-pratos e lavanderia. 
Comporta 260 barracas. 
 
Tipo de diária: não inclui o café da manhã. 
 
Área Social: telefone público e estacionamento. 
Recreação e lazer: uma quadra de esporte 
(areia). 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações complementares: 
situado à beira-mar com área toda cercada. 
 

Referências/Documentos consultados:  
2. Disponível em: 

<http://www.rotasdoes.com.br.>. Acesso 
em: dez. 2004. 

3. in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Camping da ARCA � Associação  
Recreativa Cultural de Aracruz. 
 
Início das atividades: 1992. 
 
Natureza da entidade: associações. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar. Barra do Sahy. 
Área urbana. 
 
Cep: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3250-7137, (27) 9999-1995 e (27) 
3256-1155. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 permanentes e 20 
temporários. 
 
Período de funcionamento: temporada, somente 
no verão. 
 
Camping, albergue e colônia de férias: 8 
sanitários (5 femininos e 3 masculinos), 
bar/lanchonete, pontos de luz para barracas e 
traillers, 15 churrasqueiras (nos quiosques), 6 
chuveiros (02 quentes e 4 frios), na área externa 
encontram-se mais 8 chuveiros com box e frio, 
serviço de segurança no verão, lava-pratos, 3 
quadras de esportes, tanque para lavar roupa e 
área verde. 
 
Tipo de diária: não inclui o café da manhã. 
 
Recreação e lazer: campo de futebol de areia. 
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Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações complementares: o 
espaço tem capacidade para 500 barracas. Existem 
15 áreas para acampamento com churrasqueiras, 
neste caso os interessados podem alugar este tipo 
de quiosques para acampar. Há 4 quiosques para 
uso coletivo com pia e tanque. Há 16 pontos de 
tomadas espalhadas pelo camping. Localiza-se a 
menos de 100 metros da praia. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Camping Sahype. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia ES-010, s/n°, Km 55. Barra 
do Sahy. 
 
Cep: 29192-000. 
 
Telefone: (27) 3250-2521. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades Habitacionais (UH�s): 8 apartamentos 
com 22 leitos. 
 
Camping, albergue e colônia de férias: 6 
instalações sanitárias não adaptadas, 
bar/lanchonete, iluminação, pontos de luz para 
barracas e traillers, churrasqueiras, 12 chuveiros (6 
quente e 6 frio), segurança, tanque para lavar 
roupa e 50 barracas. 
 
Tipo de diária: não inclui o café da manhã. 

 
Área Social: churrasqueiras estacionamento e 
campo de futebol. 
 
Recreação e lazer: campo de futebol. 
 
Formas de pagamento: dinheiro.  
 
Descrição e observações complementares: 
aluguel de apartamentos de 1 e 2 quartos. 
Havendo 6 apartamentos. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
5.1.2.2 � Motel 
 
Nome da empresa:  
Malibu Motel. 
 
Natureza da entidade: privada.  
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia ES-010, s/nº. Bairro Mar 
Azul.  
 
Cep: 29195-000. 
 
Telefone: (27) 3250-1622. 
 
Gerências: geral. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades Habitacionais (UH�s): 70 uh´s. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais (Uhs): 
hidromassagem, sauna, ar-condicio-nado, televisão 
e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da manhã. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, cheque 
ou dinheiro. 
 

Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
5.2 � ALIMENTAÇÃO 
 
5.2.1 � Restaurantes 
 
Nome da empresa:  
Cheiro Verde Restaurante. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Padre Luiz Parenzi, nº 717. 
Bairro Centro. Área urbana. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-6309. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 7 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente de 
segunda a sábado. Almoço das 10h30 às 14h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 72 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: música 
ambiente, ar-condicionado. Não há local para 
eventos. Atendimento self-service. 
 
Tipo de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
Nome da empresa:  
Restaurante e Pizzaria Sabor e Arte. 
 
Edificação: contemporânea, não tombado. 
 
Localização: Rodovia ES-010, Km 55. Barra do 
Sahy. Área urbana. 
 
CEP: 29190-000. 
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Telefone: (27) 3250-7253. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários:  7 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanenete, 
diariamente das 8h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 mesas com 
60 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
dinheiro e outros. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: música 
ambiente e mecânica. Não há local para realização 
de eventos. Atendimento self-service e tele-
entrega. 
 
Tipo de cozinha: brasileira e pizzaria. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Litoral. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, s/nº. Barra do 
Sahy. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3250-7036. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
diariamente das 8h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 mesas e 
80 cadeiras. 

 
Formas de pagamento: cartão de crédito, cheque 
ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: música 
ambiente. Não há local para realização de eventos 
e o atendimento é feito à la carte.  
 
Tipo de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Mocambo. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Piraque-Açu, s/n°. Santa 
Cruz. Área urbana. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3250-6207. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
diariamente das 10h às 21h. 
 
Capacidade do empreendimento: 25 mesas e 
130 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cartão de crédito, cheque 
ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: música 
ambiente. Não há local para realização de eventos 
e o atendimento à la carte.  
 
Tipo de cozinha: regional, especializada em 
peixes e mariscos. 
 

Descrição e observações complementares: 
Certificado do Guia 4 Rodas. Vende sorvetes Nestlé 
e localiza-se de frente para a Praia de Santa Cruz. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Bar e Restaurante Viração. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Piraque-Açu, n° 20. Área 
urbana. Santa Cruz. 
 
CEP: 29196-000. 
 
Telefone: (27) 3250-6709 e (27) 9926-1214. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 1 permanente e 2 
temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
diariamente das 11h às 15h. 
 
Capacidade do empreendimento: 16 mesas com 
64 cadeiras.  
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: música 
ambiente e ao vivo (somente no verão). 
Atendimento self-service. 
 
Tipo de cozinha: brasileira, especializada em 
porções e caldos. 
 
Descrição e observações complementares: na 
sexta-feira e nos sábados funciona à noite como 
bar e serve porções, caldos e lanches entre outros. 
Há adaptações e facilidades para portadores de 
necessidades especiais do tipo rampas. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
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Nome da empresa:  
Restaurante Aldeia Mar. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia ES-010, s/nº, Km 16. Bairro 
Coqueiral. 
 
CEP: 29195-000. 
 
Telefone: (27) 3250-1214. 
 
Web site: http://www.coqueiralpraiahotel.com.br. 
 
E-mail: cph@coqueiralpraiahotel.com.br. 
 
Gerências: geral 
 
Número de funcionários: 13 permanentes e 4 
temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente, de 
segunda a sexta-feira de 6h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 25 mesas e 
100 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cartão de crédito, cheque 
ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: música 
ambiente estacionamento e recreação/área de 
lazer. Não há local para realização de eventos. 
Atendimento à la carte.  
 
Tipo de cozinha: brasileira e regional, servindo 
vários tipos de pratos (incluindo frutos do mar, 
porções e sanduíches). 
 
Descrição e observações complementares: 
anexo ao Coqueiral Praia Park Hotel. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  

Ristorante Famiglia Oriundi. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Florestal, Shopping Oriundi. 
Bairro Segatto. Área urbana. 
 
CEP: 29190-000 
 
Telefone: (27) 3256-7444. 
 
Gerências: geral 
 
Número de funcionários: 6 permanentes e 4 
temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente, de 
segunda a sexta-feira de 6h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 mesas e 
80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, cheque 
ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: música 
ambiente, ao vivo, ar-condicionado e 
estacionamento.  
 
Tipo de cozinha: internacional (italiana) e 
brasileira. 
 
Descrição e observações complementares: 
este restaurante fica localizado na parte interna do 
Shopping Oriundi. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante e Pousada Cais do Porto. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida José Coutinho, nº 8. Barra 
do Riacho. 

 
Telefone: (27) 3296-8030. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 permanentes e 10 
temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente, de 
segunda a sábado, das 8h30 à meia-noite. 
 
Capacidade do empreendimento: 27 mesas e 
108 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheques, dinheiro e outros. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: música 
ambiente. 
 
Atendimento self-service e tele entrega. 
 
Tipo de cozinha: brasileira e regional, servindo 
moquecas. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pizzaria Castelo. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Professor Lobo, s/nº. Bairro 
Centro. Área urbana. 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-2799. 
 
Número de funcionários: 25 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, de 
segunda a sábado, café da manhã das 6h às 8h30, 
almoço das 10h30 às 14h e jantar das 17:30 à 
meia-noite. 
 

http://www.coqueiralpraiahotel.com.br.
mailto:cph@coqueiralpraiahotel.com.br.
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Capacidade do empreendimento: 27 mesas e 
108 cadeiras. 
 
Possui rampa na entrada para portadores de 
necessidades especiais. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheques, dinheiro e outros. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: música 
ambiente. Atendimento self-service e tele-entrega. 
 
Tipo de cozinha: brasileira e regional, servindo 
moquecas. 
 
Descrição e observações complementares: 
refeições. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Irajá. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Piraquê-Açu, s/n°. Santa 
Cruz. Área urbana.  
 
CEP: 29196-000. 
 
Telefax: (27) 3250-6088. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, de 
segunda a domingo de 10h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 55 mesas e 
250 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, cheque 
ou dinheiro. 
 

Equipamentos, instalações e serviços: música 
ambiente, local para realização de eventos e 
estacionamento com 30 vagas. Atendimento à la 
carte.  
 
Tipo de cozinha: regional especializada em 
moquecas e mariscos. 
 
Observações complementares: há rampas a fim 
de facilitar o acesso de portadores de necessidades 
especiais não só na entrada como no banheiro. 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Tradicional. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Venâncio Flores, s/n°. Bairro 
Centro. Área urbana. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-1345. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, de 
segunda-feira a sábado entre 8h e 14h. 
 
Capacidade do empreendimento: 13 mesas e 
52 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
atendimento self-service.  
 
Tipo de cozinha: brasileira. Aos sábados serve PF 
(prato feito). 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 

Nome da empresa:  
Restaurante Coma Bem. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Padre Luiz Parenzi, n° 481. 
Bairro Centro. Área urbana. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-1415. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 15 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, de 
segunda a sexta-feira entre 10h30 e 15h e sábado 
entre 10h e 14h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 mesas e 
80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheques, dinheiro ou 
ticket�s. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
atendimento self-service.  
 
Tipo de cozinha: brasileira.  
 
Descrição e observações complementares: a 
área do restaurante é utilizada para eventuais 
reuniões. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
Nome da empresa:  
Bar e Restaurante Três Irmãos. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Professor Aparício Alvarenga, n° 
490. Barra do Riacho. Área urbana.  
 
CEP: 29194-000. 
 



Inventário da Oferta Turística do Município de Aracruz/2005. 54

Telefone: (27) 3270-8285. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 4 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
Atendendo diariamente entre 5h e 21h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 16 mesas e 
88 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: música 
ambiente. Atendimento self-service. 
 
Tipo de cozinha: brasileira, especializada em 
porções e lanches. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Bom Prato. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida dos Coqueiros, s/n°. 
Coqueiral. Área urbana. 
 
CEP: 29196-000. 
 
Telefone: (27) 3250-2557. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 4 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, de 
segunda a domingo das 7h30 às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 15 mesas e 
66 cadeiras. 
 

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: música 
ambiente. Atendimento self-service, tele-entrega e 
entrega de marmitex. 
 
Tipo de cozinha: brasileira, especializada em 
salgados e porções.  
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
Nome da empresa: 
 Restaurante Stalo. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
Localização: Rua Professor Aparício Alvarenga, n° 
620. Barra do Riacho. Área urbana. 
 
CEP: 29194-000. 
 
Telefone: (27) 3270-8257. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 10 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
Atendendo diariamente entre 7h e 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 14 mesas e 
65 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
atendimento self-service. Serve porções e lanches. 
 
Tipo de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
Nome da empresa:  
Caranguejo do Alcides. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 

Localização: Rua Piraquê-Açu, s/n°. Distrito de 
Santa Cruz. Área urbana. 
 
CEP: 29196-000. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 2 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, de 
terça-feira a domingo a partir das 8h. Na 
temporada de verão atende diariamente. 
 
Capacidade do empreendimento: 40 mesas e 
160 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: música 
mecânica e mesas de sinuca e totó. Atendimento à 
la carte.  
 
Tipo de cozinha: brasileira e regional, servindo 
frutos do mar, porções e salgados. 
 
Descrição e observações complementares: 
oferece mesas ao ar livre, à beira da Praia de Santa 
Cruz. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
Nome da empresa:  
Restaurante Travessia. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Piraquê-Açu, s/n°. Área urbana. 
Distrito de Santa Cruz. 
 
CEP: 29196-000. 
 
Telefone: (27) 3250-6011. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 permanentes. 
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Período de funcionamento: permanente, de 
terça-feira a domingo entre 10h e 23h. Na 
temporada de verão atende diariamente. 
 
Capacidade do empreendimento: 25 mesas e 
90 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cartão de crédito, cheque 
ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: música 
mecânica. Atendimento à la carte.  
 
Tipo de cozinha: brasileira e regional.  
 
Descrição e observações complementares: 
Certificado Guia 4 Rodas. Serve moquecas e carnes 
na chapa e sorvetes Kibon. Com 2 pavimentos, 
situa-se à beira da Praia de Santa Cruz. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Sabor de Sonhos. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia ES-010, s/n°. Barra do 
Sahy. Área urbana. 
 
CEP: 29192-000. 
 
Telefone: (27) 9996-3457. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 4 permanentes e 2 
temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
diariamente entre 7h30 e 22h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 7 mesas e 28 
cadeiras. 
 

Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: música 
mecânica. Atendimento self-service.  
 
Tipo de cozinha: brasileira.  
 
Descrição e observações complementares: no 
verão, além de refeição, serve também lanches. 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Papa Pizza. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida dos Coqueiros, n° 55. Bairro 
Coqueiral. 
Área urbana. 
 
CEP: 29195-000. 
 
Telefone: (27) 3250-2482. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 3 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
diariamente das 9h30 à meia-noite. 
 
Capacidade do empreendimento: 15 mesas e 
60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
atendimento à la carte.  
 
Tipo de cozinha: brasileira, atende também como 
pizzaria. 
 
Descrição e observações complementares: 
pizzas, porções e bebidas. 
 

Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Tratoria Don Elia. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Projetada, s/n°. Praia dos 
Padres. Área urbana. 
 
CEP: 29195-000. 
 
Telefone: (27) 3250-1452. 
 
E-mail: donelia@terra.com.br. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 4 permanentes e 6 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, de 
terça-feira a domingo entre 18h e 23h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 25 mesas. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, cheque 
ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: música 
ambiente, 
atendimento à la carte.  
 
Tipo de cozinha: internacional italiana. 
 
Descrição e observações complementares: 
restaurante especializado em pizzas. Ao lado do 
restaurante funciona a lanchonete com o mesmo 
nome. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Costa do Sol Grill. 

mailto:donelia@terra.com.br.
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Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia ES-010. Praia dos Padres. 
Área urbana. 
 
CEP: 29195-000. 
 
Telefone: (27) 3250-1309. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 6 permanentes e 3 
temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. Almoço 
entre 11h e 15h e jantar entre 18h e 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 29 mesas. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, cheque 
ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: música 
ambiente. 
 
