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Apresentação: 
 
O SEBRAE/ES em parceria com a 
SEDETUR- Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico e Turístico do 
Espírito Santo e BANDES - Banco de 
Desenvolvimento do Espírito Santo, 
apresenta  um trabalho cuja princi-
pal finalidade consiste em conhecer 
e organizar as potencialidades turís-
ticas dos municípios do Espírito San-
to. O presente relatório abordado 
especifica as potencialidades do 
município de Conceição da barra. 
Outros 47 municípios capixabas 
também foram contemplados com 
estudos desta natureza, produzidos 
ao longo do ano de 2004. 
 
O Inventário da Oferta Turística será 
a metodologia usada para registrar 
o conjunto de atrativos equipamen-
tos, serviços e infra-estrutura dis-
poníveis em cada núcleo, a fim de 
otimizar os atrativos naturais e cul-

turais como produto turístico, obe-
decendo às características originais 
e a capacidade de ocupação destes 
núcleos. 
 
A pesquisa deste trabalho foi reali-
zada pelo Instituto de Pesquisa Flex 
Consult e teve o auxílio das prefei-
turas dos municípios pesquisados, 
buscando com isto fornecer uma 
radiografia de sua infra-estrutura 
turística. 
 
Durante décadas, no Espírito Santo, 
o turismo foi visto meramente como 
atividade de lazer e festa, não sen-
do enxergado como uma atividade 
econômica, que necessitava de in-
fra-estrutura e  mão-de-obra espe-
cializada, esquecendo-se que esta é 
a atividade econômica que mais 
cresce no mundo. 
Como em todo o País, o Estado do 
Espírito Santo está despertando pa-
ra o turismo planejado, sustentável 

e profissional, fomentando grandes 
recursos sob a forma de estruturas 
hoteleiras, agências, restaurantes, 
transportes, centros de lazer, par-
ques temáticos, museus, aeroportos 
e outros. Esses, por sua vez, de-
pendem de mão-de-obra qualificada 
e geram um número expressivo de 
empregos diretos e indiretos.  
 
Hoje, o estado tem dado maior a-
tenção ao turismo, buscando uma 
melhor organização de seus atrati-
vos, temos, valorizando as origens 
culturais e os diferenciais históricos 
e geográficos, tendo como objetivo 
final a  consolidação do Espírito 
Santo como destino turístico.  
 
Para isso, é necessário conhecer e 
quantificar nossos potenciais e o 
Inventário da Oferta Turística é o 
instrumento ideal no processo de 
desenvolvimento turístico.  
1 � Objetivos. 
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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 dis-
poníveis, para o processo de ocupa-
ção turística do território; 
·diagnosticar deficiências e pontos 
críticos entre a oferta e a demanda 
turística existente; 
·permitir a previsão do comporta-
mento 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 uti-
lização otimizada e ordenada; 

·servir como fonte de pesquisa e 
consulta aos empresários, aos estu-
dantes e à comunidade em geral, 
interessados na atividade turística 
do município. 
 
2 � Metodologia. 
 
O Inventário da Oferta Turística dos 
municípios do Estado do Espírito 
Santo é uma iniciativa do Sebrae/ES 
de levantar informações e de orga-
nizar os arranjos produtivos locais. 
O município de Conceição da Barra 
foi selecionado pelo SEBRAE/ES pa-
ra ser inventariado turisticamente 
de acordo com uma metodologia de 
classificação da EMBRATUR,  que 
caracteriza os municípios brasileiros 
que apresentam uma oferta turísti-
ca, ou ainda, um potencial turístico.  
Toda a parte operacional da pesqui-
sa, desde o levantamento das in-
formações à elaboração do docu-
mento final, foi executada pelo Ins-
tituto de Pesquisa Flex Consult e 
validadas pelo SEBRAE/ES. 
As informações do município foram 
coletadas em diversos órgãos com-
petentes, de acordo com cada as-

sunto, IBGE, DEE, IPES, IDAF, IBA-
MA, IEMA, Prefeitura e outros ór-
gãos do município. Foram solicita-
das ainda algumas informações em 
empresas concessionárias de serviço 
público, como CESAN, ESCELSA e 
TELEMAR, com o intuito de levantar 
dados da infra-estrutura do municí-
pio. 
O levantamento das informações 
sobre os atrativos, equipamentos e 
infra-estrutura turísticas do municí-
pio foram pesquisados �in loco�. 
A análise, tabulação, formatação, 
correção, redação e elaboração do 
documento final foram realizadas 
por pesquisadores e coordenação 
técnica da Flex Consult e validadas 
pelo SEBRAE/ES. Os formulários de 
pesquisa, utilizados para o levanta-
mento das informações seguem o 
conteúdo do �Inventário da Oferta 
Turística � Metodologia � Brasília: 
ministério do Turismo, 2003� de 
autoria do próprio Ministério do Tu-
rismo. 
O inventário classifica a pesquisa 
em três grupos: Atrativos Turísticos, 
Serviços e Equipamentos Turísticos 
e Infra-estrutura de Apoio ao Turis-



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Conceição da Barra / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

11

mo. Cada grupo subdivide-se em: 
Tipos e Subtipos. 
As áreas inventariadas em cada 
município serão as áreas de interes-
se turístico, desta forma, foi realiza-
do junto à Secretaria Municipal de 
Turismo, um zoneamento para defi-
nição destas áreas, conforme a se-
guir: 

 
 
1. Sede; 
2. Itaúnas-Distrito; 
3. Braço do Rio - Distrito; 
4. Angelim 1 - Localidade; 
5. São Domingos - Localidade; 

Córrego do Artur � Localidade 
(Floresta); 

6. Córrego Grande (Reserva Bio-
lógica); 
7. Coxi-Localidade; 
8. Costa Dourada-Localidade; 
9. Riacho Doce � Localidade e 

Barreiras e Meleiras � Locali-
dades e Quadrado. 

 
3 � Introdução ao Município. 
 
Conceição da Barra, um município 

localizado no extremo norte do Espí-

rito Santo, reúne valores naturais e 

culturais que, somados aos equipa-

mentos e serviços, oferecem aos 

turistas badalação ou tranqüilidade 

e segurança e conforto, ao mesmo 

tempo.  

 

A singularidade das unidades de 

conservação, a originalidade das 

manifestações folclóricas, a gastro-

nomia típica, o artesanato local, as-

sim como a estrutura hoteleira e o 

sistema de alimentação, fazem de 

Conceição da Barra um núcleo re-

ceptor que contribui para a consoli-

dação do Espírito Santo como desti-

no turístico no cenário nacional. 

 

O produto Conceição da Barra viabi-

liza a implantação de diferentes 

modalidades turísticas, do �forró� ao 

�axé�, com possibilidade de atender 

às mais variadas aspirações do tu-

rista, que ainda pode se encantar 

com o �jongo� ou ainda o �ticumbi�, 

manifestações culturais típicas do 

Município.  

 

Caminhar nas dunas ou nas praias, 

comer a tradicional moqueca capi-

xaba e depois descansar num con-

fortável hotel ou pousada, sem dú-

vida são quesitos que não cairão no 

esquecimento daqueles que visita-

rem Conceição da Barra. Além de 

serem fatores decisivos para voltar, 

apresenta-se como argumento sufi-

ciente para multiplicar a demanda 

turística atual. 

ATRATIVOS TURÍSTICOS 
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4 � Atrativos Naturais 
4.1 � ATRATIVOS NATURAIS. 
 
4.1.1 � Costas ou Litoral. 
 
4.1.1.1 � Praias 
 
Nome do atrativo: 
Praia da Guaxindiba. 
 
Localização: na Foz do Rio Itaú-
nas. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: sede. 
 
Distância da sede do município: 
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcial-mente pavimentado, sinali-
zado, não adaptado,em regular es-
tado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
partindo da praça no centro da ci-
dade, praça de encontro dos Trios, 

segue-se por 3km percorrendo toda 
a Avenida Atlântica. 
 
Transporte para o atrativo: rodo-
viário, regular,  em bom estado de 
conservação, com freqüência diária 
e não adaptado,. 
 
Legislação de proteção do atra-
tivo: não há. 
  
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem 
visitas guiadas, sem autorização 
prévia e gratuita. 
 
Acessibilidade ao atrativo: per-
manente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: limpeza, sinalização, locais 
para alimentação não adaptado,s e 
hospedagem parcialmente adapta-
da. 

 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: pesca no mar e no rio, cami-
nhadas, banho de mar e de rio. 
 
Integra roteiros comercializa-
dos? Sim. Através da Rota do Verde 
e das Águas. Coordenada pela SE-
DETUR. 
 

 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal,  entorno regional e  outros 
estados, sendo a temporada de ve-
rão a época de maior fluxo de visi-
tação. 
 
Descrição do atrativo: o local é de 
encontro das águas do mar e do rio, 
constituindo a Foz do Rio Itaúnas. 
Formam-se bancos de areia que 
proporcionam piscinas de água doce 
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e salgada. Permite um passeio pela 
Floresta de Raízes que com ostras, 
aratus, caranguejos e siris integram 
este ecossistema. 
 
A Praia de Guaxindiba possui cerca 
de 2km e interliga-se com a Praia 
da Barra. As águas são mornas e 
próprias para banho. 
 
Observações complementares: 
nos momentos de maré baixa é 
possível atravessar a pé o trecho 
onde deságua o Rio Itaúnas, partin-
do para a ponta de areia que se es-
tende pelo mar até a Vila de Itaú-
nas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Prefeitura Municipal de 
Conceição da Barra. 

 
Nome do atrativo:  
Praia de Pontal do Sul. 
 
Localização: lado sul do Rio Crica-
ré. Área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-

trativo: sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: sede. 
 
Distância da sede do município: 
sede. 
 
Acesso ao atrativo: hidroviário 
com acesso marítimo e fluvial, não 
sinalizado, não adaptado, em regu-
lar estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
pela foz do Rio Cricaré, sem local 
próprio para desembarque. 
 
Transporte para o atrativo: hi-
droviário contratado,  de qualidade 
regular, não adaptado, de freqüên-
cia irregular e chalana nos finais de 
semana durante o verão, de boa 
qualidade. 
 
Legislação de proteção do atra-
tivo: encontra-se na área de pre-
servação do Projeto Tamar. 
 
Estado de conservação: bom. 
 

Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem 
visitas guiadas, sem autorização 
prévia e gratuita. 
  
Acessibilidade ao atrativo: per-
manente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: o local encontra-se no seu 
aspecto nativo. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: pesca e banho de mar. 
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Integra roteiros comercializa-
dos? Sim. Através da Rota do Verde 
e das Águas. Coordenada pela SE-
DETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados, sendo, a temporada 
de verão a época de maior fluxo de 
visitação. 
 
Descrição do atrativo: são 12km 

de praia selvagem. A vegetação na-
tiva é formada por cajueiros e pi-
tangueiras, além das raízes dos 
manguezais. É uma ponta de areia 
que se estende em direção ao Rio 
Cricaré e ao Oceano Atlântico, com 
águas mornas e próprias para ba-
nho. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

1. Prefeitura Municipal de 
Conceição da Barra. 

 
Nome do atrativo:  
Praia da Barra. 
 
Localização: sede.  Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: sede. 
 
Distância da sede do município: 
sede. 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, sinaliza-
do, não adaptado,em bom estado 

de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: a 
praia emoldura todo o centro da 
cidade. 
 
Transporte para o atrativo: rodo-
viário, regular,  em bom estado de 
conservação, com freqüência diária 
e não adaptado,. 
 
Legislação de proteção do atra-
tivo: não há. 
 
Estado de conservação: precário. 
A praia está sofrendo grande inva-
são do mar provocada por fatores 
naturais diversos, que começaram 
na Foz do Rio Cricaré estendendo-se 
até a Foz do Rio Itaúnas. O Bairro 
Bugia, na Foz do Cricaré, foi quase 
todo invadido e a praia nesta locali-
dade está inviabilizada para banho. 
Esta ação está comprometendo toda 
a praia, pois além da Bugia, a regi-
ão central da praia perdeu em ex-
tensão de areia para banhistas. Já 
na região da Guaxindiba, na Foz do 
Rio Itaúnas, estão se formando pa-
redões de areia em plena praia, que 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Conceição da Barra / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

15

alcançam 1,5m, também dificultan-
do a área de banhistas. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem 
visitas guiadas, sem autorização 
prévia e gratuita. 
 
Acessibilidade ao atrativo: per-
manente. 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: limpeza, sinalização, locais 
para alimentação, hospedagem, la-
zer e entretenimento não adapta-
dos. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: durante o verão acontecem tor-
neios de jogos diversos e são insta-
lados equipamentos para lazer in-
fantil. 
 
Integra roteiros comercializa-
dos? Sim. Através da Rota do Verde 
e das Águas. Coordenada pela SE-
DETUR. 

Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados, sendo, a temporada 
de verão a época de maior fluxo de 
visitação. 
 
Descrição do atrativo: as águas 
são mornas e formam pequenas 
piscinas rasas e claras, ideais para 
crianças e idosos. 
 
Na orla concentram-se bares, res-
taurantes e quiosques à beira mar. 
 
O visual é composto por muitos co-
queiros e um calçadão, que acom-
panha a maior parte da praia. No 
encontro com o Rio Cricaré, foi 
construído paredão com pedras e 
areia para conter o avanço das á-
guas do mar, como parte de um 
projeto de revitalização da orla. 
 
Toda orla está ameaçada pela ero-
são da praia, mas este processo 
invasor poderá ser controlado com a 
implementação do projeto da orla. 
 
 
Referências/Documentos con-

sultados:  
1. Prefeitura Municipal de 
Conceição da Barra. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Praia de Itaúnas.  
 
Localização: Itaúnas. Área não 
urbana.  
 
Localidade mais próxima: sede.  
 
Distância da localidade mais 
próxima: 25km.  
 
Distância das sede do município: 
25km.  
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
não pavimentado, sinalizado, não 
adaptado,em bom estado de con-
servação. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
após a ponte sobre o Rio Itaúnas, 
entrada do Parque, seguir 1km e 
atravessar as dunas na estrutura de 
apoio encontrada antes delas. 
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Transporte para o atrativo: rodo-
viário, regular,  em bom estado de 
conservação, com freqüência diária 
e não adaptado,.  
 
Legislação de proteção do atra-
tivo: Legislação Estadual de prote-
ção ao atrativo (Lei Nº 4.967 de 
08/11/91). 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: centro de 
recepção não adaptado,. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem 
visitas guiadas, gratuitas, sem auto-
rização prévia, não adaptada. 
 
Acessibilidade ao atrativo: per-
manente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: hospedagem e locais para 
lazer e entretenimento e locais para 
alimentação (com barracas e quios-
ques). 

 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: caminhadas, esportes aquáti-
cos, banho de mar e pesca, com a 
possibilidade de prática por portado-
res de necessidades especiais, exce-
to por pessoas com mobilidade re-
duzida. 
 
Integra roteiros comercializa-
dos? Sim. Através da Rota do Verde 
e das Águas. Coordenada pela SE-
DETUR.  
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional, outros 
estados, sendo a temporada de ve-
rão a época de maior fluxo de visi-
tação. 
 
Descrição do atrativo: praia com 
25km de extensão, limpa, mar aber-
to e de águas mornas. A vegetação 
de restinga pode ser apreciada. 
 
Há uma estação ecológica do Proje-
to Tamar, que desenvolve importan-
te pesquisa sobre a desova da tarta-
ruga marinha. 
 
Observações complementares: 

está na área de abrangência do Par-
que Estadual de Itaúnas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

1. Prefeitura Municipal de Con-
ceição da Barra. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nome do atrativo: 
Praia do Riacho Doce. 
 
Localização: Riacho Doce. Área 
não urbana. 
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Localidade mais próxima do a-
trativo: Distrito de Itaúnas. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 14km. 
 
Distância da sede do município: 
39km. 
 
Acesso ao atrativo rodoviário, não 
pavimentado, sinalizado, não adap-
tado,em regular estado de conser-
vação. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
após atravessar a ponte sobre o Rio 
Itaúnas, entrar no Parque Estadual 
de Itaúnas. Seguir 3km e entrar à 
direita, seguindo por mais 1km na 
bifurcação. Seguir pela via principal 
mais 1km entrar à direita; mais 
1km e vire à esquerda; mais 3km e 
chega-se à Pousada e Restaurante 
do Celsão. Descendo a estrada de 
areia por mais 1,5km e depois atra-
vessar as dunas, chega-se à praia. 
Andando pela praia, sentido norte, 
se encontra o Riacho Doce. 
 

Transporte para o atrativo: rodo-
viário, contratado,  em bom estado 
de conservação e não adaptado,. 
 
Legislação de proteção do atra-
tivo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem 
visitas guiadas, sem autorização 
prévia e gratuita. 
 
Acessibilidade ao atrativo: per-
manente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: hospedagem e local para 
alimentação, não adapta-
do,sinalizado e com serviço de lim-
peza. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: banho de mar, pesca e cami-
nhada. 

 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
 

 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e outros 
estados, sendo a temporada de ve-
rão o maior fluxo de visitação. 
 
Descrição do atrativo: é uma 
praia extensa, ainda em estado na-
tivo, de águas mornas e próprias 
para banho, com aspecto virgem. 
Mar aberto, contemplado com um 
riacho de águas esverdeadas e lím-
pidas com alguns corais e vegetação 
de restinga. Fica na divisa com o 
estado da Bahia. 
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Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
 
4.1.1.2 � Restingas. 
 
Nome do atrativo: 
Restinga de Conceição da Barra. 
 
Localização: Sede, Itaúnas e Ria-
cho Doce. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: sede. 
 
Distância da sede do município: 
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
sinalizado, não adapta-
do,pavimentado na sede, não pavi-
mentado nas outras localidades, 
ambos em regular estado de con-
servação. 

 
Transporte para o atrativo: rodo-
viário, com freqüência regular exce-
to para Riacho Doce, não adapta-
do,com qualidade regular. 
 
Legislação de proteção do atra-
tivo: Lei Estadual nº 4.967 de 
08/11/1991 e Lei Estadual nº 7.305 
de 13/11/1998. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: per-
manente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas.  
 

 
Equipamentos e serviços do a-
trativo:  limpeza, sinalização, locais 
para alimentação não adaptado,s, 
hospedagem parcialmente adapta-
da. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: caminhadas, passeios contem-
plativos e pesquisa. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e outros 
estados, sendo a temporada de ve-
rão o maior fluxo de visitação. 
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Descrição do atrativo: na linha de 
praia das planícies litorâneas se es-
tabelece uma vegetação adaptada 
às condições salinas e arenosas sob 
influências de marés. Após esta fai-
xa, sobre cordões mais estáveis en-
contra-se uma vegetação arbustiva 
e arbórea densa, com muitas bro-
mélias de solo, desempenhando um 
papel estabilizador de retenção de 
água e de nutrientes no sistema. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Parque Estadual de I-
taúnas. 

 
4.1.1.3 � Mangues. 
Nome do atrativo:  
Mangue de Conceição da Barra. 
 
Localização: na foz dos rios que 
deságuam no mar. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: sede. 
 

Distância da sede do município: 
sede. 
 
Acesso ao atrativo: hidroviário, 
não sinalizado, não adaptado, fluvi-
al, em regular estado de conserva-
ção. 
 
Transporte para o atrativo: con-
tratado, hidroviário em regular es-
tado e não adaptado,. 
 
Legislação de proteção do atra-
tivo: Lei Estadual nº 4.967 de 
08/11/1991. 
 

 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 

guiadas e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: per-
manente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no a-
trativo:  limpeza, sinalização, locais 
para alimentação não adaptado,s, 
hospedagem parcialmente adapta-
da. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: pesca no mar e no rio, banho de 
mar e de rio. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e outros 
estados, sendo a temporada de ve-
rão o maior fluxo de visitação. 
 
Descrição do atrativo: o ecossis-
tema denominado manguezal é 
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formado nos locais onde o rio desá-
gua no mar, sendo navegável em 
toda a sua extensão, suas águas 
salgadas são ricas em espécimes 
como robalo, tainha, vermelho, siri-
oba e canapeba. Os manguezais são 
ecossistemas de grande importância 
no equilíbrio ecológico, sendo um 
berçário favorável para o desenvol-
vimento de muitas espécies de ani-
mais e plantas.  
A fauna do manguezal se destaca 
com a presença de várias espécies 
de caranguejo, formando enormes 
populações nos fundos lodosos. As 
ostras, mexilhões, berbigões e cra-
cas se alimentam filtrando da água 
os pequenos fragmentos de detritos 
vegetais, ricos em bactérias. Há 
também espécies de moluscos que 
perfuram a madeira dos troncos de 
árvores, construindo ali seus tubos 
calcários e se alimentando de mi-
croorganismos que decompõe a lig-
nina dos troncos, auxiliando a reno-
vação natural do ecossistema atra-
vés da queda de árvores velhas, 
muito perfuradas. Os camarões 
também entram nos mangues du-
rante a maré alta para se alimentar. 

  
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Parque Estadual de I-
taúnas; 
2. in loco. 

 
4.1.1.4 � Dunas. 
 
Nome do atrativo:  
Dunas de Itaúnas. 
 
Localização: Itaúnas. Área não 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: sede do município. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 25km. 
 
Distância da sede do município: 
25km. 
 
Acesso do atrativo: rodoviário, 
não pavimentado, sinalizado, não 
adaptado,em regular estado e a pé 
com bom acesso ao local. 
 
Descrição do acesso utilizado: 

atravessar a ponte sobre o Rio Itaú-
nas e seguir por 1km pela estrada 
que leva a Riacho Doce. A partir daí, 
subir à direita (somente a pé) para 
as dunas. 
 

 
Transporte para o atrativo: dis-
põe de transporte rodoviário, regu-
lar com qualidade regular, até a Vila 
de Itaúnas. Até as dunas, o acesso 
é a pé, não adaptado, e em bom 
estado de conservação.  
 
Legislação de proteção do atra-
tivo: Lei Estadual nº 4.967 de 
08/11/91. As dunas encontram-se 
na área de proteção do Parque Es-
tadual de Itaúnas. 
 
Estado de conservação: bom. 
 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Conceição da Barra / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

21

 Entrada do atrativo: centro de 
recepção. 
 
Visitação: a época de visitação é 
permanente. Pode-se fazer visitas 
guiadas, quando contratadas. O in-
gresso é gratuito, sem necessidade 
de autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: per-
manente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamento e serviços no atra-
tivo: sinalização  limpeza, instala-
ções sanitárias, guias de turis-
mo/condutor/monitor somente 
quando contratados, locais para la-
zer e entretenimento e alimentação 
não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: caminhadas e passeios contem-
plativos. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-

nada pela SEDETUR. 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e outros 
estados, sendo, no verão, o maior 
fluxo de visitação. 
 
Descrição do atrativo: devido ao 
desmatamento da restinga, iniciou-
se o processo de formação das du-
nas na vila que ali existia. A popula-
ção se transferiu para a atual vila 
que se localiza às margens do Rio 
Itaúnas. É necessário atravessar as 
dunas para chegar à praia. 
 
Observações complementares: 
não é permitido utilizar pranchas de 
madeira, nem passeio de buggy so-
bre as dunas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Parque Estadual de I-
taúnas. 

 
4.1.2 � Hidrografia. 
 
4.1.2.1 � Rios. 
 
Nome do atrativo:  

Rio Cricaré (ou Rio São Mateus).  
 
Localização: o Rio Cricaré corta a 
cidade de Conceição da Barra. Áreas 
urbanas e não urbanas. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: sede. 
Distância da localidade mais 
próxima: sede. 
 
Distância da sede do município: 
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
não sinalizado, não adaptado, pavi-
mentado, em bom estado de con-
servação. Hidroviário fluvial em es-
tado precário. 
 
Transporte para o atrativo: con-
tratado, hidroviário em regular es-
tado.  
 
Estado de conservação: bom.  
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: permanente, visitas gui-
adas quando contratadas. O ingres-
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so é gratuito sem necessidade de 
autorização prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: per-
manente. 
 
 

 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: áreas de lazer e entreteni-
mento com cais e rampa para em-
barcações. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: passeios em escunas e barcos e 
pesca esportiva. 
 
Integra roteiros turísticos co-

mercializados? Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e outros 
estados, sendo a temporada de ve-
rão o maior fluxo de visitação.  
 
Descrição do atrativo: nasce no 
Estado de Minas Gerais e deságua 
no Oceano Atlântico em Conceição 
da Barra. 
 
O Rio Cricaré sempre desempenhou 
um papel significante para o muni-
cípio, servindo como meio de comu-
nicação e sobrevivência, asseguran-
do a fonte de renda e a alimentação 
dos moradores. Era através dele 
que a população tinha acesso a no-
vos conhecimentos e às mercadorias 
vindas da capital e das localidades 
próximas. 
 