Tipo de cozinha: brasileira. Serve também 
churrasco. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Purumar. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Quadra 1, lote 7, s/n°. Praia dos 
Padres. Área urbana. 
 
CEP: 29195-000. 
 
Telefone: (27) 3250-2192. 
 
Gerências: geral.  
 

Número de funcionários: 3 permanentes e 2 
temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente, de 
terça-feira a domingo entre 11h e 22h. 
Capacidade do empreendimento: 23 mesas e 
72 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, cheque 
ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: música 
ambiente e mecânica. Atendimento à la carte.  
 
Tipo de cozinha: brasileira e regional.  
 
Descrição e observações complementares: 
especializado em frutos do mar, cozinha regional 
capixaba com 50 pratos diferentes. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante da Pousada do Cocais. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia ES-010, s/n°. Praia do Sauê. 
Área urbana. 
 
CEP: 29195-000. 
 
Telefone: (27) 3250-1515. 
 
E-mail: cocais@cocais.com.br. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 5 permanentes. 
Período de funcionamento: permanente, jantar 
entre 17:30 e 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 16 mesas. 
 

Formas de pagamento: cartão de crédito, cheque 
ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
atendimento à la carte.  
 
Tipo de cozinha: brasileira e regional.  
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Castanheiras. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia ES-010, Km 12. Praia do 
Sauê. Área urbana. 
 
CEP: 29195-000. 
 
Telefone: (27) 3250-2392. 
 
 Fax: (27) 3250-2709. 
 
E-mail: castanhe@terra.com.br. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 7 permanentes e 12 
temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
Atendimento entre 10h30 e 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 28 mesas e 
112 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, cheque 
ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: música 
ambiente estacionamento e recreação/área de 
lazer. Atendimento à la carte.  
 

mailto:cocais@cocais.com.br.
mailto:castanhe@terra.com.br.
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Tipo de cozinha: brasileira e regional 
especializado em moquecas. 
 
Descrição e observações complementares: 
oferece adega de vinhos nacionais e importados. 
Funciona anexo à Pousada Castanheiras. Há 
rampas a fim de facilitar o acesso aos portadores 
de necessidades especiais. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Churrascaria Tropeiro Gaúcho. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia Luiz Theodoro Musse, nº. 
Bairro De Carly. Área urbana. 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-2091. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 9 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente de 
segunda a sábado. 
Almoço das 11h às 14h30 e jantar das 18h30 às 
22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 22 mesas e 
100 cadeiras 
  
Formas de pagamento: cartão de crédito, cheque 
ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: música 
ambiente, ar-condicionado e estacionamento. 
Atendimento self-service. 
 
Tipo de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 

 
Nome da empresa:  
Churrascaria Girassol. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia Luiz Teodoro Musso, nº 310. 
Bairro De Carly. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-1305. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 permanentes. 
 
Período de funcionamento: Almoço das 10h30 
às 14h30 e jantar das 18h às 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 mesas e 
100 cadeiras 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, cheque 
ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: música 
ao vivo às sextas-feiras (pagode), e havendo local 
para eventos com capacidade para 500 pessoas. 
Atendimento self-service. 
 
Tipo de cozinha: brasileira com churrasco. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
5.5.2 � Bares/Cafés/Lanchonetes. 
 
Nome da empresa:  
Bochas Bar. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia ES-010, s/nº. Coqueiral. 
 
Telefone: (27) 3250-2882 e (27) 9929-9810. 
 

Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 permanentes e 25 
temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
atendimento diário entre 7h e  meia-noite. 
 
Capacidade do empreendimento: 90 mesas e 
360 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheque, dinheiro e 
outros. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: música 
ambiente, ao vivo, mecânica e estacionamento. 
Atendimento à la carte.  
 
Tipo de cozinha: brasileira e regional. 
 
Descrição e observações complementares: bar 
localizado à beira da praia, com banheiros. A 
cozinha serve refeições, moquecas, porções, PF 
(prato feito) salgados e bebidas em geral. 
 
De sexta-feira a domingo apresentação de bandas 
e cantores variados. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Brisa Bar 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praia dos Padres, s/nº. Área urbana. 
 
CEP: 29195-000. 
 
Telefone: (27) 3250-2953. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 permanentes e 3 
temporários. 
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Período de funcionamento: permanente, de 
segunda-feira a sábado entre 8h e 23h, domingo 
entre 8h e 17h. Na temporada de verão funciona 
todos os dias a partir das 8h. 
 
Capacidade do empreendimento: 120 pessoas. 
  
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: música 
ao vivo, sexta-feira e domingo. Estacionamento no 
entorno e ducha. Atendimento self service durante 
o verão. São servidos caldos, petiscos, porções e 
frutos do mar. 
 
Tipo de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Lanchonete Coma Bem. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Padre Luiz Parenzi, n° 481. 
Bairro Centro. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-1415. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 15 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente de 
segunda a sexta-feira entre 6h e 19h30 e sábado 
entre 6h e 15h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 banquetas 
no balcão. 
  
Formas de pagamento: cheque, dinheiro ou 
ticket�s. 

 
Equipamentos, instalações e serviços: música 
mecânica. 
 
Tipo de cozinha: brasileira, servindo lanches e 
salgados. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Chaplin Bar. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Professor Lobo, s/nº. Bairro 
Centro. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 9984-8286. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
Atendimento diário a partir das 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 40 mesas e 
160 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: música 
ambiente e ao vivo. Atendimento à la carte.  
 
Tipo de cozinha: brasileira e regional, servindo 
porções, frutos do mar e churrasco. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Caldo de Cana Marilaine. 
 

Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Padre João Bauer, n° 510. Bairro 
Centro. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-3577. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 2 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, de 
segunda-feira a sábado entre 08h30 e 19h. 
Capacidade do empreendimento: 2 mesas e 10 
cadeiras. 
  
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
estacionamento. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Trailler do Anderson. 
 
Edificação: trailler, não tombada. 
 
Localização: Avenida dos Coqueiros, s/n°. 
Coqueiral. 
 
CEP: 29196-000. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 1 permanente. 
 
Período de funcionamento: permanente, de 
terça-feira a domingo, a partir das 17h. 
 
Capacidade do empreendimento: 50 pessoas. 
  
Formas de pagamento: dinheiro. 
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Equipamentos, instalações e serviços: 
estacionamento. 
Tipo de cozinha: brasileira, servindo lanches e 
bebidas em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Trailler Laços de Campos. 
 
Edificação: trailler, não tombada. 
 
Localização: Avenida dos Coqueiros, s/n°. 
Coqueiral. 
 
CEP: 29196-000. 
 
Telefone: (27) 3250-2380 (telefone público). 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 3 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
atendimento de terça-feira a domingo entre 17h e 
meia-noite. 
 
Capacidade do empreendimento: 40 pessoas. 
  
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
estacionamento. 
 
Tipo de cozinha: brasileira, servindo 
churrasquinhos e bebidas em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Bar e Lanchonete RG. 
 

Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Álvaro Sousa, s/n°, Vila do 
Riacho. 
 
CEP: 29194-000. 
 
Telefone: (27) 3250-9184. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 4 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
Atendimento diário entre 8h e 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
06 mesas e 24 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: música 
ao vivo (quinta e sexta-feira), 2 mesas de sinuca e 
televisão. Atendimento à la carte.  
Tipo de cozinha: brasileira, servindo salgados, 
sorvetes, porções e lanches. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Lanchonete e Sorveteria Emanuel. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua José Zamperlini, s/nº. Barra do 
Riacho. 
 
CEP: 29194-000 
 
Telefone: (27) 3270-8420 (telefone público). 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 1 permanente. 

 
Período de funcionamento: permanente, de 
segunda a sexta-feira entre 9h e 22h e domingo, a 
partir das 9h. 
 
Capacidade do empreendimento: 8 mesas e 32 
cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: música 
mecânica e televisão. 
Tipo de cozinha: brasileira, servindo sorvetes, 
salgados e lanches. 
 
Descrição e observações complementares: 
serviço de locação de fitas de vídeo. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Parada da Barra. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Dionísio, s/n°. Barra do Sahy. 
 
CEP: 29192-000. 
 
Telefone: (27) 3250-1279. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 permanente e 2 
temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
Atendimento de terça-feira a domingo entre 8h e 
22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 6 mesas e 24 
cadeiras. 
  
Formas de pagamento: dinheiro. 
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Equipamentos, instalações e serviços: música 
mecânica. 
 
Tipo de cozinha: brasileira, servindo lanches e 
caldo de cana. 
 
Descrição e observações complementares: 
mini mercado, caldo de cana, salgados e pastéis e 
bebidas em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Ponto Certo Lanchonete. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Quintino Loureiro, n° 328. Bairro 
Centro. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-1943. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 3 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
Atendimento diário entre 8h e 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 mesas e 
40 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: dinheiro. 
Equipamentos, instalações e serviços: música 
mecânica e estacionamento no entorno. 
 
Descrição e observações complementares: 
servem-se salgados, lanches, pizzas e bebidas. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  

Bar Zito. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, s/n°. Praia dos 
Padres. 
 
CEP: 29195-000. 
 
Telefone: (27) 3250-2914. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 2 permanentes e 6 
temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
Atendimento diário entre 7h e 19h. Na temporada 
de verão atende a partir das 7h. 
 
Capacidade do empreendimento: 38 mesas e 
150 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: música 
mecânica e estacionamento no entorno. 
 
Tipo de cozinha: brasileira e regional, servindo 
porções, caranguejo, camarão, peixes, batatas, 
pastel de vento e salgados. 
 
Descrição e observações complementares: bar 
localizado em frente à Praia dos Padres. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Lanchonete e Pizzaria União. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Manuel da Rocha Coutinho, n° 
11. Centro, sede. 
 

Telefone: (27) 9928-1302. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 3 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
diariamente das 8h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 12 mesas e 
48 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
atendimento à la carte. O atendimento é feito em 
balcão e mesas. 
 
Descrição e observações complementares: 
servem-se lanches, salgados e bebidas. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Kareka�s Lanches. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praça da Amizade, s/nº. Coqueiral.  
 
CEP: 29195-000. 
 
Telefone: (27) 3250-2388. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 4 permanentes e 3 
temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. Atende 
de quarta-feira a segunda-feira, a partir das 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 45 mesas e 
180 cadeiras. 
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Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: música 
mecânica nos fins de semana estacionamento no 
entorno e recreação/área de lazer. Atendimento a 
la carte. 
 
Tipo de cozinha: brasileira, servindo lanches e 
tira-gostos. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Fast Burguer. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Florestal, s/n°. Shopping 
Oriundi. Bairro Segatto. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-7444. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 2 permanentes e 6 
temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
Atendimento diário a partir das 10h. 
 
Capacidade do empreendimento: 50 pessoas. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, cheque 
ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
possuem música mecânica, ao vivo estacionamento 
e ar-condicionado. 
 
Tipo de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações complementares: 
servem-se lanches, salgados e tortas doces. 

 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
5.2.3 � Casas de Chá/Confeitarias. 
 
Nome da empresa:  
Padaria Nosso Pão. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Eurico de Aguiar Salles, nº 48. 
Bairro Centro. Área urbana. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-1334. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 7 permanentes. 
 
Período de funcionamento: temporária, finais de 
semana, feriados e festas. Entre 5h30 às 20h. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, cheque 
ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: padaria 
em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Sabores do Trigo. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Alegria, nº 288. Bairro Centro. 
Área urbana. 
 
CEP: 29190-010. 
 
Telefone: (27) 3256-7400. 
 
E-mail: josi-gui@bol.com.br. 

 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 12 permanentes. 
 
Período de funcionamento: temporária, finais de 
semana, feriados e festas, das 5h30 às 19h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 2 mesas e 6 
cadeiras 
  
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: música 
ambiente. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Padaria e Confeitaria Kello Pão. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praça Flamboyante, nº 317 A. 
Coqueiral. Área urbana. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3250-1521. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 4 permanentes e 4 
temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
diariamente entre 6h e 20h. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, cheque 
ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: padaria 
em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 

mailto:josi-gui@bol.com.br.
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Nome da empresa:  
Padaria Barra Pão Ltda. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia ES-010, s/nº. Área urbana. 
Barra do Sahy. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3250-2521. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 permanentes e 4 
temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
diariamente entre 6h e 20h. 
  
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Tipo de coziha: brasileira. 
 
Descrição e observações complementares: 
padaria, auto-serviço e lanchonete. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Panificadora Auto Serviço La Sofia. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Coronel Paixão, nº 390. Santa 
Cruz. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3250-6044. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 7 permanentes. 
 

Período de funcionamento: permanente, 
atendendo diariamente entre 6h e 20h. 
  
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: padaria 
em geral. 
 
Descrição e observações complementares: 
padaria, salgados e bolos. Embarque e 
desembarque de passageiros de ônibus das 
empresas Águia Branca e da Expresso Aracruz. 
Vendas de passagens no local. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Padaria Divina Providência. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Albino Azeredo, n° 30. Barra do 
Riacho. 
 
CEP: 29194-000. 
 
Telefone: (27) 3270-8081. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 3 permanentes.  
 
Período de funcionamento: permanente, 
atendendo diariamente entre 5h e 20h30. 
  
Capacidade do empreendimento: 2 mesas e 8 
cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: padaria 
em geral. 
 
Descrição e observações complementares: 
venda de cartão telefônico. 

 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Panificadora Cá & Lá (Filial). 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida dos Coqueiros, s/n°. 
Coqueiral. 
 
CEP: 29196-000 
 
Telefone: (27) 3250-2001, ramal 33. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 3 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
atendendo diariamente entre 6h e 19h30. 
  
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: padaria 
em geral.  
 
Descrição e observações complementares: 
venda de sorvetes Kibon. A Matriz do 
estabelecimento funciona na Praça Flamboyant, n° 
80 no Centro Comercial Coqueiral. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Panificadora Oala. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida dos Coqueiros, n° 51. Bairro 
Coqueiral. 
 
CEP: 29195-000.  
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Telefone: (27) 3250-1901. 
 
Gerências: geral 
 
Número de funcionários: 4 permanentes. 
  
Período de funcionamento: permanente, 
atendendo diariamente entre 6h e 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 3 mesas e 12 
cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
estacionamento, o atendimento é feito no balcão. 
 
Descrição e observações complementares: 
padaria em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Padaria Chic Chic. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua José Zamperili Vieira, s/n°. 
Barra do Riacho. 
 
CEP: 29194-000. 
 
Telefone: (27) 3296-9269. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 4 permanentes e 3 
temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
atendendo diariamente entre 5h30 e 22h30. 
  
Formas de pagamento: dinheiro. 
 

Equipamentos, instalações e serviços: padaria 
em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
5.2.4 � Quiosques e Barracas 
 
Nome da empresa:  
Bar do Jair. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praia dos Padres. à beira-mar. 
CEP: 29195-000. 
 
Telefone: (27) 3250-1642. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 1 permanente e 2 
temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
Atendendo diariamente entre 9h e 23h. 
  
Capacidade do empreendimento: 100 pessoas. 
Oferecendo mesas em área coberta, área livre e na 
praia. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
estacionamento, mesas de sinuca, telefone público, 
jogos eletrônicos e ducha. 
 
Tipo de cozinha: brasileira e regional, servem-se 
churrasquinhos, porções gerais e de frutos do mar, 
salgados e caranguejo. 
 
Descrição e observações complementares: 
situado em frente à Praia dos Padres. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
Nome da empresa:  
Kioski n° 2 do Carlinho. 
 

Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Ademar dos Reis, s/n°.  
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3250-7368. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 1 permanente e 8 
temporários. 
 
Período de funcionamento: funcionamento por 
temporada e finais de semana. Atendendo 
normalmente entre 8h e 18h, no verão estende o 
atendimento até as 23h. 
  
Capacidade do empreendimento: 20 mesas e 
80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: música 
mecânica. 
 
Descrição e observações complementares: 
servem-se bebidas e porções de peroá, 
pescadinha, camarão, filé, fritas e salgados. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Kiosque Pedro Blanch. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Ademar dos Reis, s/nº. 
Barra do Sahy. 
 
CEP: 29192-000. 
 
Telefone: (27) 3250-7224. 
 
Gerências: geral.  
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Número de funcionários: 2 permanentes e 7 
temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
Atendendo diariamente entre 8h e 20h, no verão 
estende o atendimento até  à meia-noite. 
  
Capacidade do empreendimento: 40 mesas e 
200 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: música 
ambiente, ao vivo e mecânica. O atendimento é à 
la carte.  
 
Tipo de cozinha: brasileira e regional. 
 
Descrição e observações complementares: 
pescados em geral, carne de sol, filé, fritas, 
caranguejo, peroá, salgados e bebidas em geral. 
 
Há churrasqueiras e, ao lado, um rio de água doce, 
utilizado para banho. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Âncora�s Bar. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praia dos Padres.  
 
CEP: 29195-000. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 2 permanentes e 6 
temporários. 
 
Período de funcionamento: funcionamento por 
temporada, nos meses de janeiro, fevereiro e 

março. Atendendo diariamente com horário 
indeterminado. 
  
Capacidade do empreendimento: 36 pessoas 
acomodadas em bancos de madeira e mesas 
cobertas de palha. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
estacionamento e ducha. 
 
Tipo de cozinha: brasileira e regional, servem-se 
petiscos em geral. 
 
Descrição e observações complementares: 
situado em frente à Praia dos Padres. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Quiosque Iguana. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, s/n°. Praia de 
Putiri. 
 
CEP: 29195-000 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 2 permanentes e 4 
temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
diariamente, a partir das 7h30h. 
 Capacidade do empreendimento: 20 mesas e 
80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: música 
mecânica. 
 

Descrição e observações complementares: 
serve porções, peixe, caranguejo, frango, camarão, 
salgados, bebidas em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Kiosque Pau e Corda. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praia da Barra do Sahy.  
 
CEP: 29190-000. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 1 permanente e 3 
temporários. 
 
Período de funcionamento: funcionamento por 
temporada, finais de semana, feriados e festas. 
Atendendo de acordo com o movimento. 
  
Capacidade do empreendimento: 10 mesas e 
40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: música 
mecânica. 
 
Descrição e observações complementares: 
serve porções e bebidas em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Kioske Xangô. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Ademar dos Reis, s/n°. 
Barra do Sahy. 
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CEP: 29192-000. 
 
Telefone: (27) 3250-7557. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 3 permanentes e 2 
temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
Atendendo diariamente a partir das 8h. 
  
Capacidade do empreendimento: 12 mesas e 
80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: música 
ambiente, ao vivo e mecânica. 
 
Tipo de cozinha: brasileira e regional. 
 
Descrição e observações complementares: 
serve porções. Promove luaus, free surf e outros 
eventos. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Kioske Kaniço. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Ademar dos Reis, s/n°. 
Barra do Sahy. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 1 permanente e 5 
temporários. 
 

Período de funcionamento: funcionamento por 
temporada, finais de semana, feriados e festas. 
Atende diariamente entre 8h e 23h. 
  
Capacidade do empreendimento: 30 mesas e 
180 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: música 
ambiente e mecânica. 
 
Tipo de cozinha: brasileira e regional. 
 
Descrição e observações complementares: 
quiosque com arquitetura rústica em madeira e 
palha. Serve bebidas, porções, tira-gosto, peixes, 
mariscos e moquecas. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
5.2.5 � Outros 
 
Nome da empresa:  
Picolé e Sorvete Ribeirão do Meio. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Piraquê-Açu, s/nº. Distrito de 
Santa Cruz. 
 
Gerências: geral.  
Número de funcionários: 2 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
Atendendo diariamente a partir das 8h. 
  
Capacidade do empreendimento: 5 banquetas 
de madeira, 4 bancos. Atende até um total de 14 
pessoas. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 

Equipamentos, instalações e serviços: 
estacionamento e ar-condicionado. 
 
Descrição e observações complementares: 
serve sorvetes (casquinhas e cascão) e picolés. 
Situado à beira da Praia de Santa Cruz. 
 
Tipo de cozinha: brasileira, servindo sorvetes e 
lanches. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pizzaria Il Mulino. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Florestal, s/n°. Shopping 
Oriundi. Bairro Segatto. Área urbana. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-7444. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. Atende 
diariamente a partir das 18h. 
  
Capacidade do empreendimento: 10 mesas e 
50 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, cheque 
ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: há 
música ao vivo e  mecânica, estacionamento e ar-
condicionado. Atendimento à la carte.  
 
Tipo de cozinha: brasileira, servindo pizzas e 
lanches. 
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Descrição e observações complementares: 
oferece serviço de entrega em domicílio. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Sorveteria Bom Sabor. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida dos Coqueiros, s/n°. 
Coqueiral. 
 
CEP: 29196-000 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 permanente. 
 
Período de funcionamento: permanente. Atende 
diariamente a partir das 10h. 
 
 Capacidade do empreendimento: balcão para 
10 pessoas. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
estacionamento e ar-condicionado. 
 
Descrição e observações complementares: 
serve sorvetes e picolés. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pizzaria Calçadão. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Professor Lobo, s/nº. Bairro 
Centro. 
 
CEP: 29190-000. 

 
Telefone: (27) 3256-2477. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 5 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. Atende 
diariamente a partir das 7h30h. 
  
Capacidade do empreendimento: 30 mesas e 
120 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: música 
ambiente e ao vivo (quinta e sexta-feira). 
 
Descrição e observações complementares: 
serve porções, lanches, pizzas, salgados e 
sorvetes. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
5.3 � AGENCIAMENTO. 
 
5.3.1 � Agências de Viagens. 
 
Nome da empresa:  
Maritê Turismo. 
 
Localização: Rua Professor Lobo, nº 20. Bairro 
Centro. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefax: (27) 3256-4565. 
 
 Web site: http://www.marite.com.br. 
 
E-mail: marite.turismo@terra.com.br. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 2 permanentes. 

 
Período de funcionamento: permanente de 
segunda a sexta-feira das 8h às 18h e sábado, das 
8h às 14h. 
 
Forma de pagamento: cartão de crédito, cheque 
ou dinheiro. 
 
Serviços especializados: receptivo e emissivo 
 
Produtos: excursões aéreas, terrestres, marítimas 
e fluviais. 
Pacotes turísticos próprios e de terceiros. 
Passagens aéreas, terrestres e marítimas e city 
tour. 
city tour. 
 
Segmentos atendidos: atende a todos os 
segmentos do turismo. 
 
Descrição e observações complementares: 
filiais em Vitória e Linhares. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Magic Tour. 
 
Localização: Sede. 
 
Telefone: (27) 3256-1054 e (27) 3296-3825. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 2 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente de 
segunda a sexta-feira das 8h às 18h e sábado, das 
8h às 14h. 
 
Forma de pagamento: cartão de crédito, cheque 
ou dinheiro. 
 
Serviços especializados: emissivo. 
 

http://www.marite.com.br.
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Produtos: excursões terrestres e passagens 
aéreas, terrestres e marítimas. 
 
Segmentos atendidos: atende a todos os 
segmentos de turismo. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
excursões aéreas e terrestres, venda de passagens 
aéreas, terrestre e outros serviços. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
5.4 � TRANSPORTES 
 
5.4.1 � Transportadoras Turísticas 
 
Nome da empresa:  
Escuna Viking Turismo. 
 
Integra rede de transporte: local. 
 
Localização: Vila de Santa Cruz.  
 
Telefone: (27) 3250-6260 e (27) 9993-5808. 
 
Gerências: geral.  
 
Período de funcionamento: permanente de 
segunda a sexta-feira das 8h às 18h e sábado, das 
8h às 14h. 
 
Forma de pagamento: cartão de crédito, cheque 
ou dinheiro. 
 
Tipos de transporte: hidroviário marítimo/fluvial. 
 
Características do veículo/frota: econômico. 
 
Abrangência do atendimento: regional. 
 
Equipamentos, instalações e serviços 
existentes no interior do transporte: 
equipamentos e serviços de salva-vidas e 
instalações sanitárias não adaptadas. 
 

Descrição e observações complementares: 
pescarias, mergulhos, passeios de caiaque e 
banana-boat, passeio turístico pelo manguezal 
Piraquê-Açu. Os passeios duram em média 1h30. 
 
Principalmente na alta temporada, quando há 
grande fluxo de pessoas, os passeios saem 
diariamente, ou quando previamente agendado por 
telefone. O número para realizar os passeios é de 
10 pessoas. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
5.4.2 � Táxis 
 
Nome da empresa:  
Ponto de Táxi. 
 
Integra rede de Transporte para o atrativo: 
local. 
 
Localização: Rua Padre Luiz Parenzi, s/nº. Bairro 
Centro.  
 
Telefone: (27) 3256-1330. 
 
Gerências: geral.  
 
Período de atendimento: 24 horas por dia. 
 
Formas de Ingresso/pagamento: pago. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: popular e de 
luxo. 
 
Abrangência do atendimento: disponibiliza 16 
veículos para qualquer destino. 
 
Equipamentos, instalações e serviços 
existentes no interior do transporte: música 
ambiente, ar-condicionado, em alguns veículos. 
 

Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
5.5 � EVENTOS 
 
5.5.1 � Centros de Convenções  

e Congressos. 
 
Nome da empresa:  
Centro de Convenções Antonio Oliveira 
Santos. 
 
Localização: Rodovia ES-010, Km 35, Centro de 
Turismo SESC de Praia Formosa. Praia Formosa. 
Santa Cruz. 
 
CEP: 29196-000. 
 
Telefone: (27) 3222-0522. 
 
Web site: http://www.sesc-es.com.br. 
 
E-mail: eventos@es.sesc.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Formas de pagamento do uso do 
equipameto/serviços: cartão de crédito, cheque 
ou dinheiro. 
 
Características gerais: centro hoteleiro com 
hospedagem no próprio complexo do Centro de 
Turismo. 

Distâncias pela ES-010. 
 Aeroporto de Vitória - 40km. 
 Porto de Vitória - 30km. 
 Portocel - 45km 
 Rodoviária de Vitória - 46km. 

 
Espaço físico: capacidade para 4.000 pessoas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços de 
apoio: televisão/vídeo, telas, 
microcomputador/impressora, fax, retroprojetor, 
ar-condicionado, telefones, instalações sanitárias, 
serviços de limpeza, garagem para 1.200 veículos, 
internet, serviço de segurança, montagem de 

http://www.sesc-es.com.br.
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standes, data-show, 3 restaurantes independentes, 
serviço de coffee/buffet (Coffee Break Dani) e 
estacionamento. 
 
Descrição e observações complementares: 
representa atualmente um dos melhores do país 
para realização de pequenos e grandes eventos. 
 
A estrutura se distribui em pavimento térreo e 
superior, com restaurantes construídos na área 
externa. 
 
Toda a obra foi edificada em arquitetura de estilo 
mouro, com paredes de 70cm de espessura, 
formando um conjunto arquitetônico exuberante 
chamado de Praça Maior, a tradicional Praça Maior 
de Madri na Espanha, ponto de reunião de sua 
sociedade. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. SESC. 
2. In loco. 

 
5.5.2 � Parques e Pavilhões  

de Exposições. 
 
Nome da empresa:  
Parque de Exposições Rubens Pimentel. 
 
Localização: Bairro Guaxindiba. 
 
Telefone: (27) 3296-4026 e (27) 3296-4344. 
 
Gerências: geral e operacional. 
 
Formas de pagamento do uso do 
equipametos/serviços: cartão de crédito, cheque 
ou dinheiro. 
 
Período de funcionamento: conforme o evento. 
 
Espaço físico: capacidade para 10.000 pessoas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias e locais para alimentação não 

adaptados, telefone público, estacionamento, 
serviços de limpeza, de saúde e de segurança. 
 
Descrição e observações complementares: o 
local é utilizado para realização de eventos 
públicos, exposições agropecuárias e outros 
eventos. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
5.2.3 � Auditórios/Salões/Salas 
 
Nome da empresa:  
Auditório Francisco Monteiro Bermudes. 
 
Localização: Rua Professor Lobo, s/nº. Bairro 
Centro. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Período de funcionamento: atendimento de 
segunda a sexta-feira entre 8h e 18h. 
 
Espaço físico: capacidade para 1.000 pessoas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços de 
apoio: televisão/vídeo, telas, retroprojetor, ar-
condicionado, instalações sanitárias e serviços de 
limpeza. 
 
Descrição e observações complementares: 
funciona na área interna da Câmara Municipal de 
Aracruz. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Salão de Convenções do Hotel Coqueiral Praia 
Park. 
 
Localização: Rodovia ES-060, Km 16. Coqueiral. 

 
CEP: 29195-000. 
 
Telefone: (27) 3250-1214. 
 
Web site: http://www.coqueiralpraiahotel.com.br. 
 
E-mail: cph@coqueiralpraiahotel.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Formas de pagamento do uso de 
equipamento/serviços: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Características gerais: o centro Hoteleiro 
encontra-se na área interna do hotel. 
 

Distâncias pela ES-010: 
 Aeroporto de Vitória - 50km. 
 Porto de Vitória - 19km. 
 Portocel - 55km. 
 Rodoviária de Vitória - 56km. 

 
Horário de atendimento: de segunda-feira a 
domingo, conforme solicitado. 
 
Espaço físico: 1 auditório, com capacidade para 
até 100 pessoas sentadas. As dependências do 
hotel podem ser utilizadas de modo geral. 
 
Equipamentos, instalações e serviços de 
apoio: televisão/vídeo, 
microcomputador/impressora, retroprojetor, ar-
condicionado, telefones, fax, instalações sanitárias, 
serviço de limpeza, flip-chart, internet, restaurante 
e estacionamento. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
RDC Clube. 
 
Localização: Rua Professor Lobo, s/nº. Bairro 
Centro. 

http://www.coqueiralpraiahotel.com.br.
mailto:cph@coqueiralpraiahotel.com.br.
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CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-1715. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 permanentes. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Período de atendimento: segunda a quinta-feira, 
de acordo com horário solicitado. De sexta-feira a 
domingo, somente no horário diurno. 
 