Observações complementares: 
os índios o chamavam de �dormi-
nhoco� ou �kiri-kerê�, devido as su-
as águas mansas.  
Referências/Documentos con-

sultados:  
1. LIMA JUNIOR, Carlos 
Benevides et. al. Conceição 
da Barra � 110 anos de e-
mancipação política. Vitória: 
multiplicidade, 2001. 48 p. I-
lust. e 
2. Prefeitura Municipal de 
Conceição da Barra. 

 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Rio Itaúnas. 
 
Localização: região norte do Esta-
do do Espírito Santo. Percorre os 
municípios de Montanha, Mucurici, 
Ponto Belo, Conceição da Barra, Pe-
dro Canário, Boa Esperança, Pinhei-
ro e São Mateus, no Espírito Santo, 
e Mucuri, na Bahia. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 25km. 
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Distância da sede do município: 
25km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
não pavimentado em bom estado de 
conservação e sinalizado. Hidroviá-
rio fluvial em estado precário. 
 
Transporte para o atrativo: con-
tratado, hidroviário em regular es-
tado.  
 
Estado de conservação: bom.  
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: permanente, visitas gui-
adas quando contratadas. O ingres-
so é gratuito sem necessidade de 
autorização prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: per-

manente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas.  
 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: sinalizado, com área de 
lazer e entretenimento, locais para 
alimentação e hospedagem. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: passeios de caiaque e barcos e 
pesca esportiva.  
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e outros 
estados, sendo a temporada de ve-
rão o maior fluxo de visitação.  
 
Descrição do atrativo: o Rio Itaú-
nas é uma referência para o municí-
pio, presente na história da vila de 
pescadores do local e importante 
para dar seu nome à Vila. Grande 
patrimônio da cidade é também ge-

rador de divisas para Conceição da 
Barra, através das seguintes ativi-
dades econômicas: pecuária (pasta-
gens), agricultura (cana-de-açúcar, 
café e fruticultura tropical), extração 
de granito, reflorestamento com 
eucalipto, usinas de açúcar e álcool, 
turismo litorâneo e extração de pe-
tróleo e gás natural. 
 
Observações complementares: 
rio de águas escuras, rico em lanoli-
na, no qual é permitido tomar ba-
nho.  
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. RECURSOS HÍDRICOS. 
Diagnóstico da Bacia Hi-
drográfica do Rio Itaúnas. 
2004. 

 
4.1.2.2 � Praias Fluvi-
ais/Lacustres. 
 
Nome do atrativo:  
Barreiras e Meleiras. 
 
Localização: localidades rurais de 
Barreiras e Meleiras. 
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Localidade mais próxima do a-
trativo: sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: sede. 
 
Distância da sede do município: 
sede. 
 
Acesso ao atrativo: hidroviário 
fluvial, não sinalizado, em regular 
estado. 
 
Transporte para o atrativo: con-
tratado, hidroviário em regular es-
tado.  
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: a época de visitação é 
permanente, sem visitas guiadas. O 
ingresso é gratuito sem necessidade 
de autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: per-
manente. 
 

Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: sinalizado, com área de 
lazer e entretenimento, locais para 
alimentação e hospedagem. 
 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: local para alimentação, ar-
tesanato local e serviço de limpeza. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: pesca, turismo, passeios con-
templativos e no dia 31 de dezem-
bro, nas Meleiras, acontece a �Festa 
de São Benedito das Piabas�. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e outros 
estados,sendo a temporada de ve-
rão o maior fluxo de visitação. 
 
 

 
 
Descrição do atrativo: Barreiras e 
Meleiras são duas vilas de pescado-
res, que, embora pertencentes ao 
município de Conceição da Barra, só 
é possível se chegar lá partindo da 
sede e atravessando o Rio Maruiri-
cu. As duas vilas se confundem num 
só contexto, repleto de riquezas na-
turais, como o rio e a vegetação do 
seu entorno, riquezas culturais, co-
mo artesanato e a imagem do san-
to. 
 
Local tranqüilo, propício para famí-
lias e praticantes, ou mesmo inici-
antes, na arte de pescar. 
 
Observações complementares: o 
acesso rodoviário, só é possível pelo 
município de São Mateus. 
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Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
4.1.2.3- Alagados. 
 
Nome do atrativo:  
Alagados do Rio Itaúnas. 
 
Localização: Parque Estadual de 
Itaúnas. Área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 25km. 
Distância da sede do município: 
25km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
não pavimentado, sinalizado, em 
regular estado de conservação. Hi-
droviário, com bom acesso fluvial. 
 
Transporte para o atrativo: con-
tratado, hidroviário em regular es-
tado. 
 
Legislação de proteção do atra-

tivo: Lei Estadual nº 4.967 de 
08/11/91. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: a época de visitação é 
permanente, com visitas guiadas e 
pagas, sem necessidade de autori-
zação prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: per-
manente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: sinalização não adaptada, 
guia de turismo/condutor, com área 
de lazer e entretenimento não adap-
tada. Locais para alimentação e 
hospedagem não adaptada. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: passeios de canoa, caiaque e 
pesca. 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 

Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e outros 
estados, sendo a temporada de ve-
rão o maior fluxo de visitação. 
 
Descrição do atrativo: a extensa 
área de alagados é formada pelos 
34km finais do Rio Itaúnas. São os 
maiores alagados do Espírito Santo. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Parque Estadual de I-
taúnas. 

 
4.1.3 � Unidades de Conserva-
ção. 
 
4.1.3.1 �Nacional. 
 
Nome do atrativo:  
Floresta Nacional do Rio Preto. 
 
Localização: Córrego do Arthur. 
Área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-
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trativo: Braço do Rio. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 18km. 
 
Distância da sede do município: 
53km. 
 
Acesso do atrativo: rodoviário, 
sinalizado, não adaptado, não pavi-
mentado em regular estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
partindo do trevo de Conceição da 
Barra (sentido Bahia), passando 
pelo distrito de Braço do Rio, tem-se 
a entrada para a FLONA, a 23km 
após o trevo de Conceição da Barra. 
Entrar à direita e seguir por mais 
12km de estrada não pavimentada. 
 
Transporte para o atrativo: não 
existe. 
 
Legislação de proteção do atra-
tivo: Lei Federal nº 98.845 de 
17/01/90. 
 
Estado de conservação: bom. 
 

Entrada do atrativo: centro de 
recepção e portaria principal, não 
adaptado. 
 

 
 
Visitação: durante todo o ano com 
visitas guiadas, ingresso gratuito e 
com autorização prévia, até que a 
área esteja totalmente preparada 
para ser aberta à visitação. 
 
Acessibilidade ao atrativo: per-
manente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: informações, sinalização e 
instalações sanitárias não adapta-

das, segurança, condutor local, la-
zer, entretenimento e locais para 
alimentação não adaptados, hospe-
dagem não adaptadas somente para 
pesquisadores e sala de reuniões na 
sede administrativa. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: trilhas monitoradas e educação 
ambiental. 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados. 
 
Descrição do atrativo: esta flores-
ta foi transformada em unidade de 
conservação após ter sido uma área 
em franco processo de degradação. 
De propriedade privada, a área em 
questão foi recebida pelo Governo 
Federal como pagamento de dívidas 
públicas contraídas pelo então pro-
prietário. 
 
A área passou a ter uso diferencia-
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do, sendo preservada e reconstituí-
da como mata secundária, servindo 
de viveiro de mudas e de pássaros, 
onde, num ambiente harmônico, se 
estruturaram visitas guiadas que, 
além de propiciar um contato mais 
próximo com o meio ambiente pre-
servado, serve de área de estudo e 
de desenvolvimento de habitat para 
espécies ameaçadas.  
 
Observações complementares: o 
órgão responsável pela área é o I-
BAMA. 
 
As estruturas são construídas com o 
reaproveitamento de madeiras que 
seriam desperdiçadas e troncos en-
contrados sem vida. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

1. in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Reserva Biológica de Córrego 
Grande.  
 
Localização: localizada no extremo 

Norte do Estado do Espírito Santo, 
na divisa do município de Conceição 
da Barra e Pedro Canário. Área não 
urbana.  
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: Sayonara (Disa � Rodovia 
BR 101). 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 26km. 
 
Distância da sede do município: 
71km.  
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
sinalizado, não adaptado, parcial-
mente pavimentado, em regular 
estado de conservação.  
 
Descrição do acesso utilizado: o 
acesso à Reserva Biológica de Cór-
rego Grande se dá seguindo pela 
Rodovia BR-101 (estrada pavimen-
tada), até chegar na divisa entre os 
Estados do Espírito Santo com a 
Bahia � o �Picadão da Bahia�, no 
Município de Pedro Canário. 
 
Daí segue pelo �Picadão� por mais 
16km (estrada não pavimentada) 

até a sede da Reserva. O Picadão da 
Bahia também exerce o papel de 
ligar a Rodovia BR-101 à Costa 
Dourada (Mucuri/BA). 
 
Transporte para o atrativo: a á-
rea não é servida por linhas regula-
res de ônibus intermunicipais ou 
interestaduais. Os ônibus da Viação 
Águia Branca passam pela Rodovia 
BR-101, a 16km. Existe um ônibus 
da empresa Águia Branca que faz a 
ligação de um assentamento exis-
tente na região com a Rodovia BR-
101, mas sua freqüência não é re-
gular.  
 
Legislação de proteção do atra-
tivo: Lei Federal nº 97.657 de 
12/04/89.  
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: as visitas para o atrativo 
são previamente autorizadas pelo 
IBAMA.  
 
Acessibilidade ao atrativo: per-
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manente.  
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: dois dias.  
 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: não há.  
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: pesquisas científicas.  
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Não.  
 
Origem dos visitantes: não está 
aberta à visitação, a não ser  em 
casos de pesquisas e, nestes casos, 
municipal, do entorno regional e de 
outros estados.  
 
Descrição do atrativo: com super-
fície de 1.504,8ha, criada pelo De-
creto nº 97.657, de 12 de abril de 
1989, destinada à preservação inte-
gral da biota e demais atributos na-
turais, sem interferência humana 
direta ou modificações ambientais, 
abrigando os seguintes biomas e 
ecossistemas: Mata Atlântica, Mata 
de Tabuleiro e Mata Ciliar.  

 
Observações complementares: o 
órgão responsável pela área é o I-
BAMA. Nessa unidade de conserva-
ção são desenvolvidas as atividades 
de Educação Ambiental e Pesquisa.  
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. PDITIS - Plano de De-
senvolvimento Integrado de 
Turismo Sustentável. 2004. 

 
4.1.3.2. � Estadual. 
 
Nome do atrativo:  
Parque Estadual de Itaúnas.  
 
Localização: Itaúnas. Área não 
urbana.  
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: sede. 
 
Distância da sede do município: 
25km. 
 

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

 
Descrição do acesso utilizado: de 
qualquer ponto da Vila, seguir em 
direção à ponte sobre o Rio Itaúnas, 
onde começa a área de proteção do 
Parque. 
 
Transporte para o atrativo: regu-
lar, rodoviário, de qualidade regular. 
 
Legislação de proteção do atra-
tivo: Lei Estadual nº 4.967 de 
08/11/91.  
 
Estado de conservação: bom. 
 
 Entrada do atrativo: centro de 
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recepção com um posto de informa-
ções, não adaptado,. 
 
Visitação: a época de visitação é 
permanente, sendo o verão o perío-
do de maior demanda. As visitas 
são guiadas, quando contratadas, 
sem necessidade de autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: per-
manente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: sinalização não adaptada, 
serviços de limpeza e guia de turis-
mo/monitor/condutor, quando con-
tratado. Áreas de lazer e entreteni-
mento e locais para alimentação não 
adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: passeios a cavalo, bicicleta, cai-
aques e canoa, descida de rapel, 
trilhas a pé pelos sítios arqueológi-
cos e ambientes naturais. Algumas 
modalidades podem ser praticadas 

por portadores de necessidades es-
peciais. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados. 
 
Descrição do atrativo: a área total 
do parque é de 3.150 hectares, 
compreendendo o espaço que vai da 
Foz do Rio Itaúnas até Riacho Doce, 
nos limites do Estado da Bahia. A 
biodiversidade é rica, formando di-
ferentes ambientes entre dunas, 
restingas, manguezais, praias, rios 
e alagados. 
 
Observações complementares: 
órgão responsável pela área é a SE-
AMA/IEMA. O parque é área piloto 
da reserva da Biosfera de Mata A-
tlântica que, em 1992, foi declarada 
pela UNESCO como patrimônio da 
humanidade. 
 

São vetadas atividades como pas-
seio de buggy, descida com pran-
chas de madeira e motocicletas so-
bre as dunas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

1. Parque Estadual de Itaúnas. 
2. Prefeitura Municipal de Con-
ceição da Barra. 

Nome do atrativo:  
Área de Proteção Ambiental  
de Conceição da Barra. 
 
Localização: fica entre a Ilha de 
Guriri e a foz do Rio Cricaré. Área 
urbana e não urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: sede. 
 
Distância da sede do município: 
sede. 
 
Acesso ao atrativo: hidroviário 
fluvial, não sinalizado, em bom es-
tado de conservação. 
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Descrição do acesso utilizado: 
pelo Rio Cricaré. 
 
 

 
 
Transporte para o atrativo: hi-
droviário, contratado, em regular 
estado de conservação e não adap-
tado. 
 
 Legislação de proteção do atra-
tivo: Lei Estadual nº 7.305 de 
13/11/98.  
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: o acesso é permanente, 

sem visitas guiadas, gratuito, sendo 
necessárias algumas horas para u-
sufruir o atrativo. 
 
Acessibilidade ao atrativo: per-
manente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: não há atividades. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados. 
 
Descrição do atrativo: são pre-
dominantes os ecossistemas da Flo-
resta de Restinga, Manguezais e o 
Rio Cricaré. 
Tem como objetivo a proteção da 

vida silvestre, a manutenção de 
bancos genéticos e espécies raras 
da biota regional e demais recursos 
naturais, por meio da adequação e 
orientação das atividades humanas 
na área. Local de impressionante 
beleza, entre a praia da ilha de Gu-
riri e a foz do Rio Cricaré. O pôr-do-
sol entre o Porto da Barra e as á-
guas do rio é um espetáculo à parte 
para quem visita Conceição da Bar-
ra. Fica localizado no entorno da 
cidade. 
 
A área total é de 7.728 hectares. 
 
Observações complementares: o 
órgão responsável pela área é o I-
BAMA. É administrada pela SEAMA 
em parceria com a Secretária de 
Meio Ambiente da Prefeitura Munici-
pal. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Disponível em: 
<http://www.barra.net.com>
. Acesso em: jun. 2004. 

 
4.1.4 � Áreas de Caça e Pesca 
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Nome do atrativo:  
Pesca no Rio Itaúnas, no Rio 
Cricaré e no Mar de Conceição 
da Barra. 
 
Localização: sede e Itaúnas. Área 
urbana e não urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: sede. 
 
Distância da sede do município: 
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, sinaliza-
do, não adaptado, em regular esta-
do e hidroviário com acesso maríti-
mo e fluvial, em regular estado e a 
pé com bom acesso aos locais. 
 

 
 
Transporte para o atrativo: regu-
lar, rodoviário, de boa qualidade, 
não adaptado, e hidroviário contra-
tado, em regular estado de conser-
vação e não adaptado,. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há en-
trada definida. 
 
Visitação: o acesso é permanente, 
sem visitas guiadas, gratuito, sendo 
necessárias algumas horas para u-
sufruir o atrativo. 
 
No rio é melhor pescar no inverno e 
no mar na época de setembro/abril, 
devendo ser respeitadas as épocas 

de desova. 
 
Acessibilidade ao atrativo: per-
manente.  
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: dois dias. 
 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: sinalização, locais de ali-
mentação e hospedagem. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: pesca com vara, linha de mão e 
rede. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados. 
Descrição do atrativo: no Rio Ita-
únas encontram-se espécies como o 
tucunaré, traíra, acará e tilápia. No 
Rio Cricaré encontram-se espécies 
como cangoá ou tainha, robalo, ba-
gre, corvina escamuda, pescada etc. 
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No mar encontram-se, entre outras, 
pescadinha, peroá, sarda, robalão, 
cação, sargo, griacó e algumas es-
pécies de camarão, principalmente o 
sete-barbas e o VG. 
 
Há possibilidade de se descer com 
embarcações pelo Bairro Bugia, pela 
empresa Barrapesca ou na Ponte da 
Petrobras (também chamada de 
Ponte Ana Beatriz), próximo à vila 
dos pescadores na sede. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Informações coletadas com 
os pescadores de Itaúnas e na 
Vila dos Pescadores em Concei-
ção da Barra. 

 
 
 
 
 
4.1.5 � Flora. 
 
 
Nome do atrativo:  
Flora. 
 

Localização: em todo o município. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: sede. 
 
Distância da sede do município: 
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em estado regular e 
não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, de boa qualidade e não adaptado,. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: o acesso ao atrativo é perma-
nente, sem visitas guiadas, gratuitas, sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente.  
 

 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas em cada localidade. 
  
Equipamentos, instalações e serviços 
no atrativo: os disponíveis nas localidades 
específicas. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: contemplação e pesquisa. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados. 
 
Descrição do atrativo: o Município 
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de Conceição da Barra é caracteri-
zado pela presença de diversos e-
cossistemas típicos da Mata Atlânti-
ca Litorânea que se encontram em 
diferentes estágios, sendo estes 
primário e secundário com impor-
tantes atributos ecológicos caracte-
rizados por imensa beleza cênica e 
grande diversidade vegetal e ani-
mal. 
 
A planície litorânea comporta ele-
mentos/ecos-sistemas tais como: 
restinga (que é subdividida em res-
tinga herbácea, restinga arbustiva e 
mata de restinga), zonas de praia, 
manguezais e matas de guriris, 
formando em alguns pontos a Flo-
resta Ombrófila densa de terras bai-
xas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Biblioteca do IEMA�
Instituto Estadual de Meio 
Ambiente. 

4.1.6 � Fauna 
 
Nome do atrativo:  
Fauna. 

 
Localização: em todo o município. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: sede. 
 
Distância da sede do município: 
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em estado regular e 
não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, de boa qualidade e não adaptado,. 
 
Estado de conservação: bom. 
 

 
 
 

Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: permanente, sem visitas guia-
das, gratuitas e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas em cada localidade. 
  
Equipamentos, instalações e serviços 
no atrativo: os disponíveis em cada locali-
dade específica. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: contemplação e pesquisa. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados. 
 
Descrição do atrativo: a fauna é 
composta de crustáceos, moluscos, 
peixes, aves, insetos, répteis e ma-
míferos. Dentre estes, alguns amea-
çados de extinção, constando na 
lista oficial do Instituto Brasileiro de 
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Meio Ambiente- IBAMA e União In-
ternacional de Conservação da Na-
tureza � UICN. 
 
Destacam-se as seguintes espécies: 

 crustáceos (camarão, 
siri e caranguejo); 
 peixes (judeu, morobá, 
traíra e bagre); 
 aves (garças, gaviões, 
sabiá, pica-pau e martim 
pescador); 
 insetos (borboletas, 
vespa caça- aranha e cu-
pins); 
 répteis (cobras, lagar-
tos e jacarés) e 
 mamíferos (tatu, quati, 
paca, cachorro do mato e 
preguiça). 

 
 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

1. Biblioteca do Instituto 
Estadual de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos � IEMA. 

 
 

4.2 � ATRATIVOS CULTURAIS. 
 
4.2.1 �Sítios. 
 
4.2.1.1 � Sítio Arqueológico. 
 
 
Nome do atrativo:  
Sítio de Arqueologia de Itaúnas. 
 
Localização: Parque Estadual de 
Itaúnas. Área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 25km. 
 
Distância da sede do município: 
25km. 
 
Acesso ao atrativo: chegando nas 
dunas, localizadas no Parque Esta-
dual de Itaúnas, seguir a pé com 
bom acesso ao local. Não sinalizado 
e não adaptado,. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
após a ponte do rio Itaúnas cami-

nhar até as dunas sem chegar à 
praia.  
 
Transporte para o atrativo: a pé, 
com bom acesso ao local. 
 
Legislação ou registro/patente 
da realização: Lei Estadual nº 
4.967 de 08/11/91.  
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: as visitas são guiadas 
apenas mediante solicitação prévia, 
com acesso gratuito  e sem autori-
zação prévia. 
 
 

 
 
Acessibilidade ao atrativo: per-
manente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
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o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: informações e sinalização. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados. 
 
Descrição do atrativo: a primeira 
documentação histórica de Itaúnas 
foi o relato do Príncipe Maximilian 
Wied-Neuwied que visitou a região 
em 1816/1817. A área do parque 
pertencia ao Ouvidor da Comarca de 
Porto Seguro, Marcelino da Cunha. 
Viviam ali algumas famílias de ín-
dios e negros para cuidar do seu 
gado.  
 
Com a vinda da família real, a Vila 
de Itaúnas começou a desenvolver-
se e alcançou em meados do século 
XIX, certa prosperidade. As princi-
pais atividades econômicas eram a 

produção da farinha de mandioca, o 
plantio de café e a exportação de 
madeiras. Nessa época comia-se em 
pratos ingleses e holandeses. Con-
sumiam-se bebidas de garrafas de 
grés (arenito) e de vidro, importa-
das. Os frascos medicinais e de tou-
cador da época revelam um cuidado 
especial com a saúde e a beleza. 
Segundo o Censo de 1872 viviam na 
região de Itaúnas, 691 homens li-
vres e 91 escravos. A partir de 
1876, a comunicação com as outras 
partes do Brasil estava garantida 
pela linha telegráfica que ligava o 
Rio de Janeiro a Salvador. Ao longo 
do Rio Itaúnas já havia diversas 
propriedades entre as quais se des-
tacou a fazenda do Barão do Timbuy 
na qual se realizaram, até meados 
do século XX, famosos bailes. 
 
A partir de 1940 a Vila de Itaúnas 
sofreu um processo de soterramen-
to pelas dunas. Em 1973 ela foi de-
finitivamente abandonada e os mo-
radores ergueram uma nova vila na 
margem direita do rio. Hoje, Itaúnas 
Velha encontra-se embaixo das du-
nas, aflorando apenas os fundamen-

tos da Igreja. Por meio da tradição 
oral, da documentação e dos dados 
arqueológicos, o Projeto Histórico 
Cultural de Itaúnas, obteve valiosas 
informações sobre o traçado original 
da vila antiga e do seu cotidiano. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Parque Estadual de I-
taúnas. 

 
 
 
 
4.2.2 � Edificações. 
 
4.2.2.1 � Arquitetura Civil. 
 
Nome do atrativo:  
Prédio do Hotel Marina  
(Antigo Trapiche). 
 
Localização: sede. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: sede. 
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Distância da sede do município: 
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em estado regular e  sina-
lizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
seguindo a Avenida Beira Rio, de 
longe, avista-se o prédio e isso se 
deve à sua imponência.  
 
Transporte para o atrativo: rodo-
viário, regular, não adaptado,em 
bom estado de conservação. Hidro-
viário contratado e regular, ou a pé 
com bom acesso ao local. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: centro de 
recepção e portaria principal não 
adaptada. 
 
Visitação:  sem visitas guiadas, 
com acesso gratuito e  com autori-
zação prévia na recepção do hotel. 
O período de maior visitação ocorre 
durante o verão. 

 
Acessibilidade ao atrativo: per-
manente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas.  
 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: serviço de limpeza, instala-
ções sanitárias não adaptadas, la-
zer, entretenimento e hospedagem 
não adaptado,s. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: hospedagem. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados. 
 

 
Descrição do atrativo: o prédio, 
de arquitetura eclética, com carac-
terísticas do neoclassicismo, foi 
construído em 1786, para servir ao 
porto, tendo sido adaptado como 
hotel, em 1995, devido às necessi-
dades emergentes. A belíssima pai-
sagem do entorno, a foz do rio Cri-
caré, realmente impressiona e acen-
tua o bucolismo original de Concei-
ção da Barra. 
 
Observações complementares: 
funcionava como um armazém de 
desembarque de mercadorias, 
quando a atividade portuária era 
intensa na região. 
 
Acredita-se que o andar superior já 
fora destinado à acomodação de 
pessoas, antes mesmo de ser trans-
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formado em Hotel. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Prefeitura Municipal de 
Conceição da Barra. 

 
Nome do atrativo:  
Farol da Barra. 
 
Localização: sede. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: sede. 
Distância da sede do município: 
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em estado regular e  
sinalizado.  
 
Descrição do acesso utilizado: 
seguindo a Avenida Oceano Atlânti-
co, o farol está entre o centro da 
cidade e o bairro da Bugia. 
 
 

 
Transporte para o atrativo: rodo-
viário, regular, , em bom estdado de 
conservação e não adaptado,. A pé 
com bom acesso ao local. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: sem visita guiada, com 
acesso gratuito e sem autorização 

prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: per-
manente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: locais para alimentação não 
adaptado,s. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados. 
 
Descrição do atrativo: foi instala-
do em 1914 com o objetivo de guiar 
os navios na Foz do Rio Cricaré. Em 
1999 foi removido temporariamente 
de seu local de origem, ao Norte do 
Rio Cricaré, para a Praça Gentil Lo-
pes da Cunha (Praça do Pontilhão) 
em função da invasão do mar. Hoje, 
já retornou ao local de base inicial, 
ao Norte do Rio Cricaré. 
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Observações complementares: 
encontra-se desativado, tendo sido 
substituído por um novo farol em 
outra margem do rio. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. LIMA JUNIOR, Carlos 
Benevides et. al. Concei-
ção da Barra � 110 a-
nos de emancipação 
política. Vitória: multipli-
cidade, 2001. 48 p. Ilust. 

4.2.2.2 � Arquitetura Religiosa. 
 
Nome do atrativo:  
Igreja de São Benedito. 
 
Localização: Itaúnas. Área não 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 25km 
 
Distância da sede do município: 
25km. 

 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavi-
mentado, em estado regular e não sinaliza-
do. A pé, com bom acesso ao local. 
 
Descrição do acesso utilizado: na 
praça principal da Vila de Itaúnas. 
Transporte para o atrativo: rodo-
viário, regular, , em bom estdado de 
conservação e não adaptado,. 
 
Estado de conservação: precário. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: sem visita guiada, com 
acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: per-
manente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas.  
 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: no entorno do atrativo es-
tão disponíveis todos os serviços e 
equipamentos turísticos oferecidos 
na Vila de Itaúnas. 

 
 
 

 
 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: missas semanais, casamentos, 
batizados e a Festa de São Benedi-
to. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados. 
 
Descrição do atrativo: com arqui-
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tetura vernacular, sistema constru-
tivo popular, ofício passado de pai 
para filho, a igreja é encantadora e, 
ao mesmo tempo, singela, sem 
grandes detalhes no acabamento, 
estando em perfeita harmonia com 
a vila. O largo em frente à igreja no 
qual acontece o Ticumbi, manifesta-
ção popular, original deste municí-
pio, encontra-se em processo de 
registro como patrimônio da cultura 
imaterial brasileira. 
 
Observações complementares: a 
casa paroquial construída em anexo 
à Igreja em 2004, interferiu na ima-
gem e no aspecto original desta edi-
ficação. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Prefeitura Municipal de 
Conceição da Barra. 

 
4.2.3 � Instituições Culturais. 
 
4.2.3.1 � Bibliotecas. 
 
Nome do atrativo:  
Biblioteca Hermógenes  

Lima da Fonseca.  
 
Localização: Itaúnas.  
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 25km. 
 
Distância da sede do município: 
25km.  
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavi-
mentado, em estado regular e não sinaliza-
do. A pé, com bom acesso ao local. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
antes da ponte sobre o Rio Itaúnas, 
a biblioteca funciona na sede do 
Parque. 
  
Transporte para o atrativo: rodo-
viário, regular, , em bom estdado de 
conservação e não adaptado,. 
 
Legislação ou registro/patente 
da realização: Lei Estadual nº 
4.967 de 08/11/91.  
 

Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: centro de 
recepção, postos de informações e 
portaria principal parcialmente a-
daptada. 
 
Visitação: durante o ano todo, de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
12h e das 13h às 17h, sem visita 
guiada, com acesso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: per-
manente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas.  
 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: serviço de limpeza e infor-
mações, instalações sanitárias não 
adaptadas, guia de turismo e mesas 
para estudo e leitura. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: leitura, com possibilidades de 
ser praticada por portadores de ne-
cessidades especiais, com pleno a-
cesso. 
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Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados. 
 
Descrição do atrativo: oferece 
material para leitura diversificada, 
como: livros, revistas e periódicos. 
Funciona nas instalações da sede do 
Parque Estadual de Itaúnas, sendo o 
seu nome uma homenagem a um 
importante folclorista de Conceição 
da Barra. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

1. Parque Estadual de Itaú-
nas. 

4.2.3.2 - Centros Culturais  
 / Casa da Cultura. 
 
Nome do atrativo:  
Centro Cultural de Itaúnas. 
 
Localização: Itaúnas. Área não 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: sede. 
 

Distância da localidade mais 
próxima: 25km. 
 
Distância da sede do município: 
25km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavi-
mentado, em estado regular e  sinalizado. 
A pé, com bom acesso ao local. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
após a chegada à Vila de Itaúnas, 
seguir em direção à segunda rua 
paralela, à direita da Praça Central. 
 

 
Transporte para o atrativo: rodo-
viário, regular, , em bom estdado de 
conservação e não adaptado,.. A pé, 
com bom acesso ao local. 
 
Estado de conservação: bom. 

 
Entrada do atrativo: portaria prin-
cipal. 
 
Visitação: de segunda a sexta-
feira, das 12h às 17h, sem visita 
guiada, com acesso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: per-
manente. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados. 
 
Descrição do atrativo: espaço que 
visa organizar os movimentos cultu-
rais da Vila, aberto à visitação em 
exposições de artesanato, pintura, 
folclore e atividades afins. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
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4.2.4 � Gastronomia Típica. 
 
4.2.4.1 � Pratos Típicos. 
 
 
Nome do atrativo:  
Moqueca Capixaba. 
 
Localização: em todos os estabele-
cimentos de alimentação do municí-
pio. 
 
Descrição do atrativo: o prato é 
preparado e servido em panela de 
barro. 
Receita típica: 

 1kg 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; 
 despeje na panela de barro 
um fio de azeite de oliva e 1 
colher de colorau; 
 em seguida, adicione uma 
camada dos temperos com a 
metade da cebola, do tomate e 
do coentro picados; 
 acondicione as postas de pei-
xe; 
 cubra com o restante dos 
temperos e 
 cozinhe em fogo médio por 
40 minutos.  

Observações complementares: 
não precisa adicionar água à mo-
queca. 
 

Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
4.2.4.2 � Iguarias Regionais,  
 Doces e Salgados. 
 
Nome do atrativo:  
Biju. 
 
Localização: em eventos específi-
cos ou nas comunidades quilombo-
las, localizadas na zona rural do 
município. 
 
Descrição do atrativo: produto 
feito à base da goma de mandioca 
que, depois de seca e pilada, vai ser 
torrada no tacho, dentro do quitun-
go. O biju é recheado com coco ou 
amendoim, enrolado em forma de 
tiras e cortado de acordo com o ta-
manho preferido. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
4.2.5 � Artesanato. 
 
 
Nome do atrativo:  
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Artesanato de Conceição da Bar-
ra. 
 
Localização: sede e distritos. Área 
urbana e não urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: sede. 
 
Distância da sede do município: 
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário,  
parcialmente pavimentado, em es-
tado regular e  não sinalizado.  
 
Transporte para o atrativo: rodo-
viário, regular, , em bom estdado de 
conservação e não adaptado,. 
 
Estado de conservação: bom. 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: sem visita guiada, com 
acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 

Acessibilidade ao atrativo: per-
manente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: todos os disponíveis nas 
localidades de cada artesão. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: comercialização de artesanato. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados. 
 
 

 
Descrição do Atrativo: o artesa-
nato em Conceição da Barra é pro-
duzido com materiais diversos, a 
maior parte utilizando matéria-
prima disponível na natureza. 
 
 
Fibras naturais utilizadas: 
 
Taboa � pode ser trançada ou não, 
formando objetos decorativos, obje-
tos utilitários e esteiras. 
 - Fibra de Cana � objetos decorati-
vos, objetos utilitários, papel de fi-
bra. 
Madeira � mais utilizada pelos arte-
sãos de Meleiras, Barreiras e Santa-
na. São feitos móveis artesanais 
esculturas e objetos decorativos. 
Cipó � produção de cestos, princi-
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palmente em Santana. 
Fibra de Coco � mais utilizado em 
Itaúnas, produz luminárias e vários 
objetos. 
Fibra de Bananeira � Objetos deco-
rativos e utilitários. 
 
Além das fibras são feitos artesana-
tos utilizando-se conchas, mosaicos 
de pastilhas de cerâmica, objetos de 
cerâmica, pinturas em tecidos e ob-
jetos, bordados e escultura em ci-
mento e bijuterias. 
 
Observações complementares: o 
SEBRAE/ES possui banco de dados 
com nome, endereço e tipo de tra-
balho de todos os artesãos do muni-
cípio. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Prefeitura Municipal de 
Conceição da Barra. 

 
 
 
 
4.2.6 � Música e Dança. 
 

4.2.6.1 � Banda e Conjunto Mu-
sical. 
  
 
Nome do atrativo:  
Banda Musical �Oliveira Filho�.  
 
Localização: sede. Área urbana.  
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: sede. 
 
Distância da sede do município: 
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário,  
totalmente pavimentado, em bom 
estado e  não sinalizado.  
 

 
 
Descrição do acesso utilizado: 

próximo à rodoviária 
 
Transporte para o atrativo: rodo-
viário, regular, , em bom estdado de 
conservação e não adaptado,. 
 
Estado de conservação: bom. 
Entrada do atrativo: portaria prin-
cipal. 
 
Visitação: época de verão, sem 
visita guiada, com acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porária, de dezembro a março. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: música. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: ensaios e apresentação para 
eventos. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
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nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados. 
 
Descrição do Atrativo: a Banda foi 
fundada em 1832 com o nome inici-
al de �Clube Mozart�, sob o coman-
do do maestro português Bernardi-
no José de Oliveira. Quatro anos 
depois, o Senhor Bernardino reor-
ganiza o grupo musical e o batiza de 
�União e Progresso�. 
 
Em 1908, o fundador Bernardino 
morre e seu segundo filho, Bernar-
dino Oliveira Filho assume o coman-
do. Surge um novo nome para a 
Banda, que passa a se chamar Ban-
da �Conceição da Barra�. Com a 
morte do professor Bernardino Oli-
veira Filho, o novo maestro, Adol-
pho Serra, presta a homenagem 
póstuma e muda o nome da Banda 
para �Oliveira Filho�.  
 
Com mais de um século de existên-
cia, a Banda já participou de vários 
festivais e se destacou em muitos 

deles. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. �Um cordel para 
a Banda Musical �Oli-
veira Filho�, de Kátia 
M. Bobbio Lima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.6.2 � Folguedos. 
 
Nome do atrativo:  
Jongo.  
 
Localização: Barreiras e Quilombo 
Novo. Área não urbana.  
 
Acesso ao atrativo: rodoviário,  
parcialmete pavimentado, em bom 

estado e  não sinalizado. Hidroviário 
fluvial,  não adaptado, ,em regular 
estado. 
 
Transporte para o atrativo: hi-
droviário fluvial, contratado, regular 
não adaptado,. Rodoviário, regular, 
, em bom estdado de conservação e 
não adaptado,. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há en-
trada definida.. 
 
Visitação: as festas de jongo tradi-
cionais ocorrem nos meses de janei-
ro, agosto e dezembro, sem visita 
guiada, com acesso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porário em dezembro, janeiro e a-
gosto. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamento e serviços no atra-
tivo: os oferecidos nas localidades 
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dos grupos. 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: festa religiosa e folclórica. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados. 
 
Descrição do atrativo: é uma 
dança de roda de origem africana 
que se movimenta no sentido lunar, 
isto é, anti-horário. Os passos são 
deslizantes à frente com o pé es-
querdo e direito, alternadamente. 
Ao finalizar cada deslizamento há 
um pequeno pulo. Ao aproximar o 
pé que está atrasado, de vez em 
quando, os dançarinos dão um giro 
com o corpo, principalmente aque-
les que estão na frente das mulhe-
res que dançam. 
 
O jongo normalmente é dançado à 
noite. O jongo é cantado por um ou 
mais solistas e o refrão é respondido 

pelo coro. Os tambores têm o nome 
de tambu, candogueiros e gazunga. 
 
Observações complementares: 
em Conceição da Barra, os grupos 
apresentam-se tradicionalmente em 
12 de janeiro na Comunidade das 
Meleiras, na festa de São Benedito 
das Piabas com Jongo de São Bene-
dito e em Santana, em 24 de Agos-
to, com o Jongo de São Bartolomeu, 
ritmando o bailado com a presença 
de casacas. 
 
Grupos cadastrados em ativida-
de: 
 
Nome: Jongo de São Bartolomeu. 
Mestre: Jocelino 
Localização: Bairro Quilombo No-
vo. 
 
Nome: Jongo de São Benedito das 
Piabas. 
Localidade: Barreiras. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

1. Prefeitura Muni-
cipal de Conceição da 

Barra. 
2. Comissão Espíri-
to-Santense de Folclo-
re. 

 

 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Ticumbi. 
 
Localização: Itaúnas e sede, área  
urbana e não urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: sede. 
 
Distância da localidade mais 
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próxima: 25km. 
 
Distância da sede do município: 
25km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário,  
parcialmente pavimentado, em bom 
estado e  não sinalizado.  
 
Transporte para o atrativo: rodo-
viário, regular, , em bom estdado de 
conservação e não adaptado,. 
 
Estado de conservação: bom. 
 

 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: dias 31/12 e 01/01, du-
rante o dia, sem visita guiada, com 

acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porário, dias 31/12 e 01/01. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas 
 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: os disponíveis na localidade 
da festa. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: festa religiosa e folclórica 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados. 
 
Descrição do atrativo: o Ticumbi 
de Conceição da Barra compõe-se 
de certo número de negros (somen-
te negros) entre os quais o Rei (ou 
�reis de Congo�), o Rei Bamba (ou 

�reis� de Bamba), seus secretários e 
o corpo de baile ou �congos�, que 
representam os guerreiros das duas 
nações. Vestem-se a caráter: longas 
batas brancas e rendadas com tras-
passe de fitas coloridas, calças 
compridas brancas com friso lateral 
vermelho ou sem este; na cabeça, 
coberta por um lenço branco, um 
vistoso gorro todo enfeitado de flo-
res de papel de seda e fitas longas 
de várias cores. Os reis trazem co-
roas de papelão, ricamente orna-
mentadas com papel dourado ou 
prateado, peitoral viçoso com espe-
lhinhos e flores de papel brilhante, 
capa comprida e, na mão ou na cin-
ta, longa espada como seus reis. Os 
dois secretários ou sacratários dife-
renciam-se dos �congos� por traze-
rem capa e espada como seus reis. 
Os instrumentos musicais que se 
usam nos �congos� são apenas pan-
deiros e chocalhos de lata que eles 
chamam �ganzás� ou �canzás�. Há 
também uma �viola� servindo ape-
nas para dar o �tom�, mas, hoje, 
também participa do Ticumbi; ves-
tindo calças e bata brancas, com fita 
em traspasse e lenço branco na ca-
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beça, sob chapéu enfeitado de flores 
de plástico. 
 
A dramatização do auto é simples: 
dois reis negros querem fazer, cada 
qual e separadamente, a festa de 
São Benedito. Há embaixadas de 
parte a parte, com desafios atrevi-
dos, declamados pelos secretários, 
que servem de embaixadores. Por 
não ser possível qualquer acordo ou 
conciliação, trava-se a guerra, ou 
melhor, as guerras, agitada luta bai-
lada entre as duas hostes rivais. 
Dança-se, então, a Primeira Guerra 
de �reis� congo ou �guerra sem tra-
vá� e, depois, a �guerra travada�. 
Desta última participam os dois Reis 
que, no meio da roda dos �congos�, 
batem as espadas cadenciadamen-
te, junto com seus secretários tam-
bém empenhados no combate. O 
Rei Bamba submete o rei vencido e 
seus �vassalos� ao batismo, termi-
nando o auto com a festa em honra 
ao Rei Congo, quando então, se 
canta e dança o Ticumbi, que dá 
nome à representação. 
 
As danças são apenas volteios dos 

guerreiros, no combate gingado. Os 
cantos-alternados com as falas dos 
Reis e dos embaixadores ou secre-
tários são entoados em conjunto, 
pelos guerreiros das duas hostes, ao 
som dos pandeiros, chocalhos e da 
viola que �dá o tom�. 
 
Observações complementares: É 
o único folguedo existente no Brasil, 
há mais de 200 anos. Cada ano a-
presenta um tema envolvido nos 
seus cânticos e bailados e novos 
passos coreográficos. 
 
Os ensaios começam no mês de ou-
tubro. 
 
Grupos cadastrados em ativida-
de: 
Nome: Ticumbi do Bongado. 
Mestre: Vantuil Gomes. 
Localização: Itaúnas; 
 
Nome: Ticumbi Mirim. 
Mestre: Ângelo Camilo. 
Localização: Itaúnas; 
 
Nome: Ticumbi Baile de Congo de 
São Benedito. 

Mestre: Tertolino Balbino. 
Localização: Centro. 
 
Nome: Ticumbi de Itaúnas. 
Mestre: João. 
Localização: Itaúnas; 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. NEVES, Guilherme Santos. 
Ticumbi. 2ª ed. Conceição da 
Barra (ES).  
2. Comissão Espírito-Santense 
de Folclore, 2002 e 
3. FONSECA, Hermógenes Li-
ma da. Tradições Populares 
no Espírito Santo. Vitória, 
1991 e Comissão Espírito-
Santense de Folclore. 

 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Alardo de São Sebastião. 
 
Localização: Itaúnas. Área não 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-
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trativo: sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 25km. 
 
Distância da sede do município: 
25km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário,  
parcialmente pavimentado, em bom 
estado e  não sinalizado.  
 
Transporte para o atrativo: rodo-
viário, regular, em bom estado de 
conservação,  não adaptado,. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: dias 19 e 20 de janeiro, 
sem visita guiada, com acesso gra-
tuito e sem autorização prévia. 
 
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porário, em 19 e 20 de janeiro. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 

 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: os disponíveis na localidade 
da festa. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: festa religiosa e folclórica. 
 
 

 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados.  
 
Descrição do atrativo: os impo-

nentes guerreiros de São Sebastião 
(o Santo Guerreiro), combatem em 
frente a Igreja de São Benedito, 
Itaúnas. Escaramuças, aguerridas 
batalhas, renhidos combates entre 
mouros e cristãos, terçam as armas 
espadas, floretes e adagas ao rufar 
das caixas, insuflando as hostes i-
nimigas.  
 
Lutas pela cristianização dos mouros 
infiéis, muçulmanos seguidores do 
alcorão. Guerra religiosa do século 
XIV e XV pelo domínio da Península 
Ibérica. Os embaixadores declaram 
insolentes embaixadas, trocando 
insultos em versos inspirados em 
poema de Camões. 
 
É uma demonstração ao ar livre. O 
povo todo participa e corre, ante a 
ferocidade dos combates, ao retinir 
das espadas e dos tiros das espin-
gardas de carregar pela boca. 
 
Os cristãos vencem, aprisionam os 
mouros, obrigando-os a abjurar �as 
leis da má fama� e de joelhos são 
batizados na porta da Igreja ao re-
colher da procissão com o andor do 
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Santo Guerreiro crivado de flechas. 
Cem anos marcam os registros do 
Padre Antunes de Sequeira. 
Grupos cadastrados em ativida-
de:  
 
Nome: Alardo de São Sebastião. 
Mestre: Lucas Oliveira Santos. 
Localização: Rua Getúlio da Silva 
Guandi, nº 10, Centro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. FONSECA, Hermógenes Li-
ma da. Tradições Populares 
no Espírito Santo. Vitória, 
1991. 
2. Comissão Espírito-Santense 
de Folclore. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Reis de Boi. 
 
Localização: Bairros Marcílio Dias, 
Santana, Novo Horizonte e localida-
des Braço do Rio e Barreiras. Áreas 
urbana e não urbana. 
 

Acesso ao atrativo: rodoviário,  
parcialmente pavimentado, em bom 
estado e  não sinalizado.  
 
Transporte para o atrativo: rodo-
viário, regular, , em bom estdado de 
conservação e não adaptado,. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há.  
 
Visitação: nos meses de dezembro, 
janeiro e fevereiro, sem visita guia-
da, com acesso gratuito e sem auto-
rização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porário em dezembro, janeiro e fe-
vereiro. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas.  
 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: os disponíveis no local da 
manifestação. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: festa religiosa e folclórica. 

 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados.  
 
 

 
 
Descrição do atrativo: é um ato 
em homenagem aos santos reis. 
Apresenta-se no ciclo de natal, pro-
longando-se até o dia de São Braz, 
ou seja, 3 de fevereiro. 
 
O número de integrantes varia entre 
12 e 20, formando alas, vestidos 
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com calça azul marinho ou branca 
com filete lateral vermelho ou azul. 
 
Na cabeça um chapéu de palha re-
vestido de morim, inteiramente en-
feitado de flores e várias fitas colo-
ridas que se estendem até a cintura.  
 
A primeira apresentação ocorre a 6 
de Janeiro, Dia de Reis, à porta da 
igreja ou capela da localidade. De-
pois, percorrem as casas dos conhe-
cidos, onde são convidados, ou apa-
recem de surpresa, sabendo anteci-
padamente que serão bem acolhi-
dos. 
  
Com a apresentação da �brincadei-
ra�, é tocada a marcha para a cha-
mada do vaqueiro que vem sapate-
ando, batendo o ritmo com o bas-
tão. Traja roupa velha, com paletó 
pelo avesso, bolsos de fora e más-
cara. Todo esse traje tem um signi-
ficado próprio. Após essa exibição, 
pára ofegante e faz um discurso 
contando de onde vem e relata a-
contecimentos de forma satírica que 
todos conhecem. Canta-se então, a 
chamada do Boi, que entra dançan-

do, fazendo graça, dando voltas e 
chifradas. Terminada a cantoria em 
alguns grupos ocorre a morte e a 
ressurreição do boi. Mal o boi cai 
morto no chão, o sanfonero puxa a 
música para o canto da divisão do 
boi, com o coro cantando um refrão, 
a cada pedaço vendido do boi.  
 
Ninguém sabe informar sobre a cri-
ação do �Reis-de-boi�. Dizem ape-
nas que �tudo começou com o nas-
cimento de Cristo�.  
 
Observações complementares: 
este folguedo estende-se pelo Norte 
do Espírito Santo e Sul da Bahia. 
Cada grupo tem sua própria canto-
ria. 
 
Através do Reis-de-Boi, é possível 
fazer um retrospecto de aconteci-
mentos nacionais e mesmo mundi-
ais, como eleições, a viagem do 
homem à lua espantando São Jorge, 
a �invasão� da Aracruz Florestal e 
até a referência à �Gigoloete�, per-
sonagem de opereta que teve sua 
época.  
 

Grupos cadastrados em ativida-
de: 
Nome: Reis de Boi de Braço do Rio. 
Mestre: Joventino Rodrigues Souza. 
Localização: Localidade de Braço 
do Rio. 
 
Nome: Reis de Bois de Porto Gran-
de. 
Mestre: Sebastião Benedito. 
Localização: Bairro Novo Horizon-
te. 
 
Nome: Reis de Bois das Barreiras. 
Mestre: Benedito Castro dos San-
tos. 
Localização: Localidade das Barrei-
ras. 
 
Nome: Reis de Bois do Povoado de 
Santana. 
Mestre: Mateus dos Santos. 
Localização: Bairro Santana. 
Nome: Reis de Bois do Bairro Marcí-
lio Dias. 
Mestre: Ailton Rodrigo Santana. 
Bairro: Marcílio Dias. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  
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1. FONSECA, Hermógenes Li-
ma da. Tradições Populares no 
Espírito Santo. Vitória, 1991.  
2. Comissão Espírito-Santense 
de Folclore. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
As Pastorinhas. 
 
Localização: sede. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: sede. 
 

 
 

Distância da sede do município: 
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário,  
parcialmente pavimentado, em bom 
estado e  não sinalizado.  
 
Transporte para o atrativo: rodo-
viário, regular, em bom estado de 
conservação, não adaptado,.  
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: mês de dezembro, sem 
visita guiada, com acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porário, em dezembro, durante as 
comemorações natalinas. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: os oferecidos no local da 
manifestação. 
 

Atividades ocorrentes no atrati-
vo: festas religiosas e folclóricas. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados. 
 
Descrição do atrativo: as pastori-
nhas com seus arcos e cestinhas de 
flores bailam diante do presépio do 
Deus-menino.  
 
Vestidas a caráter com seus cha-
péus de palha enfeitados, de blusas 
brancas e sandálias de xadrez ou 
todas de branco, as pastorinhas 
cantam suas melodias alusivas ao 
evento.  
 
Os magos, seguindo a estrela do 
oriente, chegam a Belém, trazendo 
suas ofertas ao filho de Deus nasci-
do na manjedoura: ouro, incenso e 
mirra. Baltazar, Belchior e Gaspar 
conduzem o turíbulo, a galheta e a 
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âmbola para a missa do galo. Pasto-
rinhas ou lapinhas são pastoris da 
noite de Natal, figuras tradicionais 
em muitos lugares que ainda man-
têm as nossas raízes culturais. Após 
a missa, saem cantando suas mar-
chas de rua, acompanhadas do povo 
católico e fiel às suas devoções na 
pureza de seus sentimentos. Nas 
casas onde há presépios, param e 
cantam, anunciando o nascimento 
de Jesus � o Salvador do Mundo. 
 