Espaço físico: um salão com cerca de 900m², 
com capacidade para 200 pessoas sentadas. 
Podem ser acrescentadas mais cadeiras. 
 
Equipamentos, instalações e serviços de 
apoio: instalações sanitárias, serviços de limpeza, 
bar, som mecânico, 50 jogos de mesa, facilidade 
para portadores de necessidades especiais (rampa) 
e serviço de segurança. 
 
Descrição e observações complementares: 
pode ser alugado para festas particulares e 
reuniões em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
5.6 � LAZER E ENTRETENIMENTO 
 
5.6.1 � Parques, Jardins e Praças 
 
Nome da empresa:  
Praça São João Batista. 
 
Localização: em frente da Igreja São João Batista 
da sede. 
Bairro Centro. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Gerência: a Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos. 

 
Forma de ingresso: gratuito. 
 
Período de funcionamento: diariamente, 24 
horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: serviço 
de limpeza e de segurança, telefone público, 
bancos de cimento e fonte de água luminosa. 
 
Principais atividades ocorrentes no atrativo: 
descanso e lazer. 
 
Descrição e observações complementares: é a 
principal praça do município de Aracruz, sendo uma 
área de circulação pública. Há no local uma estátua 
do padroeiro São João Batista. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
5.6.2 � Clubes. 
 
Nome da empresa:  
AABB � Associação Atlética Banco do Brasil. 
 
Localização: Rua José Santi, s/nº. Bairro Nova 
Aracruz. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-1652. 
 
Gerências: geral. 
 
Nímero de funcionários: 4 permanentes. 
 
Forma de ingresso: o acesso é permitido para 
sócios e para o público em geral, porém, a área de 
piscina e dos esportes é somente para os 
associados. 
 
Período de funcionamento: de terça a domingo 
das 7h às 21horas. 
 

Equipamentos, instalações e serviços:  
instalações sanitárias, locais para alimentação, 
serviço de limpeza, de segurança estacionamento 
com vagas para 1000 veículos, piscina adulto e 
infantil, minitoboágua, mesas de jogos, palco para 
shows, bar e lanchonete, campo de futebol e 
quadra poliesportiva. 
 
Principais atividades ocorrentes no atrativo: o 
bar funciona diariamente. Alugam o espaço para 
festas e há no espaço atividades de lazer em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
ABA � Associação Banestes de Aracruz. 
 
Localização: Rua César Sarcinelly, s/nº. Bairro 
Vila Nona. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-1335. 
 
Gerência: Banestes � geral. 
 
Número de funconários: 3 permanentes. 
 
Forma de ingresso: o ingresso é permitido 
somente para associados que pagam uma pequena 
quantia mensal. 
 
Período de funcionamento: funciona de terça a 
domingo das 7h às 18h (piscina). 
 
Equipamentos, instalações e serviços: há 
instalações sanitárias, locais para alimentação, 
serviço de limpeza, de segurança, campo de 
futebol, piscinas, playground, estacionamento, 
campo de bocha, salão de jogos de mesa, bar e 
lanchonete e palco para shows. 
 
Principais atividades ocorrentes no atrativo: 
bailes dançantes e aluguel para festas. Área com 
churrasqueira. 
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Descrição e observações complementares: nas 
segundas-feiras não abre. 
 
Há 3 piscinas, sendo uma com 1 toboágua. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Lion�s Club de Aracruz. 
 
Localização: Rua Padre João Bauer, n° 482. Bairro 
Centro. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-3843 
 
Gerência:  geral. 
 
Número de funcionários: 4 permanentes 
 
Forma de ingresso: gratuito. 
 
Período de funcionamento: atendimento da 
secretaria, de terça a sexta-feira entre 13h e 17h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais para alimentação, 
serviço de limpeza, de segurança, campo de 
futebol, piscinas, playground e estacionamento. 
 
Principais atividades ocorrentes no atrativo: 
eventos sociais e filantrópicos. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Esporte Clube Aracruz. 
 
Localização: Rua Padre Luiz Parenzi, nº 369. 
Bairro Centro. 
 
CEP: 29190-000. 

 
Telefone: (27) 3256-1973. 
 
E-mail: esporte.aracruz@terra.com.br. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 3 permanentes. 
 
Forma de ingresso: pago. 
 
Período de funcionamento: secretaria das 8h às 
17horas, bar das 16h30 às 22h30. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais para alimentação, 
serviço de limpeza, de saúde (somente quando 
acontecem os campeonatos) e estacionamento 
para 40 vagas. Há no local um estádio de futebol 
(Estádio do Bambu). 
 
Principais atividades ocorrentes no atrativo: 
aberto para campeonatos e aberto também para 
associados com acesso ao bar. 
 
Descrição e observações complementares: 
estão construindo piscinas e área de lazer com 
playground para as crianças. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Clube da Orla. 
 
Localização: Rua dos Girassóis, n° 200. Coqueiral. 
 
CEP: 29195-000. 
 
Telefone: (27) 3250-1424. 
 
E-mail: clubedaorla@terra.com.br. 
 
Gerências: geral e diretorias. 
 
Número de funcionários: 20 permanentes. 

 
Forma de ingresso: sócios, convidados e alunos 
atletas. 
 
Período de funcionamento: atendimento diário 
entre 6h e meia-noite. 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais para alimentação, 
serviço de limpeza, de segurança, telefone público 
e estacionamento. 
 
Principais atividades ocorrentes no atrativo: 
musculação, vôlei, ginástica, futsal, dança, sauna, 
piscina, tênis, teatro espaço cultural, 
churrasqueiras e salão de jogos. 
 
Descrição e observações complementares: o 
clube promove bailes e eventos. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
Nome da empresa:  
ARCA � Associação Recreativa e Cultural de 
Aracruz. 
 
Localização: Rodovia Demócrito Moréia, nº 50. 
Bairro de Fátima. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-1155. 
 
Gerência: um grupo de diretores. 
 
Número de funcionários: 10 permanentes. 
 
Forma de ingresso: acesso exclusivo para 
associados. 
Período de funcionamento: o ginásio funciona 
de segunda a domingo das 8h às 23h. 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais para alimentação, 
serviço de limpeza, de segurança, telefone público, 
estacionamento com vagas para 500 veículos e 
adaptações para portadores de necessidades 
especiais com rampa de acesso. 

mailto:clubedaorla@terra.com.br.
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Principais atividades ocorrentes no atrativo: 
quadras reservadas para a prática de esportes, 
sauna, piscina e campo de futebol. 
 
Dentro do ginásio também são realizados shows e 
outros eventos. Também há no local academia e 
escolinha de futebol. 
 
Na ARCA-Praiana, localizada na Barra do Sahy 
existe um espaço para camping, com áreas 
reservadas para prática de esportes, quiosques 
com churrasqueiras. No período de verão, com a 
realização de shows, o local torna-se muito 
freqüentado. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
5.6.3 � Cinemas. 
 

Nome da empresa:  
Cine-Teatro Ravenna. 
 
Localização: Rua José Alves da Costa, nº 56. 
Ravenna Shopping. 
Bairro Centro. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-2543 e (27) 3526-3581. 
 
Fax: (27) 3526-3581. 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 4 permanentes. 
 
Forma de ingresso: pago, sendo meia para 
estudantes, idosos (acima de 65 anos) e crianças 
(abaixo de 12 anos). 

 
Período de funcionamento: de segunda a 
domingo das 19h às 21h. 
 
Dependendo do filme pode haver às 21h e às 
23h.Quando há filmes infantis em cartaz a exibição 
é a tarde. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais para alimentação, 
serviço de limpeza, de segurança, telefone público, 
estacionamento para 25 vagas e adaptação para 
portadores de necessidades especiais. 
 
Principais atividades ocorrentes no atrativo: 
palestras, peças teatrais e exibição de filmes. 
 
 
 
 

5.6.4 � Outros Locais. 
 
Nome da empresa:  
Bosi Eventos. 
 
Localização: Rua 7 de Setembro, nº 472. Bairro 
Itaputera. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-1526 e (27) 3526-30 
 
Fax: (27) 3526-3058. 
Web Site: http://www.eobicho.com.br. 
 
E-mail: bosieventos@uol.com.br. 
 
Gerência: Geral, com 12 temporários. 
 
Forma de ingresso: pago 
 
Período de funcionamento: depende do evento, 
funciona de sexta a domingo. 
 

Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais para alimentação, 
serviço de limpeza e estacionamento improvisado. 
 
Principais atividades ocorrentes no atrativo: 
aluguel do espaço para eventos.  
Descrição e observações complementares: o 
serviço de segurança fica por conta de quem aluga 
o espaço, geralmente é alugado para formatura, 
aniversários, shows locais e nacionais. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco 
 
6- INFRA-ESTRUTURA DE APOIO TURÍSTICO 
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6.1 � INFORMAÇÕES BÁSICAS DO  
MUNICÍPIO 
 
6.1.1� Características Gerais 
 
6.1.1.1� Políticas 
 
Nome:  
Aracruz. 
 
Endereço da prefeitura: Rua Professor Lobo, nº 
1128, Bairro Morobá. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3296 3755 / 3296 3619. 
 
Fax: (27) 3296 4567. 
 
Home page: http://www.pma.es.gov.br. 
 
E-mail: saulomeirelles@aracruz.es.gov.br 
 
Registro estadual: 027142.702/0001-66. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística � IBGE  
Instituto de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento 
Jones dos Santos Neves - IPES 
 
 
6.1.1.2 � Geográficas 
 
Área do município:  1.435 km2. 
 
Localização:  
Latitude � 19º 49� 09�. 
Longitude � 40º 16� 15�. 
 
Municípios limítrofes: 
Ao Leste- Oceano Atlântico 
A Oeste- Ibiraçú e João Neiva 
Ao Norte- Linhares 
Ao Sul- Fundão 
 
Distritos:  

 Sede � 452 km2 

 Guaraná � 182 km2 
 Jacupemba � 99 km2 
 Riacho � 437 km2 
 Santa Cruz � 256 km2 

 
Temperatura:  
Mínima - 19,5° C; 
Média - 28° C e 
Máxima - 37° C. 
 
Clima: tropical litorâneo, com inverno seco, pouco 
acentuado. 
 
Altitude  
Média: 68m. 
Máxima: 582m (Morro do Arcanga). 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. PMA - Plano Diretor de Turismo de Aracruz. 
2. Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE 
      3.   Instituto de Apoio à Pesquisa e ao 
Desenvolvimento Jones     

      dos Santos Neves - IPES 
4. www.aracruz.es.gov.br 

 
 
6.1.1.3 � Econômicas. 
 
Principais atividades econômicas:  

 exploração florestal,  
 agricultura e pecuária,  
 indústrias de transformação e  
 comércio. 

 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
6.1.2 � Aspectos Históricos 
 
Com forte influência das culturas italiana e indígena, 
Aracruz completou 448 anos de história e 157 anos 
de autonomia política. 
 
O município teve sua origem na fundação de um 
pequeno aldeamento indígena, na foz do rio 
Piraqueaçu em 1556, pelos padres jesuítas Braz 

Lourenço e Diogo Jácomo, que lhe deram o nome 
de Aldeia Nova. 
 
Em função de dificuldades naturais, os jesuítas 
fundaram uma segunda aldeia, não muito longe dali, 
que prosperou muito mais que a primeira, havendo 
com isso a troca de nomes: Aldeia Nova passou a se 
chamar Aldeia Velha. 
 
A Aldeia Velha tornou-se município pela resolução 
provincial nº 2, de 3 de abril de 1848, 
desmembrando-se da Aldeia Nova, hoje Nova 
Almeida, município de Serra.  
Com o nome de Santa Cruz em 1849 é instalada a 
Câmara Municipal. 
 
Em 3 de fevereiro de 1860, D. Pedro II e comitiva, 
em visita a Santa Cruz, pernoitou na sede da Vila. 
Na localidade, inaugurou o chafariz público, 
deixando doações para o término da construção da 
igreja. Em 31 de dezembro de 1943, o município e 
sede de Santa Cruz receberam o nome de Aracruz. 
 
Em 7 de outubro de 1948, pela resolução nº 1 da 
Câmara Municipal, a sede foi transferida para o 
povoado de Sauaçu, com objetivo de centralizar os 
poderes municipais. 
 
Assim, em 6 de agosto de 1950, com muitas 
solenidades e festejos, transferiu-se a sede do 
governo municipal para o povoado de Sauaçu, que 
passou a se chamar cidade e distrito de Aracruz, 
com transferência oficial da comarca. 
Hoje, a cidade, de porte médio, concentra uma boa 
rede de serviços e um variado comércio local. A 
implantação industrial da Aracruz Celulose, em 
conjunto com seus fornecedores, gera 
aproximadamente, nove mil empregos, sendo 
responsável por 70% da arrecadação municipal. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
6.1.3 � Administração Municipal. 
 
6.1.3.1 � Estrutura Administrativa. 
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Nome do Prefeito: Luiz Carlos Cacá Gonçalvez. 
 
Número de secretarias, Departamentos e 
Outros:  

 GABPE - Secretaria Municipal de Gabinete, 
 PROGE - Procuradoria Geral, 
 SEMPE - Secretaria Municipal de 

Planejamento e Desenvolvimento 
Econômico, 

 SEMSU - Secretaria Municipal de 
Suprimento, 

 SEMED - Secretaria Municipal de Educação, 
 SEMAD - Secretaria Municipal de 

Administração, 
 SEMOB - Secretaria Municipal de Obras, 
 SEMIU - Secretaria Municipal de Infra-

Estrutura Urbana, 
 SEMFA - Secretaria Municipal da Fazenda, 
 SEMSA - Secretaria Municipal de Saúde, 
 SEMAS - Secretaria Municipal de Ação 

Social, 
 SEMHA - Secretaria Municipal de Habitação 

e Trabalho, 
 SEMTU - Secretaria Municipal de Turismo 

esporte, Cultura e Lazer, 
 SEMAG - Secretaria Municipal de 

Agricultura, 
 SEMCO - Secretaria Municipal de 

Comunicação, 
 SEMAM - Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, 
 Secretaria Geral de Desenvolvimento 

Social, 
 SALIMPU � Serviço de Limpeza Pública, 
 SAAE � Serviço Autônomo de Limpeza 

Pública, 
 IPASMA � Instituto de Previdência e 

Assistência aos Servidores do Município de 
Aracruz. 

 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
6.1.3.2 � Gestão do Turismo 
 
Órgão oficial de turismo: Secretaria Municipal de 
Turismo Esporte, Cultura e Lazer. 

 
Titular do órgão:  Carlos Alberto Favalessa 
 
E-mail: turismo@aracruz.es.gov.br 
 
Lei de Criação do Conselho Municipal de 
Turismo: Lei n° - 1427/90. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
6.1.4 � Legislação Municipal 
 
Lei Orgânica do Município: Decreto 53 de 
11/11/1890, com instalação em 16/01/1849. 
 
Legislação de uso e ocupação do solo: Lei n° 
2336 de 26/12/2000. 
 
Fundo de desenvolvimento do Turismo: n° 
2062/97. 
 
Legislação de prevenção ambiental: Lei n° 2436 
de 26/12/1961. 
 
Lei de Criação da Secretaria Municipal de 
Turismo: Lei n° 1.697/93 de 31/12/1993. 
Lei de Criação do Conselho Municipal de 
Turismo: Lei n° - 1427/90. 
 
Referências/documentos consultados: IPES 
 
 
 
6.1.5 � Feriados e Datas  

Comemorativas Municipais. 
 

 Padroeiro do Município, São João Batista - 
24 de junho, 

 Emancipação Política do Município � 3 abril; 
 
6.1.6 � Serviços Públicos. 
 
Domicílios particulares permanentes:  
domicílios. 
 
 

6.1.6.1 � Abastecimento de Água. 
 
Empresa responsável: SAAE. 
 
Forma de abastecimento de água dos 
domicílios particulares permanetes e número 
de domicílios dos atendidos (%):  

 rede geral � 45,9%; 
 poço ou nascente � 50,5% e 
 outra � 3,6%. 

 
Número de domicílios atendidos: 19.842. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: 
<<http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/municip
ios/64/Habitacao/tab06.pdf>. Acesso em jan. 
2005. Fonte dos dados: IBGE. Microdados do 
Censo 2000. 

 
 
 
6.1.6.2� Serviços de Esgoto. 
 
Empresa responsável: SAAE - Serviços 
Autônomos de Água e Esgoto. 
 
Forma de esgotamento sanitário dos domicílios 
particulares permanentes  e número dos 
atendidos (%):  

 fossa rudimentar � 35,2%; 
 fossa séptica � 9,5%; 
 outro escoadouro � 0,2%; 
 rede geral de esgoto ou pluvial � 28,9%; 
 rio, lago ou mar � 22,0%; 
 vala � 3,1% e 
 nenhuma � 1%. 

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

 fossa rudimentar - 7,8%; 
 fossa séptica - 5,8%; 
 rede geral de esgoto ou pluvial - 55,4%; 
 rio, lago ou mar - 30,3%; 
 vala - 0,7%. 
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Localização: Rua José Santos Lopes, s/n° Bairro 
Decartis. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: 3256-9400. 
 
Número de ligações: 13.028 unidades 
habitacinais. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: < 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/munic
ipios/64/Habitacao/tab08.pdf>. Acesso em 
jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 
Microdados do Censo 2000. 

2. in loco. 
 
 
 
6.1.6.3 - Serviços de Energia. 
 
Tipo de abastecimento de energia: elétrica. 
 
Empresa responsável: ESCELSA. 
 
Número de domicílios atendidos: 19.075 
ligações, sendo 17.559 na área urbana, 1.516 na 
área rural. 15.793 ligações residenciais, 1.593 
ligações comerciais, 172 ligações industriais. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
6.1.6.4 � Serviços de Coleta de Lixo. 
 
Tipo de coleta de lixo e número de domicílios 
atendidos(%):  

 coletado - 55,7%; 
 jogado em rio, lago ou mar - 

0,7%; 
 jogado terreno baldio ou 

logradouro - 6,5%; 
 queimado ou enterrado - 36,1% e  
 tem outro destino - 0,9%. 

 

Empresa responsável: AMBITEC.  
 
Tipo de coleta:  convencional. 
 
Localização: Rua José Soeiro Rosa Loureiro, 130 
Bairro Decarli. 
 
CEP: 29191-000. 
 
Telefone: (27) 3256-3376. 
 
Número de domicílios atendidos: 14.028 
domicílios atendidos (87% da população) 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
6.1.6.5 - Serviços de Resíduos Sólidos. 
 
Tipo de Tratamento: aterro sanitário 
 
Empresa responsável: AMBITEC 
 
Número de domicílios atendidos: todo o 
município. 
 
Referências/Documentos consultados: 
Secretaria Municipal de Turismo. 
 
 
 
6.1.7 � OUTRAS INFORMAÇÕES. 
 
Distância da Sede à Capital do Estado: 83km 
segue pela BR-101. 
 
Taxa de urbanização: 84,3% 
 
Densidade demográfica: 47,9% 
 
População residente: 67.205 habitantes. 
 
Atrativos mais visitados: manguezal dos rios 
Piraquê-Açú e Piraquê Mirim, Aldeias Indígenas, 
Estação de Biologia Marinha Ruschi, Parque 
Municipal Morro do Aricanga e praias. 

 
Referências/Documentos consultados: 

1. Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE 

2. IPES. Disponível em: 
<http://www.ipes.es.gov.br>. Acesso em: 
set. 2004. 

3. Secretaria Municipal de Turismo. 
 
6.2 � MEIOS DE ACESSO AO MUNICÍPIO 
 
6.2.1 � Terrestres 
 
6.2.1.1 � Terminais/Estações Rodoviárias  

e Serviços Rodoviários. 
 
Rodovias: 

 Federal � pavimentada em bom estado de 
conservação. 

 Estadual � pavimentada em bom estado de 
conservação. 

 Municipal � pavimentada em bom estado 
de conservação. 

 
Equipamentos, serviços e facilidades nos 
equipamentos e vias de acesso: instalações 
sanitárias, locais para alimentação, serviço de 
limpeza, serviços de segurança, locais de embarque 
e desembarque, lojas de conveniência, locais para 
alimentação, vendas de passagens, instalações 
sanitárias e limpeza e telefone público. 
 
Acessos para capital do Estado: chegada e saída 
diária, na quantidade de 11 ônibus por dia. 
 
Acesso para outras capitais: 

 Rio de Janeiro � RJ - Rodovia BR�101 Sul. 
 Salvador � BA � Rodovia BR�101 Norte. 
  

Acesso para outras municípios: 
 Rodovia ES�010 � Santa Cruz x Barra do 

Riacho (pavimentada). 
 Rodovia ES�57 � Aracruz Sede x Barra do 

Riacho (pavimentada). 
 Rodovia ES�124 � Guaraná x Aracruz Sede 

(chão). 

http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/munic
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 Rodovia ES�261 � Fundão x Santa Cruz 

(planejada). 
 Rodovia BR�101 � João Neiva x Linhares 

via Guaraná (pavimentada). 
 

6.3 � SISTEMA DE COMUNICAÇÃO. 
 
6.3.1 � Agências Postais. 
 
Nome da empresa:  
Agência dos Correios. 
 
Localização: Rua Avencas, n° 22. Coqueiral. 
 
CEP: 29195-000. 
 
Telefone: (27) 3250-1739. 
 
Pagina na internet: http://www.correios.gov.br. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, no horário das 9h às 17h. 
 
Serviços prestados: serviços de postagem e 
telegramas. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
ACF Correios. 
 
Localização: Rua Quintino Loureiro, s/nº. Bairro 
Centro. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-1016. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, no horário das 9h às 17h. Aos sábados 
somente entrega de SEDEX. 
 
Serviços prestados: encomendas em geral, Sedex, 
telegramas e outros. 
 

Informações e observações complementares: 
oferece caixa de postagem na área externa, vende 
cartão de recarga Vivo e acesso a entrada com 
rampa para portadores de necessidades especiais. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
6.3.2 � Postos Telefônicos 

/Telefonia Celular 
 
Nome da empresa:  
Telefonia Celular. 
 
Serviços prestados: toda a orla e sede de Aracruz 
oferecem cobertura para o funcionamento de 
celulares das Operadoras Vivo, Tim, Claro e Oi. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
6.3.3 � Emissoras de  

Radio/Televisão. 
 
Nome da empresa:  
Radio Nova Onda FM. 
 
Localização: Rua José Alves da Costa, n° 56, sala 
601. Bairro Centro. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-0666. 
 
E-mail: novaonda93@terra.com.br. 
 
Período de funcionamento: diário, durante 24 
horas por dia. 
 
Serviços prestados: notícias, músicas e 
informações. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
6.3.4 � Jornais e Revistas  

Regionais/Locais 
 

Nome da empresa:  
Jornal Entrevista. 
 
Localização: Rua José Alves da Costa, n° 56, sala 
313. Bairro Centro. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-4569. 
 
Pagina na internet: 
http://www.jornalentrevistaonline.com.br. 
 
E-mail: j.entrevista@terra.com.br. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, das 8h às 18h. 
 
Serviços prestados: classificados, distribuído 
gratuitamente. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Folha do Litoral. 
 
Localização: Rua José Alves da Costa, n° 56, sala 
514. Bairro Centro. 
 
CEP: 29190-000 
 
Telefone: (27) 3256-3700. 
 
Pagina na internet: 
http://www.folhadolitoral.sites.uol.com.br. 
 
E-mail: folhalitoral@uol.com.br. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, das 8h às 18h, e aos sábados entre 8h e 12h. 
 
Serviços prestados: o jornal é distribuído nos 
município de Aracruz, Linhares, João Neiva, Fundão 
e Jaguaré. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
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6.4 � SISTEMA DE SEGURANÇA. 
 
6.4.1 � Delegacias e Postos  

de Polícia 
 
Nome da empresa:  
Destacamento Polícia Militar  
Barra do Riacho. 
 
Localização: Avenida Professor Aparício Alvarenga, 
n° 470. Barra do Riacho. 
 
CEP: 29197-0000. 
 
Telefone: (27) 3270-4452. 
 
Período de funcionamento: diário, 24 horas por 
dia. 
 
Equipamentos: viaturas, policiais e rádio amador. 
 
Serviços prestados: policiamento ostensivo. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
Nome da empresa:  
Destacamento Polícia Militar  
de Santa Cruz. 
 
Localização: Rua Tenente Coronel Paixão, s/n°. 
Bairro 
 
CEP: 29196-0000. 
 
Período de funcionamento: diário, 24 horas por 
dia. 
 Equipamentos: utiliza-se de todos disponíveis no 
Batalhão da Polícia Militar de Aracruz. 
 
Serviços prestados: policiamento ostensivo. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. BPM - Batalhão da Polícia Militar de 
Aracruz. 

2. In loco. 
 

 
Nome da empresa:  
Destacamento Polícia  
Militar de Guaraná. 
 
Localização: Avenida Gabriel Pandolfi, s/nº. Bairro 
Centro. Guaraná. 
 
Telefone: (27) 3276-1103. 
 
Período de funcionamento: diário, 24 horas por 
dia. 
  
Equipamentos: utiliza-se todos disponíveis do 
Batalhão da Polícia Militar de Aracruz. 
 
Serviços prestados: policiamento ostensivo. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. BPM - Batalhão da Polícia Militar de 
Aracruz. 

2. In loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Destacamento Polícia Militar  
de Vila do Riacho. 
 
Localização: Avenida Principal, s/n°. Vila do 
Riacho. 
 
Período de funcionamento: diário, 24 horas por 
dia. 
  
Equipamentos: todos os disponíveis no Batalhão da 
Polícia Militar de Aracruz. 
 
Serviços prestados: policiamento ostensivo. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. BPM - Batalhão da Polícia Militar de Aracruz 
e 

2. In loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Destacamento Polícia Militar  

de Jacupemba. 
 
Localização: Rodovia BR-101. Endereço 
 
Período de funcionamento: diário, 24 horas por 
dia. 
  
Equipamentos: todos os disponíveis no Batalhão da 
Polícia Militar de Aracruz. 
 
Serviços prestados: policiamento ostensivo. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Batalhão da Polícia Militar de Aracruz e 
2. In loco. 

 
 
Nome da empresa:  
Destacamento Polícia Militar de Irajá. 
 
Localização: Rua Principal, s/n°. Irajá.  
 
Período de funcionamento: diário, 24 horas por 
dia. 
  
Equipamentos: todos os disponíveis no Batalhão da 
Polícia Militar de Aracruz. 
 
Serviços prestados: policiamento ostensivo. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Batalhão da Polícia Militar de Aracruz. 
2. In loco. 

 
 
Nome da empresa:  
Polícia Militar � 3ª Companhia  
do 5° Batalhão da PMES. 
 
Localização: Avenida dos Coqueiros, s/nº. 
Coqueiral. 
 
CEP: 29196-000. 
 
Telefone: (27) 3250-1138 ou 190. 
 
Web site: http://www.pm.es.gov.br. 

http://www.pm.es.gov.br
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E-mail: ciacoqueiral@terra.com.br. ou 
urnavirtual@terra.com.br. 
 
Período de funcionamento: diário, 24 horas por 
dia. 
  
Equipamentos: viaturas, quadrículo e outros 
disponíveis no Batalhão da PM de Aracruz. 
 
Serviços prestados: policiamento ostensivo. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. BPM - Batalhão da Polícia Militar de Aracruz 
e 

2. In loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Polícia Militar � 5° BPM, 1ª Cia  
(Batalhão Silvestre Ezequiel de Fátima). 
 
Localização: Rodovia Aracruz. Coqueiral, Km 1. 
Bairro de Fátima. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-1100. 
 
Web site: http://www.pm.es.gov.br. 
 
Período de funcionamento: diário, 24 horas por 
dia. 
  
Equipamentos: viaturas, motocicletas, bicicletas e 
outros equipamentos de segurança. 
 
Serviços prestados: policiamento ostensivo da 
região de Aracruz, Ibiraçú, João Neiva e Fundão. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. BPM - Batalhão da Polícia Militar de 
Aracruz. 

2. In loco. 
 
 
Nome da empresa:  

Polícia Civil � Delegacia de  
Polícia de Aracruz. 
 
Localização: Rua General Aristides Guaraná, n° 
237. Bairro Centro. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-1181. 
 
Período de funcionamento: diário entre 9h e 
11h30 e das 12h30 às 17h (exceto as quarta-feiras, 
quando funciona somente entre 12h30 e 17h). 
  
Equipamentos: viaturas e outros equipamentos 
necessários. 
 
Serviços prestados: Delegacia de Polícia e 
Delegacia da Mulher. 
 
Informações e observações complementares: 
no local funciona a cadeia do município. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Cia de Polícia Ambiental. 
 
Localização: Vila do Riacho. Endereço 
 
Período de funcionamento: diário, 24 horas por 
dia. 
  
Equipamentos: veículos e outros equipamentos 
necessários. 
 
Serviços prestados: policiamento ambiental, 
encaminhamento de animais apreendidos para o 
Projeto SEREIA (Aracruz Celulose), principalmente 
espécimes de aves e outros que sejam protegidos 
por lei. 
 
Informações e observações complementares: é 
uma companhia independente do Batalhão de Polícia 
Militar. 
 

Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
6.4.2 � Postos de Polícia  

Rodoviária 
 
Nome da empresa:  
Polícia Rodoviária Estadual 
de Coqueiral. 
 
Localização: Rodovia ES-010, Km 16. Coqueiral. 
 
CEP: 29195-000. 
 
Telefone: (27) 3250-1446. 
 
Período de funcionamento: diário, 24 horas por 
dia. 
  
Equipamentos: veículos e outros equipamentos 
necessários. 
 
Serviços prestados: policiamento rodoviário. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
6.4.3 � Serviços e Busca e  

Salvamento. 
 
Nome:  
Salva-Vidas. 
 
Localização: nas praias e rios de maior fluxo 
turístico do município. 
 