Grupos cadastrados em ativida-
de:  
Nome: As Pastorinhas. 
Mestre: Dona Daria. 
Localização: Centro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. FONSECA, Hermógenes Li-
ma da. Tradições Populares 
no EspíritoSanto. Vitória, 
1991. 

4.3 � ATIVIDADES ECONÔMI-
CAS. 
 
4.3.1 � Agropecuária. 
 

4.3.1.1 � Outras Culturas. 
 
Nome do atrativo:  
Maricultura. 
 
Localização: Conceição da Barra. 
Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: sede. 
 
Distância da sede do município: 
sede. 
  
Acesso ao atrativo: rodoviário,  
parcialmente pavimentado, em bom 
estado e  sinalizado.  
 
Transporte para o atrativo: rodo-
viário, regular e contratado, em 
bom estado de conservação, não 
adaptado, ou hidroviário fluvial, em 
regular estado, não adaptado,. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há.  

 
Visitação: durante todo o ano, sem 
visita guiada, com acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
Acessibilidade ao atrativo: per-
manente.  
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: os equipamentos e serviços 
disponíveis na sede do município. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: cultivo de ostras. 
 
Descrição do atrativo: o progra-
ma para a maricultura conta com o 
apoio do SEBRAE/ES, Petrobrás, 
BANDES, FAES e Prefeitura.  
 
O programa apóia o cultivo da ostra 
nativa. Em Conceição da Barra dez 
famílias de pescadores trabalham 
com a maricultura e deverão comer-
cializar até média mensal comercia-
lizada aproximadamente 50.000 
ostras. Atualmente, em Conceição 
da Barra, cultivam-se ostras nos 
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sistemas de balsas e girais, sendo 
que em girais vêm apresentando 
melhores resultados.  
 
Os maricultores estão recebendo 
treinamento sobre associativismo e 
cooperativismo e, até o final de 
2004, ser a oficializada a constitui-
ção da AMA-BARRA-Associação dos 
Maricultores de Conceição da Barra. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: informações fornecidas 
por Edmilson Bom Oliveira, Gerente 
de Projetos CTA, 2004. 
 
Nome do atrativo:  
Atividades de Pesca. 
 
Localização: todo o município. Á-
rea urbana e não urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: sede. 
 
Distância da sede do município: 
sede. 

 
Acesso ao atrativo: rodoviário,  
parcialmente pavimentado, em bom 
estado e  não sinalizado na área não 
urbana e rodoviário,  totalmente 
pavimentado, em bom estado e  
não sinalizado na área urbana.  Hi-
droviário fluvial em regular estado 
de conservação, não adaptado,. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
em toda a orla da praia, na Avenida 
Beira Rio e nos rios e seus afluen-
tes. 
 
Transporte para o atrativo:  ro-
doviário, regular e contratado, em 
bom estado de conservação, não 
adaptado,. Hidroviário fluvial con-
tratado não adaptado,em regular 
estado. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem 
visitas guiadas, sem autorização 
prévia. 
 

Acessibilidade ao atrativo: per-
manente 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: dois dias 
 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: os equipamentos e serviços 
disponíveis na sede do município. 
 
Descrição do atrativo: há muitos 
anos, a pesca se firma como base 
da economia local. Na década de 20 
foi criada a Colônia de Pesca de 
Conceição da Barra, que atualmente 
reúne mais de três mil associados. 
 
De acordo com a intensificação da 
atividade que deixou de ser artesa-
nal, houve a necessidade de inves-
timentos no tocante à industrializa-
ção e facilidade de comércio. Na 
década de 60 foram criadas duas 
indústrias pesqueiras: a BARRAPES-
CA-Companhia de Pesca de Concei-
ção da Barra e a FRIESP-Frigorífico 
Espírito-Santense de Pescado. 
 
A cidade conta com um cais, desde 
1950, local de permanência das 
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embarcações. Entre os Bairros Bugia 
e Vila dos Pescadores, há cerca de 
15 peixarias para comercializar a 
produção que é capturada tanto no 
rio como no mar. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. LIMA JUNIOR, Carlos 
Benevides et al. Concei-
ção da Barra � 110 a-
nos de emancipação 
política. Vitória: multipli-
cidade, 2001. 48 pg. Ilust. 

 
 
 
 
4.3.2 � Indústria. 
 
4.3.2.1 � Petrolífera. 
 
Nome do atrativo:  
Gás e Petróleo. 
 
Localização: em todo o município. 
Área urbana e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em estado regular, 

não adaptado, e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, em bom estado de conservação, 
não adaptado, . 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal 
das empresas que exploram o gás e o pe-
tróleo. 
 
Visitação: permanente, sem visitas guia-
das, com ingresso gratuito e comm autori-
zação prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente.  
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
  
Equipamentos e serviços no atrativo: 
os equipamentos e serviços disponíveis na 
sede do município. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: exploração de gás e petróleo. 
 
Descrição do atrativo: as perspec-
tivas de reservas, segundo a ANP-
Agência Nacional de Petróleo criada 
em 1998, indicam que o Estado po-
derá chegar, em 2007, a uma pro-
dução diária de 500 mil barris de 

petróleo e a 30 milhões de metros 
cúbicos de gás. 
 
Em dez anos, a expectativa é de 
que a produção capixaba salte para 
um milhão de barris diários, equiva-
lente à produção do Estado do Rio 
de Janeiro, maior produtor nacional. 
 
O advento deste novo mercado de 
gás natural permitirá a possibilidade 
de auto-suficiência na produção de 
energia que será garantida com a 
geração termelétrica, a partir da 
utilização do gás natural. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. LIMA JUNIOR, Carlos 
Benevides et al. Concei-
ção da Barra � 110 a-
nos de emancipação 
política. Vitória: multipli-
cidade, 2001. 48 pg. Ilust. 

 
4.3.2.2 � Outras. 
 
Nome do atrativo:  
Disa � Destilaria Itaúnas S.A. 
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Localização: Rodovia BR-101 Nor-
te, Sayonara. Área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: Braço do Rio. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 06km. 
 
Distância da sede do município: 
45km. 
 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário,  
totalmente pavimentado, em bom 
estado e  sinalizado.  
 
Descrição do acesso utilizado: 
seguir pela Rodovia BR�101 Norte, 
sentido Conceição da Barra para 
Pedro Canário no trevo de Sayona-
ra. 
 
Transporte para o atrativo: rodo-
viário, regular e contratado, em 
bom estado de conservação, não 
adaptado,. 
 
Estado de conservação: bom. 
 

Entrada do atrativo: portaria prin-
cipal não adaptada. 
 
Visitação: permanente, sem visitas guia-
das, com ingresso gratuito e com autoriza-
ção prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: per-
manente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: estacionamento, seguran-
ça, serviço de limpeza e instalações 
sanitárias. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: destilaria. 
 
Descrição do atrativo: surgiu co-
mo resultado da expansão na pro-
dução de eucalipto e cana-de-açúcar 
na região. Foi inaugurada no início 
dos anos 80 e trabalha com plantio 
e colheita de cana para a produção 
de álcool carburante. Na década de 
90 foi inaugurada a usina para pro-
dução de açúcar. 

 
Referências/Documentos con-
sultados: 

1. LIMA JUNIOR, Carlos 
Benevides et al. Concei-
ção da Barra � 110 a-
nos de emancipação 
política. Vitória: multipli-
cidade, 2001. 48 pg. Ilust. 

 
4.4 - REALIZAÇÕES TÉCNICAS,  
 CIENTÍFICAS E ARTÍSTICAS. 
 
4.4.1 - Centro de Pesquisa. 
 
 
Nome do atrativo:  
Sede do Parque Estadual de Ita-
únas. 
 
Localização: Itaúnas. Área não 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 25km. 
 
Distância da sede do município: 
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25km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário,  
não pavimentado, em regular esta-
do e  sinalizado.  
. 
Descrição do acesso utilizado: 
rua Principal da Vila de Itaúnas, na 
cabeceira da ponte sobre o Rio Ita-
únas. 
 
Transporte para o atrativo: rodo-
viário, regular, em bom estado de 
conservação, não adaptado,  
 
 Legislação de proteção do atra-
tivo: Lei Estadual nº 4.967 de 
08/11/91.  
 
Estado de conservação: bom. 
 
 Entrada do atrativo: centro de 
recepção, ponto de informações e 
portaria principal parcialmente a-
daptada. 
 
Visitação: permanente, com visitas guia-
das, com ingresso gratuito e sem autoriza-
ção prévia. 
 

Acessibilidade ao atrativo: per-
manente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: posto de informações, ser-
viços de segurança, serviços de lim-
peza e instalações sanitárias não 
adaptadas, guia de turis-
mo/condutor/monitor, biblioteca, 
sala de vídeo/televisão ecoloja, alo-
jamento para pesquisadores e esta-
giários e outras pessoas que este-
jam a serviço do Parque e salas pa-
ra administração. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: desenvolvimento e coordenação 
de projetos eventos, cursos exposi-
ções e estudos ambientais, comerci-
alização de artesanato local e pro-
dutos do projeto TAMAR, com possi-
bilidade de serem praticadas por 
pessoas portadoras de necessidades 
especiais com acesso pleno. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 

Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Sede do Parque Esta-
dual de Itaúnas. 

 
 
 
4.5 � EVENTOS PROGRAMADOS. 
 
4.5.1 - Realizações Diversas. 
 
4.5.1.1 � Populares e Folclóri-
cas. 
 
Nome do atrativo:  
Carnaval de Conceição da Barra. 
 
Localização: Avenida Oceano A-
tlântico, sede. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: sede. 
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Distância da localidade mais 
próxima: sede. 
 
Distância da sede do município: 
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário,  
totalmente pavimentado, em bom 
estado e  sinalizado.  
 
Descrição do acesso utilizado: 
em toda à Avenida à beira mar. 
 
Transporte para o atrativo: rodo-
viário, regular, em bom estado de 
conservação, não adaptado,. 
  
Estado de conservação: bom. 
 
 Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: mês de fevereiro ou março, sem 
visitas guiadas, com ingresso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porário.  
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: mais de três dias. 

 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: sinalização, instalações sa-
nitárias, locais para alimentação e 
hospedagem. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: trio elétrico e palco com show 
de bandas locais regionais e nacio-
nais 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados: Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
  
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados. 
 
Descrição do atrativo: o Carnaval 
de rua à noite é animado por shows 
em palco e trios elétricos que cru-
zam as principais Avenidas da cida-
de. Durante a tarde, as festas ficam 
por conta dos blocos de rua como o 
tradicional �Pára Rai de Bêbado�. 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 

 
Nome do atrativo:  
Carnaval de Itaúnas. 
 
Localização: na Vila de Itaúnas. 
Área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 25km. 
 
Distância da sede do município: 
25km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado,  em re-
gular estado , sinalizado.  
 
Transporte para o atrativo: regu-
lar, rodoviário, bom e não adapta-
do,.  
 
Estado de conservação: bom. 
 
 Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: mês de fevereiro ou março, sem 
visitas guiadas, sem ingresso gratuito e 
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sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porário.  
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: mais de três dias. 
 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: sinalização, instalações sa-
nitárias, locais para alimentação e 
hospedagem. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: forró. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados. 
 
Descrição do atrativo: no carna-
val, o forró acontece durante uma 
semana, 24h por dia em todos os 
bares, na praia, nas dunas e na Vila 
de Itaúnas. 

 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Festa da Cidade. 
 
Localização: sede. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: sede. 
 
Distância da sede do município: 
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário,  
totalmente pavimentado, em bom 
estado e  sinalizado.  
 
Transporte para o atrativo: rodo-
viário, regular, , em bom estado e 
não adaptado,. 
 
Estado de conservação: bom. 
 

 Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: mês de dezembro, sem visitas 
guiadas, com ingresso gratuito e sem auto-
rização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porário.  
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: três dias. 
 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: os disponíveis no local das 
festas. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: festa cívica e social. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados: Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados. 
 
Descrição do atrativo: a festa 
comemora a emancipação política 
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do município, reunindo atrativos 
religiosos como missa e procissão e 
sociais como shows, barracas e par-
que de diversões e atrações cívicas 
como desfile escolar. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Reis de Bois. 
 
Localização: Bairro Novo Horizonte 
e Braço do Rio. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado,  em 
bom estado , não sinalizado.  
. 
Transporte para o atrativo: rodo-
viário, regular, em bom estado, não 
adaptado,. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
 Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: dezembro, janeiro e fevereiro,  

sem visitas guiadas, com ingresso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porário. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: os disponíveis nos locais 
onde acontecem as manifestações 
como hospedagem, alimentação, 
serviços de limpeza e segurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: festa religiosa e folclórica.  
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados. 
 
Descrição do atrativo: as pessoas 
se reúnem para assistir a manifes-
tação onde os marujos cantam e 

dançam, acompanhados de mãe 
Catirina que envolve o público na 
dança. Depois vem o vaqueiro que 
chama a bicharada para dançar e 
brincar com as crianças 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Alardo de São Sebastião. 
 
Localização: Rua Getúlio da Silva 
Guandir, 10, Conceição da Barra. 
Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: sede. 
 
Distância da sede do município: 
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado,  em re-
gular estado , não sinalizado.  
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Transporte para o atrativo: regu-
lar, rodoviário, regular não adapta-
do,. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
 Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: dia 20 de janeiro, sem visitas 
guiadas, com ingresso gratuito e sem auto-
rização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porário. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: os disponíveis nos locais 
onde acontecem as manifestações 
como hospedagem, alimentação, 
serviços de limpeza e segurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: festa religiosa e folclórica. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados: Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-

nada pela SEDETUR. 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados. 
 
Descrição do atrativo: a festa é 
uma encenação teatral em que dois 
grupos, mouros e cristãos, disputam 
o direito de carregar a estátua de 
São Sebastião. A disputa se dá por 
meios diversos que encantam e a-
nimam o público. Vencida a guerra, 
os cristãos levam São Sebastião 
para a casa do festeiro, guardião do 
orago. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Festa de São Beneditinho das 
Piabas. 
 
Localização: Vila de Barreiras e, na 
Sede, na Igreja de Nossa Senhora 
da Conceição. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcial-mente pavimentado,  em 

bom estado , sinalizado. Hidroviário 
fluvial, em regular estado e não si-
nalizado. 
 
Transporte para o atrativo: con-
tratado, hidroviário fluvial regular, 
não adaptado, e regular, rodoviário, 
bom, não adaptado,. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
 Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: dias 31 de dezembro e 6 
de janeiro, sem visitas guiadas, sem 
ingresso pago, sem autorização 
prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porário. 
  
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: dois dias. 
 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: os disponíveis nos locais 
onde acontecem as manifestações 
como hospedagem, alimentação, 
serviços de limpeza e segurança. 
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Atividades ocorrentes no atrati-
vo: festa religiosa e folclórica. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados: Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados. 
 
Descrição do atrativo: no final do 
século XIX, havia na região de Con-
ceição da Barra um escravo de no-
me Benedito Meia Légua. Este tinha 
como protetor São Benedito e trazia 
consigo sempre a imagem do santi-
nho de tamanho reduzido, guardado  
em um embornal. Este negro foi 
perseguido por ser considerado uma 
ameaça. Durante as perseguições, 
alguém denunciou o esconderijo de 
Benedito Meia Légua, que era em 
um tronco às margens do Rio Mari-
ricu no lado de Conceição da Barra. 
Seus perseguidores, assim, atearam 
fogo no tronco enquanto ele dormia 
e Benedito morreu queimado.  
 

Tempos depois, a imagem foi en-
contrada no local onde Benedito 
morrera, suja e queimada. Mas o 
Santo estava intacto. O proprietário 
daquelas terras, sabendo do ocorri-
do, pegou a imagem e a jogou no 
rio, mas ela foi reencontrada por 
moradores do local. 
 
Desta vez, o dono da fazenda, im-
pressionado com o ocorrido, não 
jogou de novo o Santo fora. Porém, 
não o queria na fazenda.  
 
A comunidade de Vila das Barreiras, 
na outra margem do rio, se prontifi-
cou a construir uma capela para o 
Santo que passou a ser a nova casa 
de São Beneditinho das Piabas. 
 
A partir de então, na mudança de 
ano, dia 31 de dezembro, o jongo 
das Barreiras começa a festa dan-
çando e louvando ao Santo na cape-
la. Enquanto isso em Conceição da 
Barra, os grupos de jongo locais se 
reúnem no cais do porto e atraves-
sam a barco o Rio Mariricu para 
buscar o Santinho e o jongo das 
barreiras para junto participarem da 

missa de São Beneditinho das Pia-
bas, na Igreja de Nossa Senhora da 
Conceição, na sede do município, 
onde este permanece até o dia 6 de 
janeiro e o jongo volta sem o santi-
nho para vila das Barreiras. 
 
No dia 6 de janeiro o Jongo das Bar-
reiras cruza novamente o Rio Mariri-
cu encontrando com grupos de jon-
go de toda a região em frente à I-
greja Nossa Senhora da Conceição, 
onde dançam e louvam a São Bene-
ditinho. Após a missa, retornam 
com o santinho para a Vila onde ele 
permanece até o próximo dia 31 de 
dezembro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Festival de Folclore Barrense. 
 
Localização: na praça da Igreja de 
Nossa Senhora da Conceição. Sede, 
área urbana. 
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Localidade mais próxima do a-
trativo: sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: sede. 
 
Distância da sede do município: 
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado,  em bom 
estado , sinalizado.  
 
Transporte para o atrativo: rodo-
viário, regular, em bom estado e  
não adaptado,. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
 Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: mês de agosto. 
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porário.  
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: dois dias. 
 
Equipamentos e serviços no a-

trativo: os disponíveis no local da 
festa como hospedagem, alimenta-
ção, serviços de limpeza e seguran-
ça. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: apresentação dos grupos e ati-
vidades didático-culturais. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados. 
 
Descrição do atrativo: o ponto 
alto da festa é a reunião e apresen-
tação de todos os grupos folclóricos 
do município. Na oportunidade tam-
bém acontecem lançamentos de 
livros, palestras e oficinas, envol-
vendo os grupos e a comunidades 
em geral. 
 
Observações complementares: 
conta com o apoio da Associação de 
Folclore de Conceição da Barra e da 

Comissão Espírito-Santense de Fol-
clore. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Comissão Espírito-
Santense de Folclore.  

Nome do atrativo:  
Ticumbi. 
 
Localização: na Igreja de São Be-
nedito em Itaúnas. Área não urba-
na. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 25km. 
 
Distância da sede do município: 
25km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
não pavimentado,  em bom estado , 
sinalizado.  
 
Transporte para o atrativo:, ro-
doviário, regular, em regular esta-
do,  não adaptado,. 
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Estado de conservação: bom. 
 
 Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: dia 31 de dezembro, 
sem visitas guiadas, sem ingresso e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porário.  
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: os disponíveis nos locais 
das festas, como hospedagem, ali-
mentação, serviços de limpeza e 
segurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: festa popular e religiosa. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-

cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados. 
 
Descrição do atrativo: encenação 
de dois grupos, os �congos� e os 
�bambas�, disputando através de 
versos quem irá sediar a festa de 
São Benedito. A manifestação per-
corre a Vila, tendo seus pontos altos 
na igreja, na escola e na delegacia 
que representam os três poderes: a 
religião, o poder público e a lei.  
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
 
4.5.1.2 � Religiosas e de Fé. 
 
 
Nome do atrativo:  
Festa de Nossa Senhora de San-
tana. 
 
Localização: Santana � Conceição 
da Barra. Áreab urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-

trativo: sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: sede. 
 
Distância da sede do município: 
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado,  em bom 
estado ,  não sinalizado.  
 
Descrição do acesso utilizado: na 
Rodovia Adolfo Serra, acesso princi-
pal à sede. 
 
Transporte para o atrativo: rodo-
viário, regular, em regular estado,  
não adaptado,. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
 Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: mês de julho, sem visi-
tas guiadas, com ingresso gratuito, 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porário. 
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Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: os disponíveis no local da 
festa, como hospedagem, alimenta-
ção, serviços de limpeza e seguran-
ça. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: festa religiosa e lúdica. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializado? Sim. Através da Ro-
ta do Verde e das Águas. Coordena-
da pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados. 
 
Descrição do atrativo: o evento 
reúne fieis da comunidade de San-
tana e da comunidade local. Desta 
forma, além da parte religiosa e a 
missa, há também a parte profana 
constituída de barracas e shows. 
 
Referências/Documentos con-

sultados: in loco. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Festa de São Benedito. 
 
Localização: Igreja de São Benedi-
to. Itaúnas. Área não urbana 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: sede.  
 
Distância da localidade mais 
próxima: 25km. 
 
Distância da sede do município: 
25km 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
não pavimentado,  em bom estado ,  
não sinalizado.  
 
Transporte para o atrativo: rodo-
viário, regular, em regular estado, 
não adaptado,. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
 Entrada do atrativo: não há. 

 
Visitação: mês de dezembro, sem 
visitas guiadas, com ingresso  gra-
tuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porário.  
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: os disponíveis nos locais 
onde acontecem as manifestações 
como hospedagem, alimentação, 
serviços de limpeza e segurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: festa religiosa e folclórica 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados. 
 
Descrição do atrativo: os grupos 
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se reúnem para assistir à missa de 
São Benedito. Após esta, se encon-
tram em frente à Igreja e formam 
uma grande roda para dançar e 
cantar embalados pelo som dos 
tambores e reco-recos.  
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Pastorinhas. 
 
Localização: sede. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: sede. 
 
Distância da sede do município: 
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado,  em bom 
estado , sinalizado.  
 

Transporte para o atrativo: rodo-
viário, regular, em regular estado, 
não adaptado,. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
 Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: mês de dezembro, sem 
visitas guiadas, com ingresso  gra-
tuitoe sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porário.  
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: os disponíveis no local da 
manifestação como hospedagem, 
alimentação, serviços de limpeza e 
segurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: manifestação religiosa e de fé 
com caminhada e músicas de louvor 
ao nascimento de Jesus Cristo. 
 
Integra roteiros turísticos co-

mercializados? Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados. 
 
Descrição do atrativo: são crian-
ças e adolescentes que saem em 
peregrinação pelo centro da cidade 
entoando cantigas natalinas. As ca-
sas que recebem as pastorinhas 
oferecem licores e biscoitos aos 
brincantes.  
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Festa de Iemanjá. 
 
Localização: nas praias do municí-
pio. Área urbana. 
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Localidade mais próxima do a-
trativo: sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: sede. 
 
Distância da sede do município: 
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado,  em 
bom estado , sinalizado.  
 
Transporte para o atrativo: rodo-
viário, regular, em regular estado, 
não adaptado,. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
 Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: mês de dezembro, sem 
visitas guiadas, sem ingresso e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porário.  
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 

 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: os disponíveis nos locais 
das festas como hospedagem, ali-
mentação, serviços de limpeza e 
segurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: passeios de barco, banho de 
mar com entrega de oferendas a 
Iemanjá. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados. 
 
Descrição do atrativo: os barcos 
dos pescadores da região se enfei-
tam e seguem mar adentro para 
agradecer e oferecer agrados a sua 
protetora, Iemanjá � A Rainha do 
mar. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Festa de Nossa Senhora da Con-
ceição. 
 
Localização: sede. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: sede. 
 
Distância da sede do município: 
sede. 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado,  em bom 
estado , sinalizado.  
 
Descrição do acesso utilizado: na 
praça principal da cidade em frente 
à Prefeitura. 
 
Transporte para o atrativo: rodo-
viário, regular, em bom estado, não 
adaptado,. 
 
Estado de conservação: bom. 
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 Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: dia 8 de dezembro, sem 
visitas guiadas, com ingresso gratui-
toe sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porário.  
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no a-
trativo: os disponíveis no local da 
festa, como hospedagem, alimenta-
ção, serviços de limpeza e seguran-
ça. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: festa religiosa e lúdica. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados.  

Descrição do atrativo: o evento 
reúne fieis da comunidade de Con-
ceição da Barra e do entorno local. 
Desta forma, além da parte religiosa 
(missa), há a parte profana consti-
tuída de barracas e shows. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
 
4.5.1.3 � Festivais. 
 
Nome do atrativo: 
Festival de Forró de Itaúnas. 
 
Localização: Itaúnas. Área não 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 25km. 
 
Distância da sede do município: 
25km. 
 

Acesso ao atrativo: rodoviário, , 
não pavimentado,  em bom estado , 
sinalizado.  
 
Descrição do acesso utilizado: 
rua em frente ao Rio Itaúnas, pró-
ximo à ponte de acesso ao Parque. 
 
Transporte para o atrativo: rodo-
viário, regular em regularestado, 
não adaptado,. 
Estado de conservação: bom. 
 
 Entrada do atrativo: não há. 
 
Visitação: mês de julho, sem visi-
tas guiadas,  com ingresso pago e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porário.  
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: mais de três dias. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviço de 
limpeza, instalações sanitárias não 
adaptadas, segurança, lazer e en-
tretenimento não adaptado, e local 
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para alimentação não adaptado,. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: concurso de forró, música e 
dança. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados: Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados. 
 
Descrição do atrativo: o festival 
reúne bandas de forró de todo o 
Brasil, quando são premiados os 
primeiros, segundos e terceiros lu-
gares. Posteriormente, é gravado 
um cd com músicas de todas as 
bandas participantes do festival. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Circuito Nacional de Forró. 

 
Localização: largo da Igreja de São 
Benedito-Itaúnas. Área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: sede 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 25km. 
 
Distância da sede do município: 
25km 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
não pavimentado,  em regular esta-
do ,  não sinalizado.  
 
Descrição do acesso utilizado: o 
circuito acontece na praça em frente 
à Igreja de São Benedito. 
 
Transporte para o atrativo: rodo-
viário, regular, em regular estado e 
não adaptado,. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
 Entrada do atrativo: não há. 
 
 Visitação: mês de julho, sem visi-

tas guiadas, com ingresso gratuito e 
sem autorização prévia. 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porário.  
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: mais de três dias. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: instalações 
sanitárias e locais para alimentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: música e dança 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados. 
 
Descrição do atrativo: apresenta-
ção de bandas de forró local e regi-
onal. Ressaltamos que para o Circui-
to não há premiação. 
 
Referências/Documentos con-
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sultados: in loco. 
 
5 - SERVIÇOS E  
 EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 
 
5.1 � HOSPEDAGEM. 
 
5.1.1�Meios de Hospedagem O-
ficialmente Cadastrados. 
 
5.1.1.1- Hotel. 
 
Nome da empresa:  
Rústicos Hotel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Muniz Freire, 
299. Bairro Centro. Cep: 29965-
000. 
 
Telefone: (27) 3762-1193. 
 
Website: 
http://www.portonet.com.br/cb/rust
icos. 
 

Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 7 fun-
cionários, sendo 1 permanente e 6 
temporários.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
20 apartamentos com um total de 
63 leitos.  
 
Facilidades não unidades habi-
tacionais: televisão, frigobar e ar-
condicionado. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã. . 
Área social: estacionamento, chur-
rasqueira e lavanderia. 
 
Recreação e lazer: piscina e área 
verde para lazer. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 

 
 
 
Nome da empresa:  
Recanto Praia Hotel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Carlos Cas-
tro, 1. Bairro Centro. Cep: 29965-
000. 
 
Telefax: (27) 3762-1573. 
 
Website: 
http://www.recantopraiahotel.com.b
r. 
 
E-mail: reser-
vas@recantopraiahotel.com.br. 
 
Telefone: (27) 3762-1555 e (27) 
3762-1572. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: com 4 

http://www.portonet.com.br/cb/rust
http://www.recantopraiahotel.com.b
mailto:vas@recantopraiahotel.com.br.


 
Inventário da Oferta Turística do Município de Conceição da Barra / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

70

funcionários, sendo 2 permanentes 
e 2 temporários.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH´s): 
25 apartamentos com um total de 
96 leitos, 12 leitos extras. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, frigobar, ar-
condicionado e ventila-
dor/circulador. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: restaurante, garagem, 
sala de televisão e vídeo, sala de 
leitura, cofres, estacionamento, an-
tena parabólica, guarda de baga-
gem, lavanderia e serviço de copa.  
 
Instalações para eventos: lojas e 
espaço coberto para exposi-
ções/feiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 

 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Nobre Hotel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
Localização: Avenida Jones dos 
Santos Neves com a Rua 26 de mai-
o, s/nº. Bairro Centro. Cep: 29965-
000. 
 
Telefone: (27) 3762-1555 e (27) 
3762-1572. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 5 fun-
cionários, sendo 2 permanentes e 3 
temporários.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 

Unidades habitacionais (UH�s): 
17 suítes com total de 40 leitos e 05 
camas extras ,conforme a necessi-
dade.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, frigobar, ar-
condicionado, ventilador/circulador 
e varanda. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área de social: restaurante, gara-
gem, sala de televisão e vídeo, sala 
de leitura, cofres, antena parabóli-
ca, guarda de bagagem, central te-
lefônica e lavanderia.  
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações com-
plementares: restaurante funcio-
nando somente no verão. O salão 
de café pode ser adaptado para e-
ventos com capacidade para 60 pes-
soas sentadas. 
 
Referências/Documentos con-
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sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Hotel Porto Marlim. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: rústica, não tombada. 
 
Localização: Avenida Atlântica, 
s/nº, Nova Barra. Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1800 e (27) 
3762-1805. 
 
Fax: (27) 3762-1800. 
 
Website: 
http://www.portonet.com.br/cb/mar
lin e http://www.redemarlin.com.br. 
 
E-mail: portomarlim@uol.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 20 fun-
cionários, sendo 8 permanentes e 
12 temporários. 

 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
80 suítes sendo 8 para casal com 
hidromassagem, 72 triplex sendo 40 
para casal e 32 de solteiro, tendo 
232 leitos, com um total de 160 
camas extras e uma unidade habi-
tacional para portadores de necessi-
dades especiais. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, telefone, ar-
condicionado, frigobar, televisão a 
cabo e varanda. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: restaurante, bar, lan-
chonete, sala de televisão e vídeo, 
música ambiente, cofres, estacio-
namento, antena parabólica, chur-
rasqueiras, lavanderia, serviço de 
copa, informações turísticas, canil e 
capela. 
 
Recreação e lazer: piscina, sauna 

a vapor, playground, hidromassa-
gem, quadra de esportes, quadra de 
tênis de saibro e rápida, parque a-
quático com toboágua e bar molha-
do.  
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações com-
plementares: vista para o mar, 
ginásio poliesportivo coberto. Inte-
gra a Rede Marlim de Hotéis. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Hotel Praia da Barra. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Atlântica, 
s/nº. Praia da Guaxindiba. 
 
Telefax: (27) 3762-1100. 

http://www.portonet.com.br/cb/mar
http://www.redemarlin.com.br.
mailto:portomarlim@uol.com.br.
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Website: 
http://www.hotelpraiadabarra.com.
br. 
 
E-mail: hotelpraiadabar-
ra@uol.com.br. 
 
Gerência: geral. 
 
Numero de funcionários: 34 fun-
cionários, sendo 4 permanentes e 
30 temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
50 suítes com um total de 135 leitos 
e uma unidade habitacional para 
portadores de necessidades especi-
ais.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, telefone, ar-
condicionado, frigobar, facilidade 
para portadores de necessidades 
especiais e varanda. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 

manhã.  
 
Área social: restaurante aberto ao 
público com serviço à la carte, 
bar/lanchonete, sala de televisão e 
vídeo, sala de leitura, estaciona-
mento, central telefônica, lavanderi-
a, lojas e informações turísticas. 
 
Recreação e lazer: internet, pisci-
na adulto e infantil, sauna a vapor, 
playground, quadra de esportes, 
salão de jogos, ping-pong e bar mo-
lhado. 
 
Instalações para eventos: auditó-
rio com capacidade para 120 pesso-
as sentadas, com retroprojetor e 
flip-chart/televisão/vídeo.  
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações com-
plementares: localizado de frente 
para a Praia de Guaxindiba. Há um 
portal e uma passarela de madeira 
que dá acesso direto à praia. Certifi-
cado pelo Guia Quatro Rodas. Cor-
tesia para crianças até 6 anos. 

 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: 
Barramar Hotel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
Localização: Avenida Atlântica, 
3000.  Praia da Guaxindiba. Cep: 
29965-000. 
 
Telefax: (27) 3762-1312. 
 
Website: http://www.barra.com.br. 
 
E-mail: barramar@simonet.com.br. 
 
Gerência: geral. 
 
Numero de funcionários: 14 fun-
cionários, sendo 4 permanente e 10 
temporários. 
 
Período de funcionamento: julho, 

http://www.hotelpraiadabarra.com.
mailto:ra@uol.com.br.
http://www.barra.com.br.
mailto:barramar@simonet.com.br.
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dezembro a março. Nos outros me-
ses do ano funciona para eventos. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
46 apartamentos com 92 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, telefone, ar-
condicionado e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: restaurante, sala de 
televisão e vídeo, sala de leitura, 
música ambiente, cofres, estacio-
namento, antena parabólica e la-
vanderia. 
 
Recreação e lazer: piscina. 
 
Instalações para eventos: centro 
de convenções, com capacidade pa-
ra 300 pessoas sentadas e 80 pes-
soas em pé equipado com vídeo, 
câmera de vídeo, telão e computa-
dor. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 

 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
5.1.1.2- Hotel Histórico. 
 
Nome da empresa:  
Hotel Marina Porto da Barra. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: histórica, não tombada. 
 
Localização: Rua Coronel de Olivei-
ra Filho, 1. Bairro Centro. Cep: 
29965-000. 
 
Telefax: (27) 3762-1408. 
 
Gerências: geral 
 
Numero de funcionários: 20 fun-
cionários, sendo 8 permanentes e 
12 temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 

Unidades habitacionais (UH�s): 
23 suítes, sendo 4 para 4 pessoas e 
19 para 3 pessoas e camas extras 
conforme a necessidade. Com total 
de 62 leitos. 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, frigobar, ventila-
dor/circulador e varanda. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: restaurante funcio-
nando somente no verão, sala de 
televisão e vídeo, sala de leitura, 
música ambiente, cofres, estacio-
namento, antena parabólica, guarda 
de bagagem, churrasqueiras, servi-
ço bilingüe, lavanderia, serviço de 
copa, informações turísticas e re-
servas para espetáculos.  
 
Recreação e lazer: piscina para 
adulto e infantil.  
 
Instalação para eventos: espaço 
coberto para exposições e feiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
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Descrição e observações com-
plementares: possibilidade de pes-
caria.  
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
Nome da empresa:  
Hotel Casarão Parque de Itaú-
nas. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rodovia Bento Daher, 
Km 20. Entrada da Vila de Itaúnas. 
Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5000. 
 
Website: 
http://www.itaunas.com.br.  
 
E-mail: hotelcasa-
rao@hotmail.com.br 
 
Gerências: geral. 

 
Número de funcionários: 6 fun-
cionários, sendo 2 permanentes e 4 
temporários.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
12 apartamentos com 48 leitos.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-condicionado, 
ventilador/circulador, frigobar, chu-
veiros com aquecimento central e 
varandas com vista para vegetação 
nativa. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: sala de televi-
são/vídeo, música ambiente, esta-
cionamento, antena parabólica, 
churrasqueiras, lavanderia, piscina, 
playground, mesa para jogos, qua-
dra de areia para vôlei e peteca. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 

 
Descrição e observações com-
plementares: certificado Guia Qua-
tro Rodas. Cortesia para crianças 
até 5 anos. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
5.1.1.3- Pousada. 
 
Nome da empresa:  
Pousada A Nave. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Ítalo de Vascon-
celos, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5102 e (27) 
9988-8484.  
 
Website: http://www.anave.tur.br.  
 

http://www.itaunas.com.br.
mailto:rao@hotmail.com.br
http://www.anave.tur.br.
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E-mail: anave@anave.tur.br. 
 
Gerências: geral. 
Números de funcionários: 5 fun-
cionários, sendo 1 permanente e 4 
temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
13 apartamentos com 42 leitos.  
 
Facilidades não unidades habi-
tacionais: televisão, ventila-
dor/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: sala de leitura, música 
ambiente, galeria de artes estacio-
namento, antena parabólica, guarda 
de bagagem, churrasqueiras, lavan-
deria, lojas, internet e segurança. 
 
Recreação e lazer: área de jardins 
com balanços. 
 
Formas de pagamento: cartão de 

crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações com-
plementares: certificado Guia Qua-
tro Rodas. Cortesia para crianças 
até cinco anos. As portas, janelas e 
corrimãos são de madeira entalhada 
à mão, formando diversas figuras e 
painéis. Há esculturas e bancos de 
madeira artesanais no ambiente, 
também disponíveis para venda. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
Nome da empresa:  
Pousada das Alamandas. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 8117-9142. 
 
E-mail: alaman-
das111@hotmail.com. 
 

Gerências: geral. 
 
Números de funcionários: 7 fun-
cionários, sendo 1 permanente e 6 
temporários.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
05 quartos com total de 15 leitos. 
Facilidades não unidades habi-
tacionais: televisão, ventila-
dor/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: frigobar, ar-
condicionado, ventilador de teto es-
tacionamento, antena parabólica, 
churrasqueiras, lavanderia e inter-
net. 
 
Recreação e lazer: área de jar-
dins.  
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
Referências/Documentos con-

mailto:anave@anave.tur.br.
mailto:das111@hotmail.com.
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sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Aquarela do Sol. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Dercílio Ferreira 
da Fonseca, s/nº. Vila de Itaúnas. 
Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5305. 
 
Website: 
http://www.guiaitaunas.com.br. 
 
E-mail: mabel@pcconet.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Números de funcionários: 4 fun-
cionários, sendo 2 permanentes e 2 
temporários.  
 
Período de funcionamento: per-

manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 6 
apartamentos com 24 leitos. 
 
Facilidades não unidades habi-
tacionais: televisão, ventila-
dor/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Equipamentos e serviços: restau-
rante e antena parabólica. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Descrição e observações com-
plementares: o serviço de restau-
rante funciona somente com reserva 
antecipada. Especialidade: carne-
de-sol com pirão de leite. Aberto 
aos hóspedes e ao público em geral. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 

Nome da empresa:  
Pousada Arara Azul. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Atlântica, 18, 
Nova Barra. Cep: 29965-000. 
 
Telefax: (27) 3762-1208. 
 
Website: 
http://www.araraazul.com.br.  
 
E-mail: pousada@araraazul.com.br. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Gerências: geral. 
Números de funcionários: 6 fun-
cionários, sendo 1 permanentes e 5 
temporários.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 

http://www.guiaitaunas.com.br.
mailto:mabel@pcconet.com.br.
http://www.araraazul.com.br
mailto:pousada@araraazul.com.br
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televisão, ar-condicionado e frigo-
bar. 
 
Área social: estacionamento, ante-
na parabólica, portão de acesso pa-
ra a Praia da Barra. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
Nome da empresa:  
Pousada das Araras. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Honório Pinheiro 
da Silva, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5273 e (27) 
9969-0282. 
 
Website: 
http://www.pousadaararas.hpg.com

.br.  
 
Gerências: geral. 
 
Números de funcionários: 8 fun-
cionários, sendo 1permanentes e 7 
temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
12 apartamentos com 38 leitos. 
 
Facilidades não unidades habi-
tacionais: televisão, ventila-
dor/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: restauran-
te,bar/lanchonete, sala de televi-
são/vídeo, sala de leitura, música 
ambiente, estacionamento, antena 
parabólica e piscina com bar molha-
do. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 

 
Descrição e observações com-
plementares: oferece uma área de 
lazer com bar e piscina em estrutura 
de madeira suspensa, com vista pa-
ra os alagados do Rio Itaúnas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
Nome da empresa:  
Pousada Arco-Íris. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Teófilo Cabral da 
Silva, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5019 e (31) 
3423-1778. 
 
Website: 
http://www.guiaitaunas.com.br. 
 
Descrição e observações com-
plementares: certificado Guia Qua-

http://www.pousadaararas.hpg.com
http://www.guiaitaunas.com.br.
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tro Rodas. Cortesia para crianças 
até 5 anos. 
 
Gerências: geral 
 
Números de funcionários: 2 fun-
cionários, sendo 1 permanente e 1 
temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 8 
apartamentos com 24 leitos. 
 
Facilidades não unidades habi-
tacionais: televisão, ventila-
dor/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: sala de televi-
são/vídeo, sala de leitura, antena 
parabólica e lavanderia. 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 

 
 
Nome da empresa: Pousada A-
reia Branca. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Dermeval Leite 
da Silva, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5089, 9923-
9325 e 9992-7698. 
 
Website: guiaitaunas.com.br e for-
rodeitaunas.com 
 
Gerências: geral. 
 
Números de funcionários: 2 per-
manentes.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 6 
apartamentos com 30 leitos. 

 
Facilidades não unidades habi-
tacionais: ventilador/circulador, 
frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
Recreação e lazer: churrasqueiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Beija-Flor. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Teófilo Cabral, 
s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 29965-
000. 
 
Telefone: (27) 3762-5032. 
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Website: 
http://www.casinhadeaventuras.co
m.br (há um link no site). 
 
Gerências: geral. 
 
Números de funcionários: 3 per-
manentes. 
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 6 
apartamentos com 15 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: equipamentos para 
musculação. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 

 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Beira Rio. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua José Basílio dos 
Santos, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Números de funcionários: 4 fun-
cionários, sendo 2 permanentes e 2 
temporários. 
 
Período de funcionamento: tem-
porário nos meses de  julho e de-
zembro a março. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
14 quartos com 28 leitos.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: ventilador/circulador e va-

randa com rede. 
 
Tipo de diária: não inclui café da 
manhã.  
 
Área social: estacionamento.  
 
Recreação e lazer: área de jardim. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Bem-te-vi. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Adolpho Pereira 
Duarte, s/nº, Cx. Postal 68. Vila de 
Itaúnas. Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5012. 

http://www.casinhadeaventuras.co
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Website: 
http://www.pousadabemtevi.com. 
 
E-mail: conta-
to@pousadabemtevi.com. 
 
Gerências: geral. 
 
Números de funcionários: 6 fun-
cionários, sendo 3 permanentes e 3 
temporarios. 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
17 apartamentos com total de 34 
leitos. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-condicionado, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: música ambiente, co-
fres estacionamento, antena para-
bólica, churrasqueiras, serviço bilin-
güe, lavanderia, internet e piscina. 

 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Descrição e observações com-
plementares: certificado Guia Qua-
tro Rodas.  
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Brisa do Mar. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 
484. Bairro Centro. Cep: 29965-
000. 
 
Telefone: (27) 3762-5151. 
 
Website: http://www.barra.tur.br.  
 
Gerências: geral. 

 
Números de funcionários: 4 fun-
cionários 2 permanente e 
2temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 7 
apartamentos com total de 14 lei-
tos. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: ventilador/circulador. 
   
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: sala de televi-
são/vídeo, sala de leitura estacio-
namento, antena parabólica, lavan-
deria, lojas, informações turísticas e 
internet. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações com-
plementares: fica de frente para a 
Praia da Barra. 

http://www.pousadabemtevi.com.
mailto:to@pousadabemtevi.com.
http://www.barra.tur.br.
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Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
Nome da empresa:  
Pousada Cambucá. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Adolpho Pereira 
Duarte, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5004 e 9967-
7834. 
 
Website: 
http://www.portonet.com.br/cambu
ca. 
 
Gerências: geral. 
 
Números de funcionários: 8 fun-
cionários, sendo 4 permanentes e 4 
temporários. 
 
Período de funcionamento: per-

manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 8 
apartamentos e 2 kitnets com 45 
leitos. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-condicionado, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: restaurante, sala de 
leitura, música ambiente, antena 
parabólica, guarda de bagagem, 
lavanderia, lojas e internet. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Carrancas. 
 
Natureza da entidade: privada. 

 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Mário Ortiz Bar-
cellos, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5336.  
 
Website: 
http://www.motoraca.com.br/carran
cas. 
 
E-mail: pousadacarrran-
cas@yahoo.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Números de funcionários: 3 fun-
cionários, sendo 1 permanentes e 2 
temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
12 apartamentos com 45 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habita-

http://www.portonet.com.br/cambu
http://www.motoraca.com.br/carran
mailto:cas@yahoo.com.br.
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cionais: televisão, telefone, ar-
condicionado e ventila-
dor/circulador. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: sala de televi-
são/vídeo, sala de leitura estacio-
namento, antena parabólica, lavan-
deria, informações turísticas e inter-
net. 
 
Recreação e lazer: piscina. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Descrição e observações com-
plementares: certificado Guia Qua-
tro Rodas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Casa da Praia. 
 

Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Dercílio da Fon-
seca, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5028. 
 
Website: 
http://www.casadapraiaitaunas.com
.br. 
 
E-mail: ti-
ca@casadapraiaitaunas.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Números de funcionários: 5 fun-
cionários, sendo 1 permanentes e 4 
temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
11 apartamentos com 38 leitos. 
 

Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-condicionado, 
ventilador/circulador, frigobar e va-
randa. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: sala de leitura, música 
ambiente, antena parabólica, servi-
ço bilingüe, lavanderia, área verde. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada do Coco. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
Localização: Rua Maria Ortiz, s/nº. 
Vila de Itaúnas. Cep: 29965-000. 
 

http://www.casadapraiaitaunas.com
mailto:ca@casadapraiaitaunas.com.br
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Telefone: (27) 3762-5042 e  9988-
8058. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 per-
manentes.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
16 apartamentos com 27 leitos.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-condicionado, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: sala de televi-
são/vídeo, sala de leitura, antena 
parabólica, lavanderia e jardins com 
mesa. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-

sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada do Coelho. 
 
Natureza da entidade: privada. 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
Localização: Rua Projetada, s/nº. 
Vila de Itaúnas. Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5216 e  9988-
0253. 
 
Website: 
http://www.pousadadocoelho.com 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 fun-
cionários, sendo 2 permanentes e 4 
temporário.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
10 apartamentos com 36 leitos.  
 

Facilidades nas unidades habita-
cionais: ar-condicionado, televisão, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: bar/lanchonete, sala 
de televisão/vídeo, sala de leitura, 
antena parabólica, churrasqueiras, 
lavanderia, quadra de voley e pisci-
na. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Convés. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Bento Daher, 

http://www.pousadadocoelho.com
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s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 29965-
000. 
 
Telefone: (27) 3762-5066. 
 
Website: 
www.pousadaconves.com.br 
 
Gerências: geral, administrativa 
financeira. 
 
Número de funcionários: 4 fun-
cionários, sendo 1 permanentes e 3 
temporários.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
10 apartamentos com 25 leitos.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-condicionado, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: sala de televi-
são/vídeo, sala de leitura e internet. 

 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações com-
plementares: cortesia para crian-
ças até 6 anos.  
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Companhia do Mar. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: rústica,  não tombada. 
 
Localização: Avenida Atlântica, 
s/nº. Conceição da Barra 
Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-2020. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 fun-
cionários, sendo 1 permanentes e 4 
temporários.  

 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
20 apartamentos com 40 leitos. Há 
um total de 10 camas extras.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-condicionado, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: restaurante, música 
ambiente, estacionamento, antena 
parabólica, churrasqueiras, bar  e 
piscina. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada dos Corais. 

http://www.pousadaconves.com.br
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Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Maria Ortiz Bar-
cellos, s/nº . Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5200 e (27) 
9988-8145. 
 
Fax: (27) 3762-5046. 
 
Website: 
http://www.pousadadoscoraisitauna
s.com.br. 
E-mail: reser-
vas@pousadadoscoraisitaunas.com.
br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 fun-
cionários, 3 permanentes e 2 tem-
porários.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 

 
Unidades habitacionais (UH�s): 
15 apartamentos com 35 leitos.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-condicionado 
(em instalação), ventila-
dor/circulador, frigobar e varanda. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: bar/lanchonete, sala 
de televisão/vídeo, sala de leitu-
ra,cofres,estacionamento,antena 
parabólica, churrasqueiras, serviço 
bilingüe, lavanderia, televisão a ca-
bo, piscina, sala de jogos, área 
gramada para prática de peteca e 
vôlei. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações com-
plementares: certificado Guia Qua-
tro Rodas. Cortesia para crianças 
até 5 anos. 
 
Referências/Documentos con-

sultados: in loco. 
 
Nome da empresa:  
Pousada Dunas de Itaúnas. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Bento Daher, 
s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 29965-
000. 
 
Telefone: (27) 3762-1302. 
 
E-mail: dunas@simonet.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 fun-
cionários permanentes.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
12 apartamentos com 36 leitos.  
 
Facilidades nas unidades habita-

http://www.pousadadoscoraisitauna
mailto:vas@pousadadoscoraisitaunas.com.
mailto:dunas@simonet.com.br.
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cionais: televisão, ar-condicionado, 
ventilador/circulador, frigobar e va-
randa. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: sala de televi-
são/vídeo, sala de leitura estacio-
namento e antena parabólica. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações com-
plementares: cortesia para crian-
ças até 5 anos. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Dunas Pousada. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 

 
Localização: Rua Dermeval Leite 
da Silva, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5140 e 9958-
9503. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2  fun-
cionários , sendo 1permanentes e 1 
temporário. 
 