Características gerais:  funcionamento das 7h às 
17h. 
 
Equipamentos: bóias e pranchas. 
 
Serviços prestados: salvamento e primeiros 
socorros em caso de acidentes nessas áreas. 
 
Referências/Documentos consultados: In loco. 
 
6.5 - SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR 
 

mailto:ciacoqueiral@terra.com.br.
mailto:urnavirtual@terra.com.br.
http://www.pm.es.gov.br


 78
6.5.1 � Pronto-Socorros 
 
Nome da empresa:  
Fundação Hospital São Camilo. 
 
Localização: Rua Manoel Pereira Pinto, nº 300. 
Bairro São Camilo. 
 
Telefone: (27) 3256-3000 e (27) 3256-4423. 
 
Período de funcionamento: diário, 24 horas por 
dia. 
 
Serviços prestados:  

 internações hospitalares,  
 cirurgia geral, 
 obstetrícia,  
 pediatria,  
 traumato-ortopedia,  
 pronto-socorro,  
 maternidade,  
 análises clínicas,  
 eletrocardiografia,  
 ultra-sonografia e 
 videolaparoscopia. 

 
Equipamentos:  

 centro cirúrgico, 
 laboratório de análises clínicas e 
 raio-x. 
 

Informações e observações complementares: 
conveniado Bradesco Saúde, UNIMED e outros.  
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
6.5.2 � Hospitais 
 
Nome da empresa:  
Fundação Hospital São Camilo. 
 
Localização: Rua Manoel Pereira Pinto, nº 300. 
Bairro São Camilo. 
 
Telefone: (27) 3256-3000 e (27) 3256-4423. 

 
Período de funcionamento: diário, 24 horas por 
dia. 
 
Serviços prestados: 

 internações hospitalares,  
 cirurgia geral, 
 obstetrícia,  
 pediatria,  
 traumato-ortopedia,  
 pronto-socorro, 
 maternidade,  
 análises clínicas e 
 cardiologia. 

 
Equipamentos:  

 centro cirúrgico, 
 laboratório de análises clínicas, 
 eletrocardiografia,  
 ultra-sonografia, 
 videolaparoscopia e 
 raio-x. 

Informações e observações complementares: 
conveniado Bradesco Saúde, UNIMED e outros.  
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
6.5.3 � Clínicas Médicas 
 
Nome da empresa:  
UNICLÍNICA. 
 
Localização: Rua Alegria, nº 380. Bairro Centro. 
 
Telefone: (27) 3256-2518 e (27) 3256-3149. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
domingo de 8h às 22h. 
 
Serviços prestados: homeopatia. 
 
Equipamentos: suficientes para consultas. 
 
Informações e observações complementares: 
conveniado Bradesco Saúde, UINIMED e outros.  

 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Instituto de Medicina Especializada. 
 
Localização: Rua José Alves Costa, nº 56, sala 505. 
Bairro Centro. 
 
Telefone: (27) 3256-3070 e (27) 3269-3968. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira das 8h às 18h 
 
Serviços prestados: 

 alergologia,  
 cardiologia,  
 cirurgia geral,  
 clínica médica,  
 dermatologia,  
 endocrinologia,  
 gastroenterologia,  
 ginecologia,  
 obstetrícia,  
 oftalmologia,  
 otorrinolaringologia,  
 pediatria,  
 pneumologia,  
 traumato-ortopedia e 
 urologia. 

 
Equipamentos: 

 eletrocardiogafia,  
 eletroencefalografia,  
 endoscopia digestiva e 
 ultrassonografia. 

 
Informações e observações complementares: 
conveniado Bradesco Saúde, UINIMED e outos.  
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Instituto de Reabilitação  
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Física de Aracruz. 
 
Localização: Rua Ananias Neto, nº 4. Bairro 
Centro. 
 
Telefone: (27) 3256-2139. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, das 8h às 18h. 
 
Serviços prestados:  

 fisiatria,  
 fisioterapia e 
 traumato-ortopedia. 

 
Equipamentos: específicos para fisioterapia. 
 
Informações e observações complementares: 
conveniado Bradesco Saúde, UNIMED e outros 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
Nome da empresa:  
MEDCLIN. 
 
Localização: Rua Professor Lobo, nº 479. Bairro 
Centro. 
Telefone: (27) 3256-4590 e (27) 3256-8204. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: 

 centro cirúrgico e 
 laboratório de análises clínicas. 

 
Serviços prestados:  

 dermatologia e 
 obstetrícia. 

 
Informações e observações complementares: 
conveniado Bradesco Saúde, UNIMED e outros.  
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  

Centro Médico Especializado. 
 
Localização: Rua Quintino Loureiro, nº 602. Bairro 
Centro. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-1597. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira entre 8h e 18h. 
 
Serviços prestados:  

 ginecologia,  
 cirurgia plástica,  
 restauradora,  
 cirurgia vascular periférica,  
 dermatologia,  
 urologia,  
 otorrinolaringologia,  
 cardiologia,  
 arlegologia,  
 medicina do trabalho,  
 clínica médica e 
 dentista. 

 
Equipamentos:  

 endoscopia  
 ultra-sonografia. 

 
Informações e observações complementares: 
conveniado Samp, SMS, Unimed, Medservice, Sul 
América e Bradesco Saúde. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Clínica Intermédica Santa Maria. 
 
Localização: Rua Napoleão Nunes Ribeiro dos 
Santos, nº 130. 
Bairro Centro. 
 
Telefone: (27) 3256-1733 e (27) 3256-2311. 
 

Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, entre 7h e 20h. 
 
Serviços prestados:  

 clínica médica,  
 ginecologia,  
 obstetrícia e 
 pediatria. 

 
Equipamentos:  

 suficientes para consultas, 
 centro cirúgico. 

 
Informações e observações complementares: 
conveniado Bradesco Saúde e outros. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
FISIOCENTER Fisioterapia. 
 
Localização: Rua Padre Luiz Parenzi, n° 870. Bairro 
Centro. 
 
Telefone: (27) 3296-3880. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, entre 7h e 20h. 
 
Serviços prestados: fisioterapia. 
 
Equipamentos: específicos para fisioterapia. 
 
Informações e observações complementares: 
atende a todos os planos de saúde, exceto Bradesco 
Saúde. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
FISIMED. 
 
Localização: Rua Cedros, nº 31. Coqueiral de 
Aracruz. 
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Telefone: (27) 3250-2550 e (27) 3250-1352. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, entre 8h e 18h e aos sábados entre 8h e 13h. 
 
Serviços prestados: fisioterapia e traumato-
ortopedia. 
 
Equipamentos:  

 específicos para fisioterapia e 
 raio-x. 

 
Informações e observações complementares: 
conveniado Bradesco Saúde e outros. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
Nome da empresa:  
CLIMEB. 
 
Localização: Rua Professor Aparício Alvarenga, nº 
2. Barra do Riacho. 
 
Telefone: (27) 3250-1291. 
 
Web site: http://www.climeb.com.br. 
E-mail: cliente@climeb.com.br. 
 
Período de funcionamento: diariamente, 24 horas 
por dia (pronto atendimento). 
 
Serviços prestados:  

 clínica médica,  
 dermatologia,  
 ginecologia,  
 obstetrícia,  
 pediatria,  
 traumato-ortopedia,  
 cardiologia,  
 neurologia,  
 urologia e 
 gastroenterologia. 

 
Oferece repousos por um período de até 6h horas e 
pequenos procedimentos cirúgicos. 
 
Equipamentos:  

 suficientes para consultas, 

 centro cirúgico, 
 raio-x e 
 eletrocardiograma. 

 
Informações e observações complementares: 
conveniado Bradesco Saúde, Unimed, Medservice, 
São Bernardo, ASPMES, Samp, SMS, Banescaixa, 
Assefas, Geap, CST econmic e Sauvida. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
CREARA � Centro de Reabilitação  
de Aracruz. 
 
Localização: Rua Alegria, n° 440. Bairro Centro.  
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-6281. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, entre 7h e 18h. 
 
Serviços prestados:  

 fisioterapia,  
 ortopedia,  
 clínica geral,  
 psicologia e 
 fonoaudiologia. 

 
Equipamentos:  

 suficientes para consultas, 
 centro cirúrgico, 
 raio-x e 
 específicos para fisioterapia. 

 
Informações e observações complementares: 
propriedade da Prefeitura Municipal de Aracruz. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
SIND - Empresas Convênio  
Médico Ambulatorial. 

 
Localização: Rua Alegria, s/nº. Bairro Centro. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-3612. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, entre 8h e 18h. 
 
Serviços prestados:  

 clínica geral e 
 pediatria. 

 
Informações e observações complementares: 
conveniado Visel, Aloísio Domingos Vescovi e Cristal 
Vidros.  
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Policlínica. 
 
Localização: Rua Professor Lobo, n° 284. Bairro 
Centro. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-6339. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira entre 7h e 19h. 
 
Serviços prestados:  

 clínica geral,  
 cardiologia,  
 oftalmologia,  
 ginecologia,  
 obstetrícia,  
 pediatria,  
 ortopedia e 
 neurologia. 

 
Informações e observações complementares: o 
pronto atendimento funciona apenas 12 horas. 
Conveniado SMS � Plano de Saúde. 

http://www.climeb.com.br.
mailto:cliente@climeb.com.br.
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Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
 
5.4 � Postos de Saúde 
 
Nome da empresa:  
Posto de Saúde Guaxindiba. 
 
Localização: Avenida Venâncio Flores, s/nº. Bairro 
Centro. 
 
Telefone: (27) 3296-4011. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, entre 8h e 17h. 
 
Serviços prestados: clínica geral. 
 
Equipamentos: suficientes para consultas. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Aracruz. 
2. In loco. 

 
 
Nome da empresa:  
Posto de Saúde Vila Rica. 
 
Localização: rua Padre Luiz Parenzi, s/n Bairro Vila 
Rica.  
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3296-2600 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, entre 8h e 17h. 
 
Serviços prestados: clínica geral. 
Equipamentos: suficientes para consultas. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Aracruz. 
2. In loco. 

 
 
Nome da empresa:  
Unidade de Saúde Coqueiral. 
 
Localização: Avenida dos Coqueiros, s/n°. 
Coqueiral. 
CEP: 29-196-000. 
 
Telefone: (27) 3250-2925. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira entre, 8h e 17h. 
 
Serviços prestados: clínica geral. 
 
Equipamentos: suficientes para consultas. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Aracruz. 
2. In loco. 

 
 
Nome da empresa:  
Unidade de Saúde Familiar  
de Barra do Riacho. 
 
Localização: Rua Patriarca Albino Azeredo, n° 60. 
Barra do Riacho. 
 
CEP: 29-197-000. 
 
Telefone: (27) 3270-8312. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, entre 8h e 17h. 
 
Serviços prestados: clínica geral. 
 
Equipamentos: suficientes para consultas, 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Aracruz. 
2. In loco. 

 
 
 

6.5.5 � Farmácias 
 
Nome da empresa:  
Farmácia Bianca. 
 
Localização: Avenida Venâncio Flores, nº 1455. 
Bairro Centro. 
 
Telefone: (27) 3256-2317. 
 
Período de funcionamento:De segunda a sexta-
feira entre 8h e 18h. Sábado entre 8h e 13h. 
 
Serviços prestados: medicamentos e perfumaria 
em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
GLOBOFARMA. 
 
Localização: Rua Alegria, nº 380. Bairro Centro. 
  
Telefone: (27) 3256-4335. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, entre 8h e 18h. Sábado entre 8h e 13h. 
 
Serviços prestados: medicamentos e perfumaria 
em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Drogaria Olmofar. 
 
Localização: Rua Professor Lobo, nº 86. Bairro 
Centro. 
 
Telefone: (27) 3256-2986. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, entre 8h e 18h e sábado, entre 8h e 13h. 
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Serviços prestados: medicamentos e perfumaria 
em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
Nome da empresa: 
 Drogaria Central. 
 
Localização: Avenida Venâncio Flores, nº 1263 � 
loja A. Bairro Centro. 
 
Telefone: (27) 3256-1644. 
 
Período de funcionamento:de segunda a sexta-
feira, entre 8h e 18h, e sábado, entre 8h e 13h. 
 
Serviços prestados: medicamentos e perfumaria 
em geral. 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: 
 Drogaria São Paulo. 
 
Localização: Rua José Jardim Rebouças, n° 31. 
Bairro Centro. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-3174. 
 
Período de funcionamento: diário, 24 horas por 
dia. 
 
Serviços prestados: medicamentos e perfumaria 
em geral. 
 
Informações e observações complementares: 
em frente à rodoviária. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Drogaria Barra do Riacho. 
 

Localização: Avenida Professor Aparício Alvarenga, 
n° 870. Barra do Riacho. 
 
CEP: 29497-000. 
 
Telefone: (27) 3270-8175. 
Período de funcionamento: de segunda a sábado, 
entre 8h e 20h. 
 
Serviços prestados: medicamentos, perfumaria 
em geral e aplicação de injeção. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Drogaria Barra do Sahy. 
 
Localização: Rodovia ES-010, Km 54,5. Barra do 
Sahy. 
 
CEP: 29192-000. 
 
Telefone: (27) 3250-7600. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sábado, 
entre 8h e 20h. 
 
Serviços prestados: medicamentos e perfumaria 
em geral.  
 
Informações e observações complementares: 
abre ao domingos esporadicamente e na alta 
temporada do verão, de acordo com o movimento. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Farmácia Santa Lúcia. 
 
Localização: Rua dos Vinháticos, n° 90. Coqueiral. 
 
CEP: 29195-000. 
 
Telefone: (27) 3250-2279. 

 
Período de funcionamento: de segunda a sábado, 
entre 7h30 e 28h e domingos e feriados, entre 8h e 
21h. 
 
Equipamentos: caixa eletrônico do Banco do Brasil. 
 
Serviços prestados: medicamentos, perfumaria 
em geral e aplicação de injeção. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
Nome da empresa:  
Farmácia Tessarolo. 
 
Localização: Avenida Venâncio Flores, s/nº. Bairro 
Centro. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-1454. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, entre 8h e 19h, e sábado, entre 8h e 13h. 
Equipamentos: sala para aplicação de injeção e 
balança. 
 
Serviços prestados: medicamentos e perfumaria 
em geral, além de venda de cartão para celular 
(Vivo), cartão para telefone público e entrega de 
medicamentos em domicílio. 
 
Informações e observações complementares: 
integra Rede Farmes e aceita cartão de crédito Visa 
e Master Card. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Farmácia São José. 
 
Localização: Avenida Venâncio Flores, s/nº. Bairro 
Centro. 
 
CEP: 29190-000. 
Telefone: (27) 3256-2122. 
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Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, entre 8h e 19h, e sábado, entre 8h e 13h. 
 
Equipamentos: sala para aplicação de injeção e 
balança. 
 
Serviços prestados: medicamentos e perfumaria 
em geral, além de venda de cartão para celular, 
cartão para telefone público e entrega de 
medicamentos em domicílio. 
Informações e observações complementares: 
aceita cartão de crédito Visa e Master Card. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Drogaria Popular. 
 