Período de funcionamento: tem-
porário. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 8 
apartamentos com 24 leitos.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: churrasqueiras. 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
 

Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Gandia. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Atlântica 
1054, Cx postal 97. Praia da Gua-
xindiba. Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1787 e  3762-
1907. 
 
Website: http://www.barra.tur.br.  
 
E-mail: gandia@barra.tur.br. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 3 fun-
cionários, sendo 1 permanente e 2 
temporários.  
 

http://www.barra.tur.br.
mailto:gandia@barra.tur.br.
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Período de funcionamento: tem-
porário. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 5 
apartamentos com 15 leitos.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-condicionado 
e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: estacionamento, chur-
rasqueiras, piscina e campo de vôlei 
de areia. 
 
Formas de pagamento: dinheiro 
ou cheque. 
 
Descrição e observações com-
plementares: localizada de frente 
para a praia de Guaxindiba. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  

Pousada Gajirú. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Adolpho Pereira 
Duarte, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5035. 
 
Website: 
http://www.pousadagajiru.com.br.  
 
E-mail: pousadagaji-
ru@simonet.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 fun-
cionários, sendo 2 permanentes e 3 
temporários.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
15 chalés com 36 leitos. Não há a-

daptações, mas o espaço permite 
circular com cadeiras de rodas.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-condicionado, 
ventilador/circu-lador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: sala de televisão, sala 
de leitura estacionamento, antena 
parabólica,  lavanderia e piscina. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Descrição e observações com-
plementares: certificado Guia Qua-
tro Rodas. Cortesia para crianças 
até 5 anos. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
 
 
Nome da empresa:  

http://www.pousadagajiru.com.br.
mailto:ru@simonet.com.br.
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Pousada Garça Real. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Antenor Cabral 
da Silva, s/nº, Cx. Postal 101. Vila 
de Itaúnas. Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1281. 
 
Website: 
http://www.garcareal.com.br.  
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 4 fun-
cionários, sendo 1 permanente e 3 
temporários.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
10 apartamentos com 30 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-condicionado, 

ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: sala de televisão, an-
tena parabólica, lavanderia e piscina 
com bar molhado. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
Descrição e observações com-
plementares: certificado Guia Qua-
tro Rodas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Girassol. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Antenor Cabral 
da Silva, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 

29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5098 e 9970-
3616. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 2 per-
manentes.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
10 apartamentos com 20 leitos.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: ventilador/circulador, fri-
gobar e varanda com rede. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 

http://www.garcareal.com.br.
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Nome da empresa:  
Pousada Indaiá. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Dermeval Leite 
da Silva, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5054 e  9943-
3049. 
 
Website: 
http://www.pousadaindaia.cjb.net 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 4 tem-
porários.  
 
Período de funcionamento: tem-
porário. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 9 
apartamentos com 22 leitos.  
 
Facilidades nas unidades habita-

cionais: ventilador/circulador e va-
randa. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: sala de televisão/vídeo 
e sala de leitura. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Descrição e observações com-
plementares: cortesia para crian-
ças até 5 anos. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Ilamar. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Dermeval Leite 

da Silva, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-3800 e 9931-
3434. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 4 fun-
cionários, sendo 1 permanente e 3 
temporários.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
10 quartos com banheiro privativo 
com 30 leitos e 10 camas extras.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: ventilador/circulador. 
Tipo de diária: diária sem café da 
manhã (oferece quando há excur-
sões). 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 

http://www.pousadaindaia.cjb.net
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Nome da empresa:  
Pousada Itaúnas. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Prefeito Edward 
A. Nascimento, 249. Bairro Centro. 
Cep: 29965-000. 
 
Telefax: (27) 3762-1302. 
 
Website: 
http://www.portonet.com.br/pousad
aitaunas. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 16 fun-
cionários, sendo 8 permanentes e 8 
temporários.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 

24 apartamentos com 74 leitos.  
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-condicionado, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: sala de televi-
são/vídeo, sala de leitura estacio-
namento, antena parabólica, lavan-
deria, lojas e informações turísticas. 
 
Recreação e lazer: 2 piscinas com 
cascata, sauna a vapor e sala de 
jogos. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações com-
plementares: cortesia para crian-
ças até 5 anos.  
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  

Pousada do Jabá. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Dercílio F. da 
Fonseca, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5100 e 9931-
2427. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 3  fun-
cionários temporários. 
 
Período de funcionamento: tem-
porário. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
13 apartamentos com 40 leitos e 
banheiros privativos.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: ventilador/circulador e va-
randa. 
 

http://www.portonet.com.br/pousad
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Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Mangue Seco. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Ítalo de Vascon-
celos, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5001. 
 
Website: 
http://www.portonet.com.br/mangu
eseco.  
 
E-mail: manguese-

co@megamail.com.br. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 2 fun-
cionários, sendo 1 permanente e 1 
temporário.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 6 
chalés com 24 leitos.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ventila-
dor/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: estacionamento. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Descrição e observações com-
plementares: vista para as Dunas 
e para o Rio Itaúnas com seus ala-
gados. 

 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Mirante. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Atlântica, 
566. Conceição da Barra. Cep: 
29965-000. 
 
Telefax: (27) 3762-1633. 
 
Website: 
http://www.barra.com.br/mirante e 
http://www.pousadamirante.com.br
. 
 
E-mail: reser-
vas@pousadamirante.com.br. 
 

http://www.portonet.com.br/mangu
mailto:co@megamail.com.br.
http://www.barra.com.br/mirante
http://www.pousadamirante.com.br
mailto:vas@pousadamirante.com.br.
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Gerências: geral. 
 
 Número de funcionários: 11 fun-
cionários, sendo 1 permanente e 10 
temporários.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
23 apartamentos com 69 leitos.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-condicionado, 
ventilador/circu-lador, frigobar, in-
ternet e ducha com aquecimento 
solar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: sala de televisão/vídeo 
estacionamento, antena parabólica, 
churrasqueiras cobertas, lavanderia, 
sala de cartas, piscina de frente pa-
ra o mar com parque aquático com 
toboágua e serviço de bar, quadra 
de esportes e playground. 
 
Formas de pagamento: cartão de 

crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações com-
plementares: cortesia para crian-
ças até 5 anos. Localização de fren-
te para a Praia de Guaxindiba. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Nativo´s. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Dermeval Leite 
da Silva, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5161. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 4 fun-
cionários permanentes.  

 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
10 apartamentos com 20 leitos.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: sala de televisão/vídeo 
e antena parabólica. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Natureza Xique. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
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tombada. 
 
Localização: Riacho Doce-Itaúnas. 
Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 9951-9834. 
 
Gerências: geral. 
 
 Número de funcionários: 3 fun-
cionários, sendo 2 permanentes e 1 
temporário.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 7 
chalés com 14 leitos.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: restaurante, 
bar/lanchonete estacionamento, 
animais para montaria, grande área 
com coqueiros, pés de manga, goia-
ba, caju, pitanga e amora. 

 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Descrição e observações com-
plementares: os chuveiros são a-
quecidos por energia solar. A ener-
gia do local é captada por gerado-
res, entretanto, a energia elétrica 
encontra-se em fase de instalação. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Ocean Inn. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-2317 e  9956-
1294. 
 

Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 fun-
cionários, sendo 1 permanente e 2 
temporários.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 8 
quartos com 22 leitos e banheiro 
privativo.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: estacionamento. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
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Pousada Oitch. 
  
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
Localização: Rua Bento Daher, 
s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 29965-
000. 
 
Telefone: (27) 9988-0996. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 2 fun-
cionários permanentes.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 9 
quartos com 21 leitos e banheiro 
privativo.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão e ventila-
dor/circulador. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  

 
Área social: bar/lanchonete, músi-
ca ambiente, churrasqueiras e la-
vanderia. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: 
 Pousada Ouro Preto. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: histórica, tombada. 
Localização: Rua Dr. Mário Vello 
Silvares, 71. Bairro Centro. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1188 e  3762-
1375. 
 
Fax: (27) 3762-1375. 
 
E-mail: pousadaouropre-
to@uol.com.br. 
 

Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 8 fun-
cionários, sendo 2 permanente e 6 
temporários.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
  
Unidades habitacionais (UH�s): 
23 apartamentos com total de 50 
leitos. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ventila-
dor/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã. 
  
Área social: bar/lanchonete, sala 
de televisão/vídeo, sala de leitura 
estacionamento e lojas. 
 
Recreação e lazer: piscina. 
 
Formas de pagamento:  cheque 
ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-

mailto:to@uol.com.br.
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sultados: in loco. 
 
Nome da empresa:  
Pousada Pargos. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Bento Daher, 
s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 29965-
000. 
 
Telefone: (27) 3762-5051. 
 
Website: 
http://www.viladeitaunas.com.br. 
 
E-mail: eolo@viladeitaunas.com.br. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 3 fun-
cionários, sendo 1 permanente e 2 
temporários.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 

Unidades habitacionais (UH�s): 
12 apartamentos com 36 leitos.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-condicionado, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: estacionamento. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
Descrição e observações com-
plementares: cortesia para crian-
ças até 5 anos.  
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Paris. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 

 
Localização: Avenida Pai João, 
212. Conceição da Barra. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1263. 
 
Website: 
http://www.conceicaodabarraes.co
m.br. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 4 fun-
cionários, sendo 1 permanente e 3 
temporários.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
13 apartamentos com 28 leitos e 1 
quarto sem banheiro privativo com 
2 leitos.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ventila-
dor/circulador e frigobar. 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  

http://www.viladeitaunas.com.br.
mailto:eolo@viladeitaunas.com.br.
http://www.conceicaodabarraes.co
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Área social: bar/lanchonete esta-
cionamento, churrasqueiras, segu-
rança e piscina. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Pedra Preta. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Dermeval 
Leite da Silva, s/nº. Vila de Itaúnas. 
Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3325-8885, (27) 
3317-0487 e (27) 9981-4929. 
 
Gerências: geral. 
 

Número de funcionários: 1 per-
manente. 
 
Período de funcionamento: julho 
e dezembro a março, feriados e fes-
tas quando há reservas antecipadas. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 7 
quartos com banheiro privativo com 
14 leitos.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: sala de televisão.  
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Descrição e observações com-
plementares: cortesia para crian-
ças até 8 anos.  
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 

Nome da empresa: Pousada 
Ponta de Areia. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Honório Pinheiro 
da Silva, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5295. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 3 fun-
cionários, sendo 1 permanente e 2 
temporários.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 4 
quartos com banheiro privativo com 
15 leitos.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: ventilador/circulador. 
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Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: estacionamento. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada da 
Preguiça. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Honório Pinheiro 
da Silva, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5311. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 4 fun-
cionários temporários.  

 
Período de funcionamento: tem-
porário. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 6 
suítes com 18 leitos.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: não inclui café da 
manhã.  
 
Área social: estacionamento. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada do 
Siri. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 

Localização: Rua Paulino de Souza 
Leite Guanady, s/nº. Vila de Itaú-
nas. Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5055. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 2 fun-
cionários temporários.  
 
Período de funcionamento: tem-
porario. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 6 
apartamentos com 12 leitos.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão e ventila-
dor/circulador. 
 
Tipo de diária: não inclui café da 
manhã.  
 
Área social: estacionamento. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro.  
 
Referências/Documentos con-
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sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada 
Quebra Mar. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 30 
Centro. Cep: 29965-000. 
 
Telefax: (27) 3762-1803. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 fun-
cionários, sendo 2 permanentes e 4 
temporários.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
22 apartamentos com 80 leitos.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-condicionado, 

ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: garagem, sala de lei-
tura estacionamento, lavanderia, 
serviço de copa, piscina e sauna 
seca. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Descrição e observações com-
plementares: cortesia para crian-
ças até 5 anos. Vista para a Praia da 
Barra.  
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada Rio 
Mar. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 

Localização: Avenida Dr. Mário 
Vello Silvares, 11. Bairro Centro. 
Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1228. 
 
Fax: (27) 3762-2341. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 fun-
cionários, sendo 1permanentes e 3 
temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
16 apartamentos com 45 leitos.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ventila-
dor/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: sala de televi-
são/vídeo, sala de leitura, cofres, 
guarda de bagagem, lavanderia e 
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lojas. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
Nome da empresa: Pousada do 
Sena. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Bento Daher, 
s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 29965-
000. 
 
Telefone: (27) 3762-5147. 
 
Website: 
http://www.senatur.com.br.  
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 3 fun-
cionários temporários.  
 

Período de funcionamento: tem-
porário. 
 
Características gerais: 24 apar-
tamentos com 62 leitos.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ventila-
dor/circulador, frigobar e varanda 
com rede. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: restauran-
te,bar/lanchonete, sala de televi-
são/vídeo, sala de leitura, antena 
parabólica, churrasqueiras, lavande-
ria, piscina e sinuca. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Descrição e observações com-
plementares: restaurante aberto 
ao público. Serve prato feito, refei-
ções e moquecas, funcionando de 
12h às 23h. Cortesia para crianças 
até 8 anos. 
 

Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Pousada São 
Silvestre. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Faustino Lisboa, 
221. Conceição da Barra. Cep: 
29965-000. 
 
Telefax: (27) 3762-1297. 
 
Website: 
http://www.portonet.com.br/pousad
asaosilvestre. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 fun-
cionários, sendo 1 permanentes e 5 
temporários.  
 
Período de funcionamento: per-

http://www.senatur.com.br.
http://www.portonet.com.br/pousad
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manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
11 apartamentos com 33 leitos e 5 
quartos sem banheiro privativo com 
15 leitos, havendo ainda 10 camas 
extras.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-condicionado, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Área de comping: na área de 
camping há 10 sanitários, 
bar/lanchonete, iluminação, pontos 
de luz para barracas e trailers, chur-
rasqueiras, chuveiros sendo 5 quen-
tes e 5 frio, 2 quadras de esportes, 
área verde para lazer e área para 
100 barracas com capacidade para 
500 pessoas. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: bar/lanchonete, esta-
cionamento, calefação/ar-
condicionado, churrasqueiras,  la-
vanderia,  piscina com bar molhado 
e playground. 

 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada do 
Sol. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Atlântica, 
226. Conceição da Barra. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1412. 
 
Website: 
http://www.portonet.com.br/cb/sol. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 7 fun-
cionários, sendo 2 permanentes e 5 
temporários.  

 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
24 quartos com banheiro privativo 
com 70 leitos.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-condicionado, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: restaurante durante a 
temporada de verão, 
bar/lanchonete, sala de televi-
são/vídeo, estacionamento, antena 
parabólica, churrasqueiras, central 
telefônica, lavanderia, piscina, play-
ground e sala de jogos. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 

http://www.portonet.com.br/cb/sol.
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Nome da empresa: Pousada Sol 
das Dunas. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Honório Pinheiro 
da Silva, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 9949-5915. 
 
Website: 
http://www.guiaitaunas.com.br. 
 
E-mail: samucafal-
ca@yahoo.com.br. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 1 per-
manente  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 5 

apartamentos com 14 leitos.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: sala de leitura, antena 
parabólica, serviço bilingüe, lavan-
deria, área de jardins e quiosques 
com mesas. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Pousada Sol 
de Verão. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rodovia Adolpho Ser-

ra. Km 18. Nova Barra. Cep: 29965-
000. 
 
Telefone: (27) 3762-1577 e 3762-
1473. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 3 fun-
cionários, sendo 1 permanente e 2 
temporários.  
 
Período de funcionamento: O 
período de maior fluxo é janeiro e 
fevereiro. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
11 apartamentos com 19 leitos.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-condicionado, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: bar/lanchonete, sala 
de televisão/vídeo, sala de leitura 
estacionamento, antena parabólica 
e lojas de conveniência. 

http://www.guiaitaunas.com.br.
mailto:ca@yahoo.com.br.
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Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações com-
plementares: funciona anexo ao 
Posto Dunas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada So-
lar das Flores. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Atlântica, 
406. Caixa Postal 37. Praia da Gua-
xindiba. Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1714. 
 
Website: 
http://www.portonet.com.br/cb/sflo
res. 
 

E-mail: solardasflo-
res@simonet.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
 Número de funcionários: 6 fun-
cionários, sendo 1 permanente e 5 
temporários.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
14 apartamentos com 44 leitos.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-condicionado, 
ventilador/circulador, frigobar e va-
randa de frente para o mar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: sala de televi-
são/vídeo, sala de leitura, música 
ambiente (área de lazer) estacio-
namento, antena parabólica, chur-
rasqueiras, serviço bilingüe, lavan-
deria, internet, piscina, playground 
e bar (quiosque com churrasqueiras 

e fogão/forno a lenha). 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações com-
plementares: certificado Guia Qua-
tro Rodas. Cortesia para crianças 
até 5 anos. Localizada de frente pa-
ra a Praia de Guaxindiba. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada Tar-
tarugas. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Maria Ortiz Bar-
cellos, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5119 e  3762-
5218. 
 

http://www.portonet.com.br/cb/sflo
mailto:res@simonet.com.br.
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Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 3 fun-
cionários, sendo 1 permanente e 2 
temporários.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
15 apartamentos com 41 leitos.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ventila-
dor/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: sala de leitura estacio-
namento, piscina (adulto e infantil) 
e ampla área verde (jardins). 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Descrição e observações com-
plementares: certificado Guia Qua-
tro Rodas. Cortesia para crianças 
até 2 anos. 

 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada Ti-
cumbi. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Bento Daher, 
s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 29965-
000. 
 
Telefone: (27) 3762-5071 e  9999-
0484. 
 
Gerências: geral. 
 
 Número de funcionários: 
1funcionário permanente. 
  
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 6 
apartamentos com 13 leitos.  

 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada Va-
randa da Praia. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Atlântica, 
718. Guaxindiba. Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1654. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 10 fun-
cionários, sendo 4 permanentes e 6 
temporários. 
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Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
14 apartamentos com 28 leitos.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-condicionado 
e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: sala de televi-
são/vídeo, estacionamento, antena 
parabólica, churrasqueiras, lavande-
ria e quadra de areia. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada dos 
Ventos. 
 
Natureza da entidade: privada. 

 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Projetada, s/nº. 
Vila de Itaúnas. Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5292 e  3762-
3644. 
 
Website: 
www.pousadaitaunas.com.br 
 
E-mail: 
reservas@pousadaitaunas.com.br 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 4 fun-
cionários, sendo 1 permanente e 3 
temporários.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
14 apartamentos com 43 leitos.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-condicionado, 

ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: sala de televi-
são/vídeo, sala de leitura estacio-
namento, guarda de bagagem, 
churrasqueiras, lavanderia, internet 
e piscina com cascata. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada Vila 
Morena. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Dercílio F. da 
Fonseca, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 

http://www.pousadaitaunas.com.br
mailto:reservas@pousadaitaunas.com.br
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Telefone: (27) 3762-5106 e  9941-
8902. 
 
Website: 
http://www.vilamorena.com.br. 
 
E-mail: sergio@vilamorena.com.br. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 3 fun-
cionários, sendo 2 permanente e 1 
temporários.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
14 apartamentos com 28 leitos.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-condicionado, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: bar/lanchonete, sala 
de leitura, música ambiente, antena 
parabólica, lavanderia, internet, pis-

cina com cascata e sauna a vapor. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito,  cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
 
Nome da empresa: Pousada Vila 
Sossego. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Paulino de Souza 
Leite Guanady, s/nº. Vila de Itaú-
nas. Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5193 e  9955-
1186. 
 
Fax: (27) 3762-5193. 
 
Website: 
http://www.vilasosseg.cjb.net 

 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 5 fun-
cionários, sendo 2 permanentes e 3 
temporários.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
10 apartamentos com 40 leitos.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ventila-
dor/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: serviço bilíngüe e la-
vanderia. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 

http://www.vilamorena.com.br.
mailto:sergio@vilamorena.com.br.
http://www.vilasosseg.cjb.net
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Nome da empresa: Pousada Es-
talagem  Vila Tânia. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Projetada, s/nº. 
Vila de Itaúnas. Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5272.  
 
Website: 
http://www.vilatania.com.br.  
 
E-mail: reserva@vilatania.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
 Número de funcionários: 30 fun-
cionários, sendo 8 permanentes e 
22 temporários. 
 
 Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 7 
apartamentos e 22 chalés com um 

total de 71 leitos.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-condicionado, 
ventilador/circulador, frigobar, faci-
lidades para portadores de necessi-
dades especiais. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: restauran-
te,bar/lanchonete, sala de televi-
são/vídeo, sala de leitura, cofres 
estacionamento, antena parabólica, 
churrasqueiras, internet, piscina 
com bar, playground, sala de jogos 
e ping-pong. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada 
Zimbauê. 
 
Natureza da entidade: privada. 

 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Teófilo Cabral da 
Silva, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5023 e 9988-
4815. 
 
Website: 
http://www.guiaitaunas.com.br/pou
sadazimbaue. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 4 fun-
cionários, sendo 2 permanentes e 2 
temporários.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 8 
apartamentos com 18 leitos.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-condicionado, 
ventilador/circulador, frigobar e sis-

http://www.vilatania.com.br.
mailto:reserva@vilatania.com.br
http://www.guiaitaunas.com.br/pou


 
Inventário da Oferta Turística do Município de Conceição da Barra / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

107

tema de aquecimento solar nos 
chuveiros. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: bar/lanchonete, sala 
de televisão/vídeo, sala de leitura, 
música ambiente, antena parabóli-
ca, lavanderia, lojas, duas bicicletas 
para os hóspedes e quadra de pete-
ca. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações com-
plementares: certificado Guia Qua-
tro Rodas. Cortesia para crianças 
até 5 anos.  
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
5.1.2 � Meios de Hospedagem 
Não Cadastrados Oficialmente. 
 
5.1.2.1 � Hospedaria. 
 

 
Nome da empresa: Morada das 
Estrelas. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Governador 
Jones Santos Neves, 438. Bairro 
Centro. Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1675. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 2 fun-
cionários temporários  
 
Período de funcionamento: tem-
porário. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 6 
suítes com 20 leitos.  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-condicionado, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 

Tipo de diária: não inclui café da 
manhã.  
 
Área social: garagem, churrasquei-
ras e cozinha para uso dos hóspe-
des. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Descrição e observações com-
plementares: funciona na Residên-
cia dos Proprietários. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
5.1.3 � Meios de Hospedagem 
Extra- Hoteleiros. 
 
5.1.3.1 � Camping. 
 
 
Nome da empresa: Camping A 
Nave. 
 
Natureza da entidade: privada. 
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Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Ítalo de Vascon-
celos, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5102 e  9988-
8484. 
 
Website: http://www.anave.tur.br.  
 
E-mail: anave@anave.tur.br. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 3 fun-
cionários, sendo 1 permanente e 2 
temporários.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
na área do camping há 6 sanitários 
masculinos e 5 femininos, ilumina-
ção, pontos de luz para barracas e 
trailers, churrasqueiras, chuveiros 
sendo 0l quente e 10 frios, seguran-
ça, lava pratos, tanque para lavar 

roupa, lavanderia (serviço extra), 
área verde para lazer e área para 
até 140 barracas. 
 
Tipo de diária: não inclui café da 
manhã. Há o serviço extra de café 
da manhã na Pousada A Nave. 
 
Área social: não dispõe de área 
social, nem recreação e lazer e nem 
instalações para eventos neste 
camping. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações com-
plementares: funciona anexo à 
Pousada A Nave. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Camping A-
guiar. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 

tombada. 
 
Localização: Rua Prefeito Edward 
A. Nascimento. Conceição da Barra. 
Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1395. 
 
Gerências: gerente. 
 
Número de funcionários:  2 fun-
cionários, sendo 1 permanente e 1 
temporário.  
 
Período de funcionamento: tem-
porário. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): a 
área de camping há 4 sanitários, 
iluminação, pontos de luz para bar-
racas e trailers, chuveiros, sendo 3 
duchas frias, além de uma ducha 
externa, tanque para lavar roupa e 
área verde para lazer, não adapta-
do,s para portadores de necessida-
des especiais. 
 
Tipo de diária: não inclui café da 
manhã.  
 

http://www.anave.tur.br.
mailto:anave@anave.tur.br.


 
Inventário da Oferta Turística do Município de Conceição da Barra / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

109

Área social: não dispõe de área 
social, nem recreação e lazer e nem 
instalações para eventos neste 
camping. 
  
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Cisneiros 
Camping. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Muniz Freire. 
Conceição da Barra. Cep: 29965-
000. 
 
Telefone: (27) 3762-1164 e  3762-
1508. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 fun-
cionários, sendo 1 permanente e 2 

temporários.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): a 
área de camping há 6 sanitários, 
bar/lanchonete, iluminação, pontos 
de luz para barracas e trailers, chur-
rasqueiras, chuveiros sendo 1 quen-
te e 5 frios, lava pratos, tanque pa-
ra lavar roupa e área verde para 
lazer, não adaptado,s para portado-
res de necessidades especiais, po-
dendo abrigar até 60 barracas para 
um total de 200 pessoas. 
 
Tipo de diária: não inclui café da 
manhã.  
 