Localização: Avenida Venâncio Flores. Bairro 
Centro. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, entre 8h e 19h, e sábado, entre 8h e 13h. 
 
Equipamentos: sala para aplicação de injeção e 
balança. 
 
Serviços prestados: medicamentos e perfumaria 
em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Multifarma. 
 
Localização: Avenida Venâncio Flores, s/nº. Bairro 
Centro. 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-1390. 
 

Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, entre 8h e 19h, e sábado, entre 8h e 13h. 
 
Equipamentos: sala para aplicação de injeção e 
balança. 
 
Serviços prestados: medicamentos e perfumaria 
em geral, além de entrega de medicamentos em 
domicílio e manipulação de medicamentos. 
 
Informações e observações complementares: 
aceita cartão de crédito Visa e Master Card. 
 
Venda de cartão telefônico para celular e telefone 
público. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
Nome da empresa:  
Farmácia Del Caro. 
 
Localização: Avenida Venâncio Flores, s/nº. Bairro 
Centro. 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone/Fax: (27) 3256-1626. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sábado, 
entre 8h às 19h. 
 
Equipamentos: sala para aplicação de injeção e 
balança. 
 
Serviços prestados: medicamentos e perfumaria 
em geral, além de entrega de medicamentos em 
domicílio. 
 
Informações e observações complementares: 
integra Rede Farmes e aceita cartão de crédito Visa 
e Master Card. 
 
Venda de cartão para celular e telefone público. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
 

6.5.6 � Clínicas Odontológicas 
 
Nome da empresa:  
DENTALCLIN. 
 
Localização: Rua Professor Lobo, nº 300. Bairro 
Centro. 
 
Telefone: (27) 3256-2717. 
 
E-mail: dentalclin@terra.com.br. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, entre 8h e 18h, e sábado entre 8h e 13h. 
 
Equipamentos: equipamentos necessários para os 
serviços prestados. 
 
Serviços prestados: clínica geral, ortodontia, 
endodontia, odontopediatria e periodontia. 
 
Informações e observações complementares: 
conveniado São Bernardo Saúde, OdontoSamp, 
Medservice Economic, Sima, Sulamérica e Sauvida. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
6.6 � SISTEMA EDUCACIONAL. 
 
Taxa de alfabetização de adultos: 71 %. 
 
Taxa bruta de freqüência escolar: 85 %. 
 
População de 10 a 14 anos alfabetizadas: � 
7.115 em 2000. 
 
População de 10 a 14 anos não alfabetizadas: � 
161 em 2000. 
 
Número de matrículas realizadas: 

 Ensino Fundamental � 14.905. 
 Ensino médio � 4.930. 

 
Número de estabelecimentos de ensino: 

 Rede Pública Federal � 0. 

mailto:dentalclin@terra.com.br.
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 Rede Pública Estadual � 8. 
 Rede Pública Municipal � 62. 
 Rede Privada � 7.  

 
Referências/Documentos consultados: 

1. ES em Dados. Governo do Estado 
do Espírito Santo. 2003/2006 

2. In loco.  
3. SEDU/2004. 

 
 
 
6.6.1 � Ensino Superior 
 
Nome da empresa:  
FACHA - Faculdade de Ciências Humanas de 
Aracruz. 
 
Localização: Rua Professor Berilo B. Santos, nº 
180. Bairro Ginásio. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-1102. 
 
Fax: (27) 3526-1633. 
 
E-mail: secretaria@fsjb.edu.br. 
 
Período de funcionamento: turno matutino, 
vespertino e noturno. 
 
Equipamentos: laboratório de informática, 
laboratório de línguas, laboratório de química e 
laboratório de mecânica. 
 
Cursos oferecidos: Cursos de Graduação:  

 administração,  
 arquitetura,  
 direito,  
 computação,  
 ciências contábeis,  
 pedagogia,  
 engenharia mecânica,  
 engenharia química,  
 letras português e espanhol,  
 letras, português e inglês,  

 secretariado. 
 
Cursos de Pós-Graduação: psicopedagogia, docência 
do ensino superior, engenharia da segurança do 
trabalho. 
 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. in loco e 
2. Dispoível em: www.fsjb.edu.br 
     <http://www.fsjb.edu.br/facha>. Acesso 
em: set. 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.7 � OUTROS SERVIÇOS E                   
        EQUIPAMENTOS DE APOIO 
 
6.7.1 � Locadoras de Imóveis 
 
Nome da empresa:  
Cecato Negócios Imobiliários. 
 
Localização: Avenida Venâncio Flores, s/n°. Bairro 
Centro. 
 
Telefone: (27) 3256-8416. 
 
Período de funcionamento: segunda a sexta-feira, 
entre 8h e 18h, e sábado, entre 8h e 13h. 
 
Serviços prestados: compra, venda e aluguel de 
imóveis. 
 

Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Rose Garcia Empreendimentos Imobiliários. 
 
Localização: Praça Flamboyant, n° 80, Centro 
Comercial, salas 13/14 (2° piso). Coqueiral. 
 
CEP: 29196-000. 
 
Telefone: (27) 3250-1191, (27) 9946-8248 e (27) 
92553-9394. 
 
Fax: (27) 3250-1191. 
 
E-mail: rosegarcia@terra.com.br. 
Período de funcionamento: de segunda a sexta 
entre 8h e 18h e sábado entre 8h e 12h. 
 
Serviços prestados: avaliação de imóveis, vendas, 
locações e administração. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
6.7.2 � Locadoras de Automóveis 

/Embarcações/Aeronaves 
 
Nome da empresa:  
Júlio Simões Rent Car Locadora de Veículos, 
Máquinas e Equipamentos Ltda. 
 
Localização: Rodovia ES-010, s/nº , Km 10. Barra 
do Riacho. 
 
CEP: 29195-000. 
 
Telefone: (27) 3270-8322. 
 
Período de funcionamento: segunda a sexta, 
entre 8h e 18h, e sábado entre 8h e 12h. 
 
Serviços prestados: locação de veículos. 
 

mailto:secretaria@fsjb.edu.br
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Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Rede Brasil de Veículos. 
 
Localização: Rua das Avencas, n° 341. Bairro 
Coqueiral. 
 
CEP: 29195-000. 
 
Telefone: (27) 3250-1657. 
 
Fax: (27) 3250-2191. 
 
E-mail: aracruz@rbr.com.br. 
 
Período de funcionamento: segunda a sexta, 
entre 8h e 18h, e sábado, entre 8h e 12h. 
 
Serviços prestados: locação de veículos. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
King Automóveis Ltda. 
 
Localização: Rua das Avencas, n° 374. Bairro 
Coqueiral. 
 
CEP: 29195-000. 
 
Telefax: (27) 3250-1510. 
 
Web site: http://www.kingcar.com.br. 
 
E-mail: kingcar@terra.com.br. 
Período de funcionamento: segunda a sexta, 
entre 8h e 18h, e sábado, entre 8h e 12h. 
 
Serviços prestados: locação de veículos. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 

6.7.3 - Comércio 
 
6.7.3.1 � Shopping Centers  

e Centros Comerciais 
 
Nome da empresa:  
Shopping Oriundi. 
 
Localização: Avenida Florestal, s/n°. Bairro 
Segatto. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-0080. 
 
Período de funcionamento: de segunda-feira a 
sábado, entre 9h e 21h. 
 
Equipamentos: estacionamento, centro cultural, 
sanitários, fraldário, restaurantes, jardim �Flora 
Oriundi�, supermercado e 
várias lojas. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
Nome da empresa:  
Galeria São José. 
 
Localização: Avenida Venâncio Flores, n° 1.197, 
loja 07. Bairro Centro. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Período de funcionamento: segunda a sexta-
feira, entre 8h e 18h e sábado, entre 8h e 13h. 
 
Equipamentos: oferece em média cinco lojas. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Centro Comercial de Coqueiral. 
 
Localização: Praça Flamboyant, n° 80. Coqueiral. 
 
CEP: 29195-000. 
 

Telefone: (27) 3250-1010. 
 
Período de funcionamento: segunda a sexta-
feira, entre 8h e 22h, e sábado, entre 8h e 21h 
 
Equipamentos: conta com 30 lojas de variados 
produtos. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Galeria San Carlo. 
 
Localização: Avenida Venâncio Flores, n° 1.188. 
Bairro Centro. 
 
CEP: 29190-000 
 
Período de funcionamento: segunda a sexta-
feira, entre 8h e 20h, e sábado, entre 8h e 16h 
 
Equipamentos: conta com 8 lojas e 6 escritórios. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Shopping Ravena. 
 
Localização: Rua José Alves da Costa, n° 56. Bairro 
Centro. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-3581. 
 
Período de funcionamento: segunda a sábado, 
entre 7h e 22h, e domingo, entre 12h e 20h com 
cinema e alimentação. 
 
Equipamentos: conta com 14 lojas e 51 lojas 
comerciais. 
 
Serviços prestados: cinema, praça de alimentação, 
rádio e jornais. 
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Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
6.7.3.2 � Galerias de Arte  

e Antiguidades. 
 
Nome da empresa:  
Arte e Vida Ateliê. 
 
Localização: Praça Flamboyant, n° 80. Centro 
Comercial, 2° piso. Coqueiral. 
 
CEP: 29195-000. 
 
Telefone: (27) 3250-2234. 
 
Período de funcionamento: segunda a sábado, 
entre 7h e 22h. 
 
Serviços prestados: comercializam objetos 
artesanais decorativos e utilitários, quadros e 
outros. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
6.7.3.3 � Fotografias. 
 
Nome da empresa:  
Rapidcolor. 
 
Localização: Avenida Venâncio Flores, nº 1179. 
Bairro Centro. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3296-4318. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, das 8h às 18h, e sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: laboratório de revelação 
fotográfica. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Relojoaria Technos. 

 
Localização: Avenida Venâncio Flores, nº 1143. 
Bairro Centro. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-1679. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, das 8h às 18h, e sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: manutenção de jóias e 
relógios e laboratório de revelação fotográfica. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Foto Musa. 
 
Localização: Avenida Venâncio Flores, nº 1203. 
Bairro Centro. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-1090. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, das 8h às 18h, e sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: laboratório de revelação 
fotográfica e filmagens de festas. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Cine Foto Líder. 
 
Localização: Avenida Venâncio Flores, nº 1249. 
Bairro Centro. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-1037. 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, das 8h às 18h, e sábado, das 8h às 13h. 
 

Serviços prestados: laboratório de revelação 
fotográfica e estúdio fotográfico. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Aracolor Revelações Fotográficas. 
 
Localização: Avenida Venâncio Flores, nº 1449. 
Bairro Centro. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-1046. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, das 8h às 18h, e sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: laboratório de revelação 
fotográfica. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
6.7.4 � Agências Bancárias  

e de Câmbio 
 
Nome da empresa:  
Banestes � Banco do Estado do Espírito Santo 
S/A. 
 
Localização: Avenida Venâncio Flores, s/nº. Bairro 
Centro. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-1722 e (27) 3526-3676. 
 
Web site: http://www.banestes.com.br. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, das 11h às 16h. 
 
Serviços prestados: serviços bancários em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 

http://www.banestes.com.br.
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Nome da empresa:  
Caixa Econômica Federal. 
 
Localização: Avenida Venâncio Flores, nº 1111. 
Bairro Centro. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-1173. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, das 11h às 16h. 
 
Serviços prestados: serviços bancários em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Banco do Brasil S/A. 
 
Localização: Avenida Venâncio Flores, s/nº. Bairro 
Centro. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-1659. 
 
Web site: http://www.bb.com.br. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, das 11h às 16h. 
 
Serviços prestados: serviços bancários em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Banco Bradesco S/A. 
 
Localização: Rua Ananias Netto, s/nº. Bairro 
Centro. 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-1399, (27) 3526-1065 e (27) 
3256-1965. 

 
Web site: http://www.bradesco.com.br. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, das 11h às 16h. 
 
Serviços prestados: serviços bancários em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Banco Itaú S/A. 
 
Localização: Rua General Guaraná, s/nº. Bairro 
Centro. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-1492 e (27) 3526-1797. 
 
Web site: http://www.itau.com.br. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, de 11h às 16h. 
 
Serviços prestados: serviços bancários em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Banco Itaú S/A. 
 
Localização: Avenida Coqueiros, s/nº. Rodovia ES-
010 Bairro Coqueiral. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3250-2727 e (27) 3520-8309. 
 
Web site: http://www.itau.com.br. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, das 11h às 16h. 
 
Serviços prestados: serviços bancários em geral. 

 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
6.7.5 � Serviços Mecânicos 
 
Nome da empresa:  
Oficina Mecânica AIOEFI. 
 
Localização: Rua Florentino Avidos, nº 514. Bairro 
de Carly. 
 
CEP: 29190-000. 
 
 
Telefone: (27) 3256-1619. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, das 7h às 11h e 13h às 17h, e sábado, das 7h 
às 11h. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
Nome da empresa:  
Dentinho Auto Peças. 
 
Localização: Rodovia Luiz Teodoro Musso, nº 834. 
Bairro de Carly. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-1034. 
 
Fax: (27) 3256-3056. 
 
E-mail:bruyn@terra.com.br. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, das 8h às 18h, e  sábado, das 8h às 12h. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Paulinho Checape. 
 

http://www.bb.com.br.
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Localização: Rua Luiz Teodoro Musso, nº 718. 
Bairro de Carly. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-3341. 
 
Fax: (27) 3256-3341. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, das 7h às 18h, e sábado, das 7h às 12h. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Center Equipamentos Amortecedores Mecânica 
Geral 
 
Localização: Rodovia Luiz Teodoro Musso, nº 440. 
Bairro de Carly. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-2339. 
 
Fax: (27) 3256-2339. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, das 7h às 18h, e sábado, das 7h às 12h. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Oficina Martinelli. 
 
Localização: Avenida Florestal, s/nº. Bairro 
Segatto. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-4675. 
 
Fax: (27) 3256-4675. 
 
E-mail:oficinamartinelli@terra.com.br. 

 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira das 7h às 11h e das 12h30 às 17h18. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Oficina Bacalhau. 
 
Localização: Avenida Florestal, nº 334. Bairro 
Segatto. 
 
CEP: 29190-000 
 
Telefax: (27) 3256-2456. 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, das 7h às 17h, e sábado, das 7h às 9h30. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
New Car Lanternagem e Pintura. 
 
Localização: Avenida Florestal, nº 200. Bairro 
Segatto. 
 
CEP: 29190-000 
 
Telefone: (27) 3256-3424 e (27) 3526-7533. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, das 7h30 às 17h30, e sábado, das 7h30 às 
11h30. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Clinicar. 
 
Localização: Rua Licopódios, nº 07. Bairro 
Coqueiral. 
 
CEP: 29195-000. 
 

Telefax: (27) 3250-2101. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, das 8h às 17h, e sábado, das 8h às 12h. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Mecânica Delta. 
 
Localização: Rua das Samambaias, nº 270. Bairro 
Coqueiral. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefax: (27) 3250-2296. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, das 7h às 18h, e sábado, das 7h às 12h. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Mecânica Ravani. 
 
Localização: Avenida Caboclo Bernardo, s/nº. Praia 
dos Padres. 
 