Área social: não dispõe de área 
social, recreação e lazer ou instala-
ções para eventos. 
 
 Formas de pagamento: cheque 
ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 

 
Nome da empresa: Camping Es-
trela do Mar. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua projetada, s/nº. 
Conceição da Barra. Cep: 29965-
000. 
 
Telefone: (27) 9914-8115. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 2 per-
manentes e 10 temporários.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): a 
área de camping há 6 sanitários, 
iluminação, pontos de luz para bar-
racas e trailers, chuveiros, sendo 2 
quentes e 4 frios, segurança, lava 
pratos, tanque para lavar roupa e 
área verde para lazer, não adapta-
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do,s para portadores de necessida-
des especiais, podendo abrigar até 
50 barracas. 
 
Tipo de diária: não inclui café da 
manhã.  
 
Área social: não dispõe de área 
social, recreação e lazer ou instala-
ções para eventos. 
  
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Camping Fa-
zenda e Pesque Pague. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rodovia Adolpho Ser-
ra, Km 13. Conceição da Barra. 
Cep: 29965-000. 
 

Telefone: (27) 3762-1567. 
 
Gerências: geral. 
 
 Número de funcionários: 2 fun-
cionários, sendo 1 permanente e 1 
temporário.  
 
Período de funcionamento: tem-
porário. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
na área de camping há 4 sanitários 
sendo 2 femininos e 2 masculinos, 
iluminação, 6 pontos de luz para 
barracas e trailers, chuveiros, sendo 
2 quentes e 2 frios, segurança, lava 
pratos, tanque para lavar roupa e 
área verde para lazer, não adapta-
do,s para portadores de necessida-
des especiais, podendo abrigar até 
50 barracas. 
 
Tipo de diária: não inclui café da 
manhã. 
 
Área social: churrasqueiras, piscina 
adulto e infantil, animais para mon-
taria, charretes e área verde para 
lazer. 

 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Descrição e observações com-
plementares: conta com uma 
grande área arborizada, com paisa-
gem dominada por coqueiros.  
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Camping 
Guaxindiba. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
Localização: Avenida Atlântica, 
957. Praia da Guaxindiba. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1664. 
 
Gerências: geral. 
 
 Número de funcionários: 4 fun-
cionários, sendo 1 permanente e 3 
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temporários.  
 
Período de funcionamento: tem-
porário. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
28 chalés com 56 leitos, 6 sanitá-
rios, sendo 3 masculinos e 3 femini-
nos, iluminação, pontos de luz para 
barracas e trailers, churrasqueiras, 
6 chuveiros, sendo 3 quentes e 3 
frios, lava pratos, tanque para lavar 
roupa, área verde para lazer, sala 
de jogos e estacionamento não a-
daptado,s para portadores de ne-
cessidades especiais, podendo abri-
gar até 60 barracas. 
 
Tipo de diária: não inclui café da 
manhã.  
 
Área social: não dispõe de área 
social, recreação e lazer ou instala-
ções para eventos. 
  
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco.  

 
 
Nome da empresa: Pousada e 
Camping Pedra Amarela. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Projetada, s/nº. 
Vila de Itaúnas. Cep: 29965-000. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 7 fun-
cionários, sendo 2 permanentes e 5 
temporários.  
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 4 
suítes com 8 leitos. 
 
 Facilidades nas unidades habi-
tacionais: televisão e ventila-
dor/circulador. A área de camping 
tem 2 sanitários, iluminação, pontos 
de luz para barracas e trailers, 2 

chuveiros quentes, lava pratos e 
tanque para lavar roupa, não adap-
tado,s para portadores de necessi-
dades especiais, podendo abrigar 
até 30 barracas. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: não dispõe de área 
social, recreação e lazer ou instala-
ções para eventos. 
  
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada e 
Camping Silvestre. 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rodovia Adolpho Ser-
ra. Conceição da Barra. Cep: 
29965-000. 
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Telefone: (27) 3762-1044. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 9 fun-
cionários, sendo 1permanente e 8 
temporários.  
 
Período de funcionamento: tem-
porário. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): a 
área de camping tem 10 sanitários, 
bar/lanchonete, iluminação, pontos 
de luz para barracas e trailers, chur-
rasqueiras, chuveiros sendo 5 quen-
tes e 5 frios, quadra de esporte, 
tanque para lavar roupa e área ver-
de para lazer, não adaptado,s para 
portadores de necessidades especi-
ais, podendo abrigar até 100 barra-
cas para um total de 500 pessoas. 
 
Tipo de diária: inclui café da ma-
nhã.  
 
Área social: estacionamento, qua-
dra poliesportiva, churrasqueiras, 
piscina com bar molhado. 

 
Formas de pagamento: cartão, 
cheque  ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
5.2 � ALIMENTAÇÃO. 
 
5.2.1 � Restaurantes. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Abrolhos. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Atlântica, 
262. Loteamento Nova Barra. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1818. 
 
Website: 
http://www.abrolhosrestaurante.cjb
.net 
 
E-mail: Restaurantedoher-

mes@bol.com.br. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 25 fun-
cionários, sendo 5 permanentes e 
20 temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, aberto das 11h às 22h, 
servindo almoço e jantar.  
 
Capacidade do empreendimento: 
30 mesas e 120 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ao vivo (às vezes), música mecânica 
e área verde com mesas. Atendi-
mento à la carte. 
 
Tipo de cozinha: brasileira e regi-
onal. 
 
Descrição e observações com-
plementares: oferece pizzas nos 
finais de semana e temporada de 
verão. Há vista e acesso para a 

http://www.abrolhosrestaurante.cjb
mailto:mes@bol.com.br.
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Praia da Barra. Integra o Guia Qua-
tro Rodas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Barra Center. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Jones Santos 
Neves, 108. Bairro Centro. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1421. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 15 fun-
cionários, sendo 5 permanentes e 
10 temporários.  
 
Período de funcionamento: per-
manente, aberto das 11h às 16h, 
servindo apenas almoço.  
 

Capacidade do empreendimento: 
15 mesas e 60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: aten-
dimento self-service. 
 
Tipo de cozinha: brasileira e regi-
onal. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Beira Rio. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Bento Daher, 
s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 29965-
000. 
 
Telefone: (27) 3762-5014 e (27) 
9975-9423. 
 
Gerências: geral.  

 
Número de funcionários: 7 fun-
cionários, sendo 3 permanentes e 4 
temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, aberto das 8h às 24h, 
servindo almoço e jantar.  
 
Capacidade do empreendimento: 
13 mesas e 70 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente. O atendimento é à la car-
te e self-service. 
 
Tipo de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Caranguejão. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
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Localização: Avenida Carlos Cas-
tro, 84. Bairro Centro. Cep: 29965-
000. 
 
Telefone: (27) 3762-1402 e  3762-
1130. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 17 fun-
cionários, sendo 2 permanentes e 
15 temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, aberto das 7h às 22h, 
servindo almoço e jantar.  
 
Capacidade do empreendimento: 
60 mesas com 240 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito (somente no verão), cheque 
ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: local 
para eventos. O atendimento à la 
carte. 
 
Tipo de cozinha: brasileira, servin-

do também pizzas. 
 
Descrição e observações com-
plementares: na temporada de 
verão funciona em anexo uma sor-
veteria, uma lanchonete e barracas 
de drinks. O segundo piso é um ter-
raço ao ar livre, de frente para a 
Praia da Barra. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
do Celsão. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Riacho Doce, Itaúnas. 
Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 9951-9834. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 3 fun-
cionários, sendo 2 permanentes e 1 
temporário. 

 
Período de funcionamento: per-
manente aberto para almoço e jan-
tar das 6h às 21h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
5 mesas com 25 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
mecânica estacionamento, área de 
recreação e lazer. O atendimento é 
à la carte. 
 
Tipo de cozinha: brasileira e regi-
onal., servindo também moquecas e 
porções. 
 
Descrição e observações com-
plementares: no local é servido o 
café da manhã da Pousada Natureza 
Chique. A área há coqueiros e po-
mar (goiabeiras, pitangueiras, man-
gueiras e cajueiros). 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
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Nome da empresa: Restaurante 
Céu-Mar. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Bento Daher, 
s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 29965-
000. 
 
Telefone: (27) 3762-5081. 
 
Website: 
http://www.casinhadeaventuras.co
m.br (há link no site). 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 7 fun-
cionários, sendo 2 permanentes e 5 
temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente sendo os seguintes horá-
rios: 

 11h às 22h (fora de tem-
porada), servindo almoço. 
 11h às 1h (nos meses de 

temporada), servindo almoço 
e jantar. 

 
Capacidade do empreendimento: 
15 mesas e 60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente. O atendimento é à la car-
te. 
 
Descrição e observações com-
plementares: serve ainda massas, 
peixe assado, carne-de-sol, moque-
ca, camarão na moranga (tudo pre-
parado no forno à lenha). 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
do Cizinho. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Adolpho Pereira 

Duarte, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5004. 
 
Website: 
http://www.portonet.com.br/cambu
ca. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 8 fun-
cionários, sendo 3 permanentes e 5 
temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, aberto das 12h à meia-
noite, servindo almoço e jantar.  
 
Capacidade do empreendimento: 
para atendimento de até 88 pesso-
as. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente. O atendimento é à la car-
te. 
 

http://www.casinhadeaventuras.co
http://www.portonet.com.br/cambu
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Tipo de cozinha: brasileira e regi-
onal. 
 
Descrição e observações com-
plementares: o café da manhã é 
servido na Pousada Cambucá. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Colher de Pau. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Barão de Timbuy, 
87. Bairro Centro. Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-3028. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 fun-
cionários, sendo 4 permanentes e 4 
temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, aberto para almoço das 

11h às 16h.  
 
Capacidade do empreendimento: 
10 mesas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: esta-
cionamento. O atendimento é self-
service. 
 
Tipo de cozinha: brasileira e regi-
onal. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Dois Irmãos. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Dermeval Leite 
da Silva, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
Gerências: geral.  

 
Número de funcionários: 6 tem-
porários. 
 
Período de funcionamento: tem-
porário, de dezembro a março, ju-
lho, feriados e festas. Aberto das 
11h à meia-noite, servindo almoço e 
jantar.  
 
Capacidade do empreendimento: 
15 mesas e 60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente. O atendimento é à la car-
te. 
 
Tipo de cozinha: brasileira, servin-
do também massas, cogumelo e 
tomates secos e vinhos. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Dona Tereza. 
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Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Dermeval Leite 
da Silva, 1. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5031. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 10 fun-
cionários, sendo 2 permanentes e 8 
temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, aberto das 11h à 1h, ser-
vindo almoço e jantar.  
 
Capacidade do empreendimento: 
25 mesas e 100 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente. O atendimento é à la car-
te e self-service. 
 

Tipo de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Giramundo. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Dermeval Leite 
da Silva, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5148 e 9980-
1666. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 11 fun-
cionários, sendo 5 permanentes e 6 
temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, aberto das 8h às 23h, 
servindo café da manhã, almoço, 
jantar.  
 

Capacidade do empreendimento: 
20 mesas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente. O atendimento é à la car-
te. 
 
Tipo de cozinha: brasileira e regi-
onal. 
 
Descrição e observações com-
plementares: serve café da ma-
nhã, frutos do mar, caldos, massas 
e sobremesas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Lobo do Mar. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Adolpho Pereira 
Duarte, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 
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29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5166 e  3762-
1441. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 8 fun-
cionários, sendo 4 permanentes e 4 
temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, aberto das 12h à meia-
noite, servindo almoço e jantar.  
 
Capacidade do empreendimento: 
15 mesas e 60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ao vivo e música mecânica. O aten-
dimento é à la carte. 
 
Tipo de cozinha: brasileira e regi-
onal. 
 
Descrição e observações com-
plementares: serve também mo-

quecas e pratos comerciais. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Luamar. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Jones Santos 
Neves, s/nº. Bairro Centro. Cep: 
29965-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 tem-
porários.  
 
Período de funcionamento: fun-
cionamento de janeiro a março. A-
berto das 11h às 16h, servindo ape-
nas almoço.  
 
Capacidade do empreendimento: 
10 mesas e 40 cadeiras.  
 
Formas de pagamento: cheque ou 

dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: o aten-
dimento é self-service. 
 
Tipo de cozinha: brasileira e regi-
onal. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Mafuá. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Maria Ortiz Bar-
cellos, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
E-mail: itauminas@ligbr.com.br.  
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 8 fun-
cionários, sendo 3 permanentes e 5 
temporários. 
 

mailto:itauminas@ligbr.com.br.
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Período de funcionamento: per-
manente, aberto das 11h às 23h, 
servindo almoço e jantar.  
 
Capacidade do empreendimento: 
10 mesas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente. O atendimento é à la car-
te. 
 
Tipo de cozinha: brasileira e regi-
onal, servindo também churrasco, 
moquecas e massas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pargos Res-
taurante. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida José Basílio 
dos Santos. s/nº. Vila de Itaúnas. 

Cep: 29965-000. 
Telefone: (27) 3762-5051. 
 
Website: 
http://www.viladeitaunas.com.br. 
 
E-mail: eolo@viladeitaunas.com.br. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 12 fun-
cionários, sendo 2 permanentes e 
10 temporários. 
 
Período de funcionamento: julho, 
dezembro a março, feriados e fes-
tas, funcionando em qualquer dia 
com agendamento. Aberto das 11h 
às 21h, servindo almoço e jantar.  
 
Capacidade do empreendimento: 
29 mesas e 76 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente. O atendimento é self-
service. 
 

Tipo de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Pedrolina. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Leonório Lisboa 
Vasconcellos, s/nº. Vila de Itaúnas. 
 
Telefone: (27) 3762-5296. 
 
Website: 
http://www.portonet.com.br/pedroli
na. 
 
Gerências: geral com 5 funcioná-
rios, sendo 2 permanentes e 3 tem-
porários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, aberto das 11h as 
21:30h, servindo almoço e jantar.  
 
Capacidade do empreendimento: 

http://www.viladeitaunas.com.br.
mailto:eolo@viladeitaunas.com.br.
http://www.portonet.com.br/pedroli
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18 mesas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: o aten-
dimento é à la carte. 
 
Tipo de cozinha: brasileira, servin-
do também nhoque de batata. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
da Pousada Beira Rio. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Dermeval Leite 
da Silva, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
 
Telefone: (27) 3762-5014. 
 
Gerências: geral. 
 

 Número de funcionários: 5 fun-
cionários, sendo 2 permanentes e 3 
temporários. 
 
Período de funcionamento: julho, 
dezembro a março, feriados e fes-
tas, Aberto das 11h à meia-noite, 
servindo almoço e jantar.  
 
Capacidade do empreendimento: 
5 mesas e 20 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: o aten-
dimento é à la carte. 
 
Tipo de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações com-
plementares: funciona anexo à 
Pousada Beira Rio. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
e Bar do Pintinho. 

 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Atlântica, 
s/nº, Loteamento Nova Barra. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-2145. 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 5 fun-
cionários, sendo 2 permanentes e 3 
temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, aberto das 11h à meia-
noite.  
 
Capacidade do empreendimento: 
11 mesas fixas com bancos de ma-
deira, que acomodam de 2 a 5 pes-
soas. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: esta-
cionamento. O atendimento é à la 
carte. 
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Tipo de cozinha: brasileira e regi-
onal. 
 
Descrição e observações com-
plementares: há mesas ao ar livre 
com área verde em abundância. 
Vista e acesso para a Praia da Bar-
ra. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Praia da Barra. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Atlântica, 
350. Praia da  Guaxindiba. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1100. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 5 fun-
cionários, sendo 2 permanentes e 3 

temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, aberto das 11h as 
21:30h, servindo almoço e jantar.  
 
Capacidade do empreendimento: 
20 mesas e 40 cadeiras.  
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro 
 
Equipamentos e serviços: esta-
cionamento. O atendimento é à la 
carte. 
 
Tipo de cozinha: brasileira e regi-
onal. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Recanto. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Carlos Cas-

tro, 1. Bairro Centro. Cep: 29965-
000. 
 
Telefone: (27) 3762-1168 e (27) 
3762-1977. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 16 fun-
cionários, sendo 9 permanentes e 7 
temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, aberto das 10h às 23h, 
servindo almoço e jantar.  
 
Capacidade do empreendimento: 
21 mesas e 84 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: esta-
cionamento. O atendimento é à la 
carte à noite e self-service durante 
o dia. 
 
Tipo de cozinha: brasileira e regi-
onal. 
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Descrição e observações com-
plementares: o Restaurante Re-
canto funciona anexo ao Hotel Re-
canto. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Terra e Mar. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Atlântica, 
s/nº. Loteamento Nova Barra. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1435. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 5 fun-
cionários, sendo 2 permanentes e 3 
temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, aberto das 11h às 23h, 
servindo almoço e jantar. 

 
Capacidade do empreendimento: 
32 mesas e 126 cadeiras. Há rampa 
de acesso para portadores de ne-
cessidades especiais. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ao vivo e música mecânica. O aten-
dimento é à la carte. 
 
Tipo de cozinha: brasileira e regi-
onal, servindo também porções e 
pizzas. 
 
Descrição e observações com-
plementares: no verão diferencia-
do. Integra o Guia Quatro Rodas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Tubarão. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 

 
Localização: Rua Carlos Castro, 
s/nº. Bairro Centro. Cep: 29965-
000. 
 
Telefone: (27) 3762-1402. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 5 tem-
porários.  
 
Período de funcionamento: julho 
e dezembro a março com os seguin-
tes horários de funcionamento: 

 almoço das 11h às 
14h. 
 jantar das 18h às 22h. 

 
Capacidade do empreendimento: 
12 mesas e 48 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente. O atendimento é à la car-
te. 
 
Tipo de cozinha: brasileira e regi-
onal. 
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Descrição e observações com-
plementares: de frente para a 
Praia da Barra. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
5.2.2 � Bares / Cafés / Lancho-
netes. 
 
 
Nome da empresa: Açaí Dunas. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Adolpho Pereira 
Duarte, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5152 (telefone 
público). 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 tem-
porários. 

 
Período de funcionamento: julho, 
dezembro a março e finais de se-
mana nos outros meses, aberto ds 
10h à meia-noite. 
 
Capacidade do empreendimento: 
2 mesas e 8 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
mecânica. Serve-se açaí na tigela, 
lanches naturais, vitaminas e sucos. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Alex Lan-
ches. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Dermeval Leite 
da Silva. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 

Telefone: (27) 3762-5331. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 4 fun-
cionários, sendo 2 permanentes e 2 
temporários. 
 
Período de funcionamento: julho, 
dezembro a março e feriados e fes-
tas, Aberto das 18h às 6h.  
 
Capacidade do empreendimento: 
15 mesas e 60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: mesa 
de sinuca. Serve lanches, sucos e 
bebidas. 
 
Descrição e observações com-
plementares: serve café da manhã 
na temporada de verão. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
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Nome da empresa: Big Lanches. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Dr. Mário 
Vello Silvares, s/nº. Bairro Centro. 
Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1288. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 5 fun-
cionários, sendo 2 permanentes e 3 
temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, aberto das 8h até 2h.  
 
Capacidade do empreendimento: 
11 mesas e 44 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
mecânica. Serve lanches. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 

 
 
Nome da empresa: Caldo de Ca-
na do Quelé. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Dermeval 
Leite da Silva, s/nº. Vila de Itaúnas. 
Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1869. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 3 tem-
porários. 
 
Período de funcionamento: julho, 
dezembro a março e feriados e fes-
tas. Aberto das 17h à meia-noite.  
 
Capacidade do empreendimento: 
5 mesas e 20 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: serve 
salgados e caldo de cana. 

 
Descrição e observações com-
plementares: há um ponto de 
venda permanente no cais de Con-
ceição da Barra, próximo à Vila dos 
Pescadores. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Bar do Canto. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Leonório Lisboa, 
s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 29965-
000. 
 
Gerências: geral. 
  
Número de funcionários: 8 fun-
cionários, sendo 4 permanentes 4 
temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, aberto das 18h às 2h.  
 
Capacidade do empreendimento: 
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25 mesas e 100 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ao vivo e música mecânica. Serve 
porções e caldos. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Bar Fuxico. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Adolpho Pereira 
Duarte, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5336. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 tem-
porários. 
 
Período de funcionamento: julho, 
dezembro a março e feriados e fes-

tas. Aberto das 21h às 3h.  
 
Capacidade do empreendimento: 
10 mesas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ao vivo e música mecânica, local 
para apresentação de músicos e 
bandas, mesa de sinuca. Serve cre-
pes, salgados e lanches. 
 
Descrição e observações com-
plementares: o público pode parti-
cipar na apresentação musical com 
os instrumentos que estiverem dis-
poníveis ou com seus próprios ins-
trumentos. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Bar Irerê. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 

Localização: Avenida Bento Daher, 
s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 29965-
000. 
 
Telefone: (27) 3762-5105. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 3 tem-
porários. 
 
Período de funcionamento: julho, 
dezembro a março e finais de se-
mana, feriados e festas. Aberto das 
6h às 20h. 
 
 Capacidade do empreendimen-
to: 5 mesas e 25 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
mecânica. Serve café da manhã e 
porções de peixe frito 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Lanchonete 
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Lanchão. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Jones Santos 
Neves, s/nº. Bairro Centro. Cep: 
29965-000. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 6 fun-
cionários, sendo 3 permanentes e 3 
temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, aberto das 18h à meia-
noite.  
 
Capacidade do empreendimento: 
10 mesas e 37 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: serve 
lanches em geral. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 

 
Nome da empresa: Lanchão Ita-
únas. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Dermeval Leite 
da Silva, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5892. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 3 tem-
porários. 
 
Período de funcionamento: julho, 
dezembro a março. Aberto das 18h 
à meia-noite.  
 
Capacidade do empreendimento: 
7 mesas e 28 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: serve 
lanhes e sucos. 
 

Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: M.C. Dunas. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua José Basílio dos 
Santos, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 9988-0699. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 6 fun-
cionários, sendo 1 permanente e 5 
temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, aberto das 8h à meia-
noite.  
 
Capacidade do empreendimento: 
10 mesas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
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Equipamentos e serviços: serve 
lanches e sucos. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Nativo´s 
Lanches. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Adolpho Pereira 
Duarte, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5062. 
 
Gerências: geral. 
 
 Número de funcionários: 2 tem-
porários. 
 
Período de funcionamento: julho, 
dezembro a março. Aberto das 18h 
à meia-noite.  
 
Capacidade do empreendimento: 
10 mesas e 40 cadeiras. 

 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: serve 
lanches. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Café Pão de 
Coco. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Dermeval 
Leite da Silva, s/nº. Vila de Itaúnas. 
Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5030. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 4 tem-
porários. 
 
Período de funcionamento: julho, 
dezembro a março. Aberto das 7h 
às 16h.  

 
Capacidade do empreendimento: 
5 mesas e 20 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: serve 
café da manhã. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Lanchonete 
Pôr do Sol. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Ítalo Vasconcel-
los, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1472. 
 
Gerências: geral. 
 
 Número de funcionários: 4 tem-
porários. 
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Período de funcionamento: julho, 
dezembro a março. Aberto das 6h à 
meia-noite.  
 
Capacidade do empreendimento: 
7 mesas e 30 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: serve 
lanches, refeições à la carte. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Bar e Lan-
chonete Raio de Sol. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Leonório Lisboa 
Vasconcelos, s/nº. Vila de Itaúnas. 
Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5315. 
 
Gerências: geral.  

 
Número de funcionários: 3 tem-
porários. 
 
Período de funcionamento: julho, 
dezembro a março, feriados e fes-
tas, Aberto das 8h às 11h.  
 
Capacidade do empreendimento: 
7 mesas e 30 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: serve 
café da manhã. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Refúgio Sno-
oker.  
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Carlos Cas-
tro, s/nº. Bairro Centro. Cep: 
29965-000. 

 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 5 fun-
cionários, sendo 3 permanentes e 2 
temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente nos seguintes dias e horá-
rio: 

 quarta/quinta/domingo � 
18h as 2h e  
 sexta/sábado � 10h às 
2h30. 

 
Capacidade do empreendimento: 
8 mesas e 32 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ao vivo e mecânica, 2 mesas de si-
nuca e 1 mesa de totó. Serve bebi-
das, petiscos e drinks. 
 
Descrição e observações com-
plementares: a permanência de 
menores de 16 anos só é permitida 
em companhia de um responsável. 
Aos sábados funciona como dance-
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teria (proibida a entrada para me-
nores de 16 anos). 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Lanchonete 
Sombra da Tarde. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Dermeval Leite 
da Silva, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-3773 e  9907-
1544. 
 
Gerências: geral. 
 
 Número de funcionários: 5 tem-
porários. 
 
Período de funcionamento: julho, 
dezembro a março e feriados e fes-
tas. Aberto das 12h à meia-noite.  
 