CEP: 29195-000. 
 
Telefone: (27) 3250-1026. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, das 8h às 17h, e sábado, das 8h às 12h. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Mantovani Oficina. 
 
Localização: Rua Jatobá, s/nº, BR-11km. 172. 
Bairro COHAB. 
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CEP: 29193-000. 
 
Telefone: (27) 3275-1054. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, das 7h às 17:30h, e sábado, das 7h às 11h. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Baterias Lalão. 
 
Localização: BR-101, Km 187, Guaraná. 
 
CEP: 29199-000. 
 
Telefone: (27) 3276-1268. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, das 7h às 17h, e sábado, das 7h às 12h. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
 
6.7.6 � Postos de Abastecimento 
 
Nome da empresa:  
Posto Trevão. 
 
Localização: Avenida Florestal, s/nº. Bairro 
Segatto. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-2138. 
 
Fax: (27) 3256-2138. 
 
Período de funcionamento: permanente, 24 horas 
por dia. 
 
Equipamentos: lava-jato, restaurante, pousada, 
borracharia, oficina mecânica e locadora de veículos. 
 

Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Posto Girassol. 
 
Localização: Rodovia Luiz Teodoro Musso, nº 310. 
Bairro de Carly. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-8467 e (27) 3296-1918. 
 
Fax: (27) 3296-1918. 
Período de funcionamento: de segunda a 
segunda, das 6h às 22h30. 
 
Equipamentos: churrascaria, lava-jato, 
restaurante, pousada, borracharia, oficina mecânica 
e locadora de veículos. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Posto Arara Azul. 
 
Localização: Rodovia ES-010, Km 20. Praia dos 
Padres. Bairro Coqueiral. 
 
CEP: 29195-000. 
 
Telefone: (27) 3250-1309 e (27) 3250-1220. 
 
Período de funcionamento: diariamente, das 6h 
às 22h. 
 
Equipamentos: churrascaria (em anexo), lava-jato, 
telefone-público, bebedouro e calibrador de pneus. 
Informações e observações complementares: 
posto da UB Oil. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Auto Posto Coqueiral. 

 
Localização: Avenida dos Coqueiros, s/nº. Bairro 
Coqueiral. 
 
CEP: 29195-000 
 
Telefone: (27) 3250-1667 e (27) 3250-2007. 
 
Fax: (27) 3250-1663. 
 
Período de funcionamento: permanente, 24 horas 
por dia. 
 
Equipamentos: restaurante (Bom Gosto) e lava-
jato. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Posto Spinasse Ltda. 
 
Localização: Barra do Sahy, s/n.  
 
Período de funcionamento: permanente, 24 horas 
por dia. 
Equipamentos: churrascaria, lava-jato, 
restaurante, pousada, borracharia, oficina mecânica 
e locadora de veículos. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Auto Posto Litoral. 
 
Localização: rodovia Es 010, km 5,5 - Barra do 
Sahy.  
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3250-7041. 
 
Fax: (27) 3250-7100. 
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Período de funcionamento: diariamente, das 6h 
às 22h. 
 
Equipamentos: lava-jato, restaurante, pousada, 
borracharia, oficina mecânica e locadora de veículos. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Posto Aracruz Ltda. 
 
Localização: Avenida Florestal, s/nº.  
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-7611 e (27) 3256-8218. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, das 7h às 17h, e sábado, das 7h às 9h30. 
 
Equipamentos: lava-jato, borracharia, oficina 
mecânica e locadora de veículos. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Posto de Gasolina 13 de Maio. 
 
Localização: Rodovia Luiz Teodoro Musso (ES-257), 
nº 471, bairro De Carli 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-1464. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, das 7h às 17h, e sábado, das 7h às 09h30. 
 
Equipamentos: lava-jato, borracharia, oficina 
mecânica e locadora de veículos. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  

UB Oil Rede de Postos Ltda. 
 
Localização: Rodovia ES-010, s/nº.  
 
Telefone: (27) 3250-6079. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, das 7h às 17h, e sábado, das 7h às 9h30. 
 
Equipamentos: lava-jato, borracharia, oficina 
mecânica e locadora de veículos. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Auto Posto Trivilim Ltda. 
 
Localização: Rodovia BR 101, km 175, Jacupemba/ 
Manbrini.  
 
Telefone: (27) 3275-1108. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, das 7h às 17h, e sábado, das 7h às 9h30. 
 
Equipamentos: lava-jato, borracharia, oficina 
mecânica e locadora de veículos. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Posto de Gasolina Guaraná. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Sul, km 187, 
Guaraná. 
 
Telefone: (27) 3276-1157 e (27) 3276-1337. 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, das 7h às 17h, e sábado, das 7h às 9h30. 
 
Equipamentos: lava-jato, borracharia, oficina 
mecânica e locadora de veículos. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 

 
Nome da empresa:  
Guaraná Diesel. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Sul, km 187, 
Guaraná. 
 
Telefone: (27) 3276-1288. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, das 7h às 17h, e sábado, das 7h às 9h30. 
 
Equipamentos: lava-jato, borracharia, oficina 
mecânica e locadora de veículos. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Posto Mar Azul. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Sul.  
 
Telefone: (27) 3270-8159 e (27) 3270-8325. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, das 7h às 17h, e sábado, das 7h às 9h30. 
 
Equipamentos: lava-jato, borracharia e oficina 
mecânica. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Posto Spinasse Ltda. 
 
Localização: Rodovia ES-010, Km 55, s/nº. Barra 
do Sahy. 
 
CEP: 29195-000. 
 
Telefone: (27) 3250-7100. 
 
Período de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, 24 horas por dia. 
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Equipamentos: oferece serviço de abastecimento, 
lavagem, troca de óleo e lanchonete. O posto 
também abastece gás natural. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Posto Savassu. 
 
Localização: Avenida Venâncio Flores, n° 1.400. 
Bairro Centro. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-4458. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
domingo entre 6h e 23h. 
 
Equipamentos: oferece serviço de abastecimento, 
lavagem, troca de óleo e lanchonete. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Auto Posto Coqueiral. 
 
Localização: Avenida dos Coqueiros, s/nº. 
Coqueiral. 
 
CEP: 29195-000. 
 
Telefone: (27) 3250-1667 e (27) 3250-1663. 
Período de funcionamento: diário, 24 horas por 
dia. 
 
Equipamentos: Caixa Eletrônico Itaú, borracharia e 
bebedouro. 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Posto Barra do Riacho. 
 
Localização: rua Principal, s/n, Barra do Riacho. 

 
CEP: 29197-000. 
 
Telefone: (27) 3270-8325. 
 
Período de funcionamento: diário, 24 horas por 
dia. 
 
Equipamentos: Caixa Eletrônico Itaú, borracharia e 
bebedouro. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
 
6.7.7 � Locais e Templos de 

 Manifestações de Fé 
 
Nome da empresa:  
Casa Paroquial de Aracruz Congregação Cristã 
no Brasil � Igreja São João Batista. 
 
Localização: Avenida Venâncio Flores, s/nº. Bairro 
Centro. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-1456. 
 
Período de funcionamento: grupo de oração - 
quarta e quinta-feira das 19h às 20h, missas - 
sábado e domingo de 7h às 8h30 e 19h às 20h30. 
 
Serviços prestados: catequese todas as terças-
feiras. Na primeira sexta-feira do mês tem missa. 
 
Informações e observações complementares: 
são ao todo 36 Igrejas no município de Aracruz. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Igreja Mont Serrat. 
 
Localização: Rodovia BR-264,s/nº. Taquaral.  

 
CEP: 29190-000. 
 
Período de funcionamento: em celebrações e 
festa realizados no mês de junho e julho. 
 
Serviços prestados atividades religiosas. 
 
Informações e observações complementares: 
igreja construída em 1931, comporta em seu interior 
apenas 5 pessoas. Está localizada a 700m de 
altitude e foi construída por Osvaldo Soares Souza, 
conhecido como Osvaldo Baiano. A subida até a 
igreja é íngreme, com pequenas bicas ao longo do 
caminho que amenizam a caminhada. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Primeira Igreja Batista de Aracruz. 
 
Localização: Rua Quintino Loureiro, nº 34. Bairro 
Centro. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-1475 e (27) 3269-0899. 
 
Fax: (27) 3256-1475. 
 
Web site:http://www.pibara.org.br. 
 
E-mail:pibara@pibara.org.br. 
 
Período de funcionamento: quarta-feira, das 
19h30 às 21h e domingo, das 9h às 11h15 e 19h30 
às 21h. 
 
Serviços prestados: loja de Bíblias. 
 
Telefone: (27) 3296-0899. 
 
Cursos oferecidos gratuitamente para a comunidade 
de baixa renda no Bairro Bela Vista pela Primeira 
Igreja Batista de Aracruz (Projeto BETESDA).  
 

mailto:E-mail:pibara@pibara.org.br
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Informações e observações complementares: 
são, ao todo, 36 igrejas no município de Aracruz. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Segunda Igreja Batista de Aracruz. 
 
Localização: Rua Felisberto Modenesi, nº 292. 
Bairro Bela Vista. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-6780. 
 
Período de funcionamento: terça, quinta e 
domingo às 19:30h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Igreja Batista de Barra do Riacho. 
 
Localização: Avenida Principal, s/n, Barra do 
Riacho.  
 
Período de funcionamento: quarta-feira das 
19h30 às 21h, e domingo, das 9h às 11h15 e 19h30 
às 21h. 
 
Serviços prestados atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Segunda Igreja Batista  
de Barra do Riacho. 
 
Localização: Avenida Principal, s/n, Barra do 
Riacho.  
 

Período de funcionamento: terça, quinta e 
domingo às 19:30h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
Nome da empresa:  
Igreja Batista de Barra do Sahy. 
 
Localização: Avenida Principal, s/n, Barra do Sahy. 
 
Serviços prestados atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: 
 Igreja Presbiteriana de Aracruz. 
 
Localização: Rua Lídio Flores, nº 178. Bairro 
Centro. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-1702 e (27) 3256-1621. 
 
Fax:(27) 3256-1621. 
 
E-mail: presbara@terra.com.br. 
 
Período de funcionamento: quarta e sexta-feira, 
das 19h30 às 21h,  aos domingo as 9h. A escola 
bíblica funciona as 19h. 
 
Serviços prestados: projeto Oficina Dorcas � 
projeto que atende as gestantes e acontece de 3 em 
3 meses. As participantes fazem costuras para 
beneficiar as comunidades carentes. 
 
Festarte Júbilo � reúne jovens para apresentações 
artísticas na igreja no mês de agosto. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  

Segunda Igreja Presbiteriana  
de Aracruz. 
 
Localização: Rua Costa e Silva, nº 412.Lídio Flores, 
nº 178. Bairro Bela Vista. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-2620. 
 
Web site: http://www.ipbara.hpg.com.br. 
 
E-mail: presbara@terra.com.br. 
 
Período de funcionamento: quarta e sexta-feira, 
às 19:30h e domingo, as 9h e de 19h às 20:30h. 
 
Serviços prestados atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Igreja Evangélica Assembléia de Deus. 
 
Localização: Rua da Alegria, nº 144. Bairro Centro. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-1688. 
 
E-mail: jesus@er.com.br. 
 
Período de funcionamento: quarta e quinta-feira 
das 19h às 20h30 e domingo das 8h às 10h e das 
19h às 20h30. 
 
Serviços prestados atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Igreja Evangélica Assembléia de Deus. 
 
Localização: Avenida Principal, s/n, Barra do 
Riacho.  

mailto:presbara@terra.com.br.
http://www.ipbara.hpg.com.br.
mailto:presbara@terra.com.br.
mailto:jesus@er.com.br.
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Telefone: (27) 3296-9547. 
 
Serviços prestados atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Congregação Evangélica  
Luterana Concórdia. 
 
Localização: Rua Carlos Soela, nº 246. Bairro Bela 
Vista. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-3068. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
segunda, das 7h às 8h30, das 10h às 11h30, das 
15h às 16h30 e das 19h às 20h30. 
 
Serviços prestados atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Igreja Universal do Reino de Deus. 
 
Localização: Avenida Venâncio Flores. Bairro 
Centro. 
 
CEP: 29190-000. 
 
Telefone: (27) 3256-4193. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
segunda, das 7h às 8h30, das 10h às 11h30, das 
15h às 16h30 e das 19h às 20h30. 
 
Serviços prestados atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 

Nome da empresa:  
A Igreja de Deus da Profecia 
 no Brasil América do Sul. 
 
Localização: Rua da Alegria, nº 162. Bairro Centro. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
segunda, das 7h às 8h30, das 10h às 11h30, das 
15h às 16h30 e das 19h às 20h30. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Igreja Batista Independente Betel. 
 
Localização: rua Caboclo Bernardo, s/n°. Praia dos 
Padres. 
 
CEP: 29195-000. 
 
Período de funcionamento: terça-feira e quinta-
feira às 19h e domingo, às 9h e 19h30. 
 
Serviços prestados: cultos e cerimônias religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Igreja Batista em Coqueiral. 
 
Localização: Avenida dos Coqueiros, s/nº. 
Coqueiral. 
 
CEP: 29196-000. 
 
Período de funcionamento: quarta-feira e sábado, 
entre 19h30 e 21h30, aos domingos, entre 9h e 
11h. 
 
Serviços prestados: cultos e cerimônias religiosas. 
 

Informações e observações 
complementares: sede seu espaço para atividades 
escolares da primeira série do Ensino Fundamental 
Municipal. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Casa Espírita de Coqueiral. 
 
Localização: Avenida dos Coqueiros, s/n°. 
Coqueiral. 
 
CEP: 29196-000. 
 
Serviços prestados: reunião doutrinária às terça-
feira entre 20h e 21h. Evangelização infanto-juvenil 
as quintas-feiras entre 19h30 e 20h30. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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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 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 Verde e das Águas � Modelo implantado 
pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo, para formatar e comercializar 
os produtos que constituem os destinos turísticos do 
Espírito Santo. Esta Rota, envolve os municípios de, 

 Vitória; 
 Aracruz; 
 Linhares; 
 São Mateus; 
 Conceição da Barra.  

 
Adro � terreno em frente e/ou em volta da igreja, 
plano ou escalonado, aberto ou murado. 
 
Cornija � Ornato que se assenta sobre o piso de 
uma obra. Moldura sobreposta que forma saliências 
na parte superior de portas paredes etc.  
 
Cunhais � Ângulo saliente formado por duas 
paredes convergentes.  
 
flip-charter - Bloco de cerca de 1,2m de altura 
disposto sobre um tripé, geralmente usado como 
material de suporte para eventos.  
 
Frontispício � fachada principal. 
 
Ogiva � figura arquitetônica formada por dois iguais 
que cortam na parte superior. Arco diagonal das 
construções típicas do estilo gótico. 

 
Orago � O Santo da invocação que dá nome a uma 
capela ou templo. 
 
Platibanda � Mureta de alvenaria maciça ou vazada 
construída no topo das paredes externas de uma 
edificação, contornando-a acima da cobertura e que 
se destina a proteger ou camuflar o telhado e 
compor ornamentalmente a fachada. 
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