Capacidade do empreendimento: 

9 mesas e 36 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: serve 
salgados, sucos e pizzas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Tangerina 
Bar. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Atlântica, 
s/nº. Praia da Guaxindiba. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 9937-5771. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 fun-
cionários, sendo 1 permanente e 4 
temporários. 
 
Período de funcionamento: per-

manente nos seguintes dias e horá-
rio: 

 quinta/sexta � 20h até o 
último cliente (baixa tempo-
rada); 
 sábado/domingo � 9h até 
o último cliente (baixa tem-
porada) e 
 terça a domingo � sem ho-
rário definido (alta tempora-
da). 

 
Capacidade do empreendimento: 
23 mesas e 92 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
mecânica e estacionamento. Serve 
porções de frutos do mar e moque-
ca de robalo. 
 
Descrição e observações com-
plementares: ás quintas-feiras ofe-
rece um prato especial preparado no 
fogão a lenha. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
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Nome da empresa: Trailer dos 
Amigos. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Praça Central da Igre-
ja, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 5 fun-
cionários, sendo 2 permanentes e 3 
temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, aberto das 10h às 2h.  
 
Capacidade do empreendimento: 
4 mesas e 20 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
mecânica, mesa de sinuca. Serve 
lanches. 

 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Vamp Lan-
ches. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua 26 de maio, 91. 
Bairro Centro. Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1050. 
 
Fax: (27) 3762-2261. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 18 fun-
cionários, sendo 8 permanentes e 
10 temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, aberto nos seguintes ho-
rários servindo café, almoço e jan-
tar: 

 baixa temporada � 7h às 
2h e 

 verão e carnaval � 24 ho-
ras. 

 
Capacidade do empreendimento: 
22 mesas e 88 cadeiras na baixa 
temporada e 30 mesas e 120 cadei-
ras na alta temporada. 
Há rampa de acesso para portado-
res de necessidades especiais. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: serve 
lanches, salgados e sucos. Os pratos 
são da cozinha brasileira e regional. 
 
Descrição e observações com-
plementares: oferece self-service 
de sorvete. Serve kits de lanches 
especiais. As polpas de frutas são 
naturais e preparadas no próprio 
estabelecimento. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
5.2.3 � Casas de Chá / Confeita-
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rias. 
 
 
Nome da empresa: Padaria e 
Lanchonete Calmon. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Leonório Lisboa 
Vasconcelos, s/nº. Vila de Itaúnas. 
Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5308. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 7 fun-
cionários, sendo 3 permanentes e 4 
temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, aberto das 05:30 às 20h.  
 
Capacidade do empreendimento: 
até 30 pessoas. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 

Equipamentos e serviços: serve 
café da manhã, pães, doces e sal-
gados. 
 
Descrição e observações com-
plementares: venda de cd´s de 
bandas de forró que já se apresen-
taram na Vila de Itaúnas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Panificadora 
e Lanchonete Colatina. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Jones Santos 
Neves, 102. Bairro Centro. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1213. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 7 fun-
cionários, sendo 3 permanentes e 4 
temporários. 

 
Período de funcionamento: per-
manente, aberto das 5h às 21h de 
segunda a sábado.  
 
Capacidade do empreendimento: 
5 mesas, 25 bancos e duas banca-
das. 
Há rampa de acesso para portado-
res de necessidades especiais. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: serve 
café da manhã, pães, doces e sal-
gados. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Padaria e 
Confeitaria Eskipão. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Jones dos 
Santos Neves, 17. Bairro Centro. 
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Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-3702. 
 
Gerências: geral. 
 
 Número de funcionários: 12 fun-
cionários, sendo 6 permanentes e 6 
temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, aberto nos seguintes ho-
rários: segunda a sábado das 5h às 
21h e domingo das 5h às 12h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
2 mesas e 12 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: serve 
café da manhã, pães, doces e sal-
gados. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 

Nome da empresa: Padaria Pão 
de Minas. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Muniz Freire, 
462. Bairro Centro. Cep: 29965-
000. 
 
Telefone: (27) 3762-1323. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 7 fun-
cionários, sendo 3 permanentes e 4 
temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, aberto nos seguintes ho-
rários: 

 segunda a sábado � 5h às 
21h 
 domingo � 5h às 12h. 
 

Capacidade do empreendimento: 
2 mesas e 12 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 

 
Equipamentos e serviços: serve 
café da manhã, pães, doces e sal-
gados. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Padaria e 
Lanchonete Fruto da Massa. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida N. Sª da 
Conceição, 15. Bairro Centro. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1888. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 7 fun-
cionários, sendo 3 permanentes e 4 
temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, aberto nos seguintes ho-
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rários: 
 segunda a sábado � 5h às 
21h. 
 domingo � 5h às 12h. 

 
Capacidade do empreendimento: 
2 mesas e 12 cadeiras 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: esta-
cionamento. Serve café da manhã. 
 
Descrição e observações com-
plementares: há uma pequena 
mercearia.  
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Padaria do 
Pedrão. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Bento Daher, 
s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 29965-

000. 
 
Telefone: (27) 3762-5083. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 4 tem-
porários.  
  
Período de funcionamento: tem-
porário, de acordo com o fluxo de 
turistas, sem horário definido de 
funcionamento. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: serve 
pães doces e salgados. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
5.2.4 � Cervejarias/Cachacerias  
 
 
Nome da empresa: Adega Minei-
ra. 
 

Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua 22, nº 50. Praia 
da  Guaxindiba. Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-3801. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 tem-
porários. 
 
Período de funcionamento: du-
rante a temporada de verão. 
 
Capacidade do empreendimento: 
5 mesas e 20 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: serve 
variados tipos de cachaça. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Laboratório 
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do Altair. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Capitão Antero 
Farias, 289. Bairro Centro. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-2152 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 11 fun-
cionários, sendo 3 permanentes e 8 
temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, aberto nos seguintes ho-
rários: 

 segunda a sábado � 8h às 
18h (baixa temporada). 
 todos os dias � 7h30 às 
23h (alta temporada). 

 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: oferece 
música ao vivo na temporada de 

verão. Serve bebidas artesanais. 
 
Descrição e observações com-
plementares: há produção e venda 
de cachaças artesanais curtidas com 
raízes e frutas da região em 59 sa-
bores disponíveis, além de 5 sabo-
res  de licores. Funciona a quase 40 
anos no mesmo local, sendo que as 
técnicas de produção são passadas 
de geração a geração na família. Há 
também venda de cestos e vassou-
ras de cipó. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
5.2.5 � Quiosques. 
 
 
Nome da empresa: Estrutura de 
Quiosques da Praia da Barra. 
 
Edificações: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Carlos Castro, 
s/nº. Bairro Centro. Cep: 29965-

000. 
 
Gerências: cada quiosque tem sua 
gerência geral.  
 
Número de funcionários: 13 fun-
cionários, sendo 3 permanetes e 10 
temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, aberto das 8h às 23h.  
 
Capacidades dos empreendi-
mentos: 10 mesas fixas com ban-
cos para até 6 pessoas e 10 jogos 
de mesas e cadeiras para quatro 
pessoas, em cada quiosques. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ao vivo e mecânica e recreação com 
área de lazer. Serve porções, cal-
dos, moquecas e bebidas em geral. 
 
Descrições e observações com-
plementares: esta estrutura é 
constituída por quatro quiosques, 
que encontram-se na orla da Praia 
da Barra. Seus estados de conser-
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vação estão ameaçados pela inva-
são da maré em direção aos mes-
mos.  
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Barraca Pé 
das Dunas. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: na subida das Dunas 
de Itaúnas, s/nº. Vila de Itaúnas. 
Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5220. 
 
 Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 fun-
cionários, sendo 1 permanente e 2 
temporários.  
 
Período de funcionamento: per-
manente, aberto das 8h às 22h.  
 

Capacidade do empreendimento: 
12 mesas e 30 cadeiras.  
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ao vivo eventualmente e mecânica e 
mesa de sinuca. Servem-se porções 
e salgados. 
 
Descrição e observações com-
plementares: venda de camisetas 
de Itaúnas. Em anexo, funciona 
uma sorveteria (filial da Picoleteria 
Dunas). 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Barraca Sal 
da Terra. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Praia de Itaúnas, 
s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 29965-
000. 

 
Telefone: (27) 3762-5235 e 9918-
3952. 
  
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 13 fun-
cionários, sendo 1 permanente e 12 
temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, aberto das 8h às 17h.  
Capacidade do empreendimento: 
100 mesas e 400 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
mecânica e chuveiro. Serve porções, 
caldos e salgados. 
 
Descrição e observações com-
plementares: oferece mesas e ca-
deiras na praia. Funciona com ener-
gia solar. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
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Nome da empresa: Barraca do 
Itamar. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Praia de Itaúnas, 
s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 29965-
000. 
 
Telefone: (27) 3762-5287 e  9914-
2393. 
  
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 15 fun-
cionários, sendo 2 permanentes e 
13 temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, aberto das 8h às 23h.  
 
Capacidade do empreendimento: 
78 mesas e 312 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 

mecânica e chuveiro. Serve refei-
ções à la carte, com comidas da co-
zinha brasileira e regional e porções 
diversas. 
 
Descrição e observações com-
plementares: funciona com ener-
gia solar. Há um relógio que indica 
as horas de acordo com a incidência 
do sol. Oferece mesas e cadeiras na 
praia. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Barraca Tar-
taruga. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Praia de Itaúnas, 
s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 29965-
000. 
 
Telefone: (27) 3762-5311. 
  
Gerências: geral.  
 

Número de funcionários: 9 fun-
cionários, sendo 1 permanente e 8 
temporários.  
 
Período de funcionamento: per-
manente, aberto das 8h às 14h, to-
dos os dias.  
 
Capacidade do empreendimento: 
50 mesas e 120 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: serve 
porções diversas. 
 
Descrição e observações com-
plementares: oferece mesas e ca-
deiras na praia. Funciona com ener-
gia solar. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Barraca do 
Coco. 
 
Edificação: contemporânea, não 
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tombada. 
 
Localização: Praia de Itaúnas, 
s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 29965-
000. 
 
Telefone: (27) 3762-5042.  
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 12 fun-
cionários, sendo 2 permanentes e 
10 temporários. 
 
 Período de funcionamento: per-
manente, aberto das 8h às 18h. A 
capacidade do empreendimento é 
de 30 mesas e 120 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ao vivo e mecânica com palco para 
shows, espaço para dança e chuvei-
ro. Serve porções e salgados. 
 
Descrição e observações com-
plementares: durante o verão, 
parte do mês de julho e alguns feri-

ados nacionais, acontecem shows 
de forró a partir das 14h. Oferece 
mesas e cadeiras na praia. Funciona 
com energia solar. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Barraca Gi-
rassol. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Praia de Itaúnas, 
s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 29965-
000. 
 
Telefone: (27) 9931-3734. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 11 fun-
cionários, sendo 3 permanentes e 8 
temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, aberto das 8h às 17h.  
 

Capacidade do empreendimento: 
de 70 mesas 280 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: serve 
porções. 
 
Descrição e observações com-
plementares: oferece mesas e ca-
deiras na praia. Funciona com ener-
gia solar. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco 
 
 
 
5.2.6 � Outros. 
 
 
Nome da empresa: Cantina Ita-
liana. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Bento Daher, 
s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 29965-
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000. 
 
Telefone: (27) 3762-5058 e (27) 
9931-0790. 
  
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 fun-
cionários, sendo 3 permanentes e 5 
temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, aberto das 18h à meia-
noite.  
 
Capacidade do Empreendimento: 
de 10 mesas e 40 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente. Serve massas, cogumelo 
e tomates secos e vinhos. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 

Nome da empresa: Picoleteria 
Dunas. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua José Basílio dos 
Santos, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 9988-0699. 
 
 Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 6 fun-
cionários, sendo 1 permanente e 5 
temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, aberto das 8h à meia noi-
te. 
 
Capacidade do empreendimento: 
10 mesas e 40 cadeiras 
 
Formas de pagamento:  dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: flipe-
rama.e serviços de sorveteria. 
 

Descrição e observações com-
plementares: venda de jornais (A 
Gazeta, A Tribuna e Notícia Agora). 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pizzaria e 
Caldos Estuque. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Bento Daher, 
s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 29965-
000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 fun-
cionários, sendo 4 permanentes e 6 
temporários. 
 
 Período de funcionamento: per-
manente, aberto das 12h à meia-
noite.  
 
Capacidade do empreendimento: 
12 mesas e 50 cadeiras.  
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Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: oferece 
almoço e jantar à la carte, prato 
feito e refeições. Serve caldos, piz-
zas e moquecas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pizzaria Oá-
sis. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Bento Daher, 
s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 29965-
000. 
 
Telefone: (27) 3762-5111. 
  
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 7 fun-
cionários, sendo 2 permanentes e 5 
temporários. 

 
Período de funcionamento: per-
manente, mas na baixa temporada 
somente nos finais de semana. A-
berto das 18h à meia-noite.  
 
Capacidade do empreendimento: 
18 mesas e 72 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente. Serve pizzas, vinhos, 
queijos e lasanhas. 
 
Descrição e observações com-
plementares: certificado Guia Qua-
tro Rodas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Sorveteria e 
Pizzaria Kakitu´s. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 

Localização: Avenida Jones Santos 
Neves, s/nº. Bairro Centro. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-2673. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 7 fun-
cionários, sendo 2 permanentes e 5 
temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, aberto das 12h à meia-
noite.  
 
Capacidade do empreendimento: 
12 mesas e 50 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: oferece 
almoço e jantar self-service da culi-
nária brasileira. Serve lanches, piz-
zas e sorvetes. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
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Nome da empresa: Sorveteria e 
Lanchonete Vi Verão. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Muniz Freire, 
348. Bairro Centro. Cep: 29965-
000. 
 
Telefone: (27) 3762-2611. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 fun-
cionários, sendo 2 permanentes e 3 
temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, aberto nos seguintes ho-
rários de segundas as sexta-ferias 
das 13h às 18h e sábado e domingo 
das 9h às 18h. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: serve 

pizzas, salgados e sanduíches natu-
rais. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Sorveteria 
Fioreto. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Jones Santos 
Neves, s/nº. Bairro Centro. Cep: 
29965-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 tem-
porários. 
 
Período de funcionamento: tem-
porário de dezembro a março. Aber-
to das 10h às 23h.  
 
Capacidade do empreendimento: 
7 mesas e 28 cadeiras.  
 
Formas de pagamento: cheque ou 

dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: self-
service de sorvetes. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Sorveteria 
Show da Barra. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Carlos Cas-
tro, s/nº. Bairro Centro. Cep: 
29965-000. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 3 tem-
porários. 
 
Período de funcionamento: tem-
porário de dezembro a março. Aber-
to das 10h às 23h.  
 
Capacidade do empreendimento: 
5 mesas e 20 cadeiras.  
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Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: self-
service de sorvetes. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
5.3 � AGENCIAMENTO. 
 
5.3.1 � Agências de Viagens e 
Turismo. 
 
 
Nome da empresa: A Nave Tour. 
 
Localização: Rua Ítalo de Vascon-
celos, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5102. 
 
Website: http://www.anave.tur.br. 
 
E-mail: anave@anave.tur.br. 
 
Gerências: geral. 
 

Número de funcionários: 5 fun-
cionários, sendo 1 permanente e 4 
temporários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Serviços especializados: atendi-
mento receptivo e oferece serviços 
de passeios locais 
 
Seguimentos atendidos: aventura 
e ecoturismo. 
 
Descrição e observações com-
plementares: oferece passeios pelo 
Parque Estadual de Itaúnas, passei-
os de canoa e caiaque, trilhas a pé, 
cavalo e bicicleta. Oferece ainda 
informações turísticas e de serviços. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Casinha de 
Aventuras. 

 
Localização: Avenida Bento Daher, 
s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 29965-
000. 
 
Telefone: (27) 3762-5081. 
 
Website: 
http://www.casinhadeaventuras.co
m.br. 
 
Gerências: geral com 5 funcioná-
rios, sendo 3 permanentes 3 tempo-
rários. 
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Serviços especializados: atendi-
mentos receptivos. 
 
Seguimentos atendidos: eventos, 
aventura, cultural e ecoturismo.  
 
Descrição e observações com-
plementares: oferece passeios pelo 
Parque Estadual de Itaúnas: a cava-

http://www.anave.tur.br.
mailto:anave@anave.tur.br.
http://www.casinhadeaventuras.co
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lo, de bicicleta, de buggy, de caia-
que e canoa, trilhas a pé, aulas de 
rapel, acesso à internet, serviço de 
câmbio, reservas de passagens aé-
reas, reserva de veículos, locação 
de imóveis na Vila de Itaúnas, orga-
nização e execução de eventos para 
ecoturismo. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
5.4 � TRANSPORTE. 
 
5.4.1 � Transportadoras Turísti-
cas. 
 
 
Nome da empresa: Chalana do 
Cricaré. 
 
Integra rede de transporte: local. 
 
Localização: sede. Cep: 29965-
000. 
 
Telefone: (27) 3762-2050 e 9995-
5275. 

 
Período de funcionamento: diá-
rio, de dezembro a março e contra-
tado nos outros meses. 
 
Tipos de Transporte: fluvial de 
abrangência local. 
 
Formas de ingresso/pagamento: 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços exis-
tentes no interior do transporte: 
música ambiente e serviço de bor-
do. 
 
Descrição e observações com-
plementares: passeios ecológicos 
de chalana pelo Rio Cricaré para a 
Praia do Pontal do Sul, Meleiras e 
Ilha de Kangoá, passando pelo man-
guezal. Os passeios duram em mé-
dia uma hora e meia, saindo do cais 
do Pontilhão às 9h/11h/15h/17h. 
Com número máximo de passagei-
ros a ser determinado. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 

 
Nome da empresa: Viação Mar 
Aberto. 
 
Integra rede de transporte: regi-
onal. 
 
Localização: Rua 26 de Maio, s/nº. 
Bairro Centro. Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1666 (Gara-
gem),  3762-2093 (Agência Concei-
ção da Barra) e  3762-5005 (Agên-
cia em Itaúnas). 
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Tipos de Transporte: rodoviário, 
de abrangência local. 
 
Formas de ingresso/pagamento: 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços exis-
tentes no interior do transporte: 
não informados. 
 
Descrição e observações com-
plementares: oferece os seguintes 
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horários regulares, a seguir. 
 Conceição da Barra x Itaú-
nas: 7h, 12:30h, 15:30h (to-
dos os dias); 
 Conceição da Barra x Itaú-
nas: 10:30h (seg/ter/sex); 
 Itaúnas x Conceição da 
Barra: 8h, 11:30h, 13:30h, 
16:30h (todos os dias); 
 Conceição da Barra x Bra-
ço do Rio: 7h, 10:10h, 13h, 
1540h; 
 Braço do Rio x Conceição 
da Barra: 8:20h, 11:20h, 
14h, 17:30h. 

 
Durante a temporada de verão, ju-
lho e feriados nacionais, são adicio-
nados horários extras para Itaúnas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Viação Águia 
Branca. 
 
Integra rede de transporte: na-
cional 
 

Localização: Rua 26 de maio (na 
Rodoviária de Conceição da Barra). 
Bairro Centro. Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1159. 
 
Website: 
http://www.viacaoaguiabranca.com.
br. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, no horário das 5h40 às 
19h, fazendo transporte rodoviário, 
de abrangência regional e nacional. 
 
Formas de ingresso/pagamento: 
cartão de crédito, cheque ou dinhei-
ro. 
 
Equipamentos e serviçosexisten-
tes no interior do tranporte: ofe-
rece ar-condicionado, serviço de 
bordo e sanitários, no interior dos 
veículos, em algumas rotas. 
  
Descrição e observações com-
plementares: oferece os seguintes 
horários regulares: 

 Conceição da Barra x Belo 
Horizonte: 18:30h (todos os 

dias); 
 Conceição da Barra x Vitó-
ria: 6:20h, 14h, 18h (todos 
os dias);  
 Vitória x Conceição da Bar-
ra: 06:40h, 11:40h, 16h (to-
dos os dias). 

 
Durante a temporada de verão, são 
adicionados horários extras em to-
das as linhas, especialmente no pe-
ríodo de carnaval. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Viação São 
Geraldo/Gontijo. 
 
Integra rede de transporte: regi-
onal 
 
Localização: Rua 26 de Maio, s/nº. 
Bairro Centro. Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1983 e  3771-
1031. 
 
Website: 

http://www.viacaoaguiabranca.com.
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http://www.saogeraldo.com.br. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 18h e sábado e domingo 
das 14h às 18h, realizando trans-
porte rodoviário, de abrangência 
nacional. 
  
Formas de ingresso/pagamento: 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviçosexisten-
tes no interior do tranporte: ar-
condicionado, televisão, travesseiros 
e mantas (somente linha RJ), servi-
ço de bordo e sanitários. 
 
Descrição e observações com-
plementares: oferece os seguintes 
horários regulares: 

 Belo Horizonte x Conceição 
da Barra: 20h (todos os di-
as);  
 Rio de Janeiro x Conceição 
da Barra: 19:15h (todos os 
dias). 

 
Os destinos finais de operação são 
Rio de Janeiro e Belo Horizonte, sa-

indo todos os dias às 18h. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
5.4.2 � Táxis. 
 
Nome da empresa: Ponto de Tá-
xi da Rodoviária. 
 
Localização: Avenida Jones Santos 
Neves (anexo à rodoviária). Bairro 
Centro. 
 
Telefone: (27) 3762-2403.  
 
Equipamentos e serviços exis-
tentes no interior do tranporte: 
serviço de informação turísticas, ar-
condicionado e música ambiente. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
5.5 � EVENTOS. 
 
5.5.1 � Auditórios/Salões de 
Convenções/Salas. 

 
 
Nome: Salão de Convenções do 
Barramar Hotel. 
 
Localização: Avenida Atlântica, 
3000.Praia da  Guaxindiba. Cep: 
29965-000. 
 
Telefax: (27) 3762-1312. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 14 fun-
cionários, sendo 4 permanentes e 
10 temporários.  
 
Formas de pagamento do uso do 
equipamento/serviços: cheque 
ou dinheiro. 
 
Características gerais: a distância 
ao Aeroporto de Vitória é de 256km 
e da Rodoviária local são 3km.  
 
Espaço físico: há um salão com 
capacidade para 300 pessoas senta-
das. 
 
Área para feiras e exposições: 

http://www.saogeraldo.com.br.
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pode ser utilizada a mesma área do 
salão. 
  
Equipamento e serviços de apoi-
o: televisão/vídeo, microcomputa-
dor/impressora, ar-condicionado, 
telefones, fax, copiadoras, instala-
ções sanitárias, serviço de limpeza, 
internet eletricista, restaurante, lan-
chonete, serviço de coffee break 
estacionamento com 100 vagas, 
som e microfones. 
 
Descrição e observações com-
plementares: o salão situa-se nas 
instalações do Hotel Barramar. To-
das as dependências do hotel po-
dem ser utilizadas e ocupadas, 
quando em eventos programados, 
inclusive o serviço de alimentação. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome: Salão de Convenções do 
Hotel Praia da Barra. 
 
Localização: Avenida Atlântica, 
350. Praia da Guaxindiba. Cep: 

29965-000. 
 
Telefax: (27) 3762-1100. 
 
Website: 
http://www.hotelpraiadabarra.com.
br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 fun-
cionários permanentes e 2 temporá-
rios. 
 
Formas de pagamento do uso do 
equipamento/serviços: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Características gerais: a distância 
do Aeroporto de Vitória é de 256km 
e da Rodoviária é de 3km.  
 
Período de atendimento: tempo-
rário. 
 
Espaço físico: salão com capacida-
de para 120 pessoas sentadas. 
 
Equipamentos e serviços de a-
poio: televisão/vídeo, telas, retro-

projetor, telefones, fax, instalações 
sanitárias, serviço de limpeza, servi-
ço de segurança, montagem de 
stands, data-show eletricista, res-
taurante, serviço de coffee/break e 
estacionamento com 50 vagas. 
 
Descrição e observações com-
plementares: pode-se utilizar as 
outras dependências do hotel para 
estandes e exposições. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
5.6 � LAZER E ENTRETENIMENTO. 
 
5.6.1 � Parque de Diversões e 
Temáticos. 
 
 
Nome: Mirante Beach Park. 
 
Localização: Avenida Atlântica, 
s/nº. Praia da Guaxindiba. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1633. 
 

http://www.hotelpraiadabarra.com.
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Website: 
http://www.pousadamirante.com.br
. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 fun-
cionários, sendo 1 permanente e 2 
temporários. 
 
Forma de ingresso: gratuito para 
hóspedes da Pousada Mirante e pa-
go no caso de clientes externos.  
 
Período de funcionamento: fun-
ciona somente na temporada de 
verão. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços: telefone público, instala-
ções sanitárias, locais para alimen-
tação, serviço de limpeza e estacio-
namento. 
 
Principais atividades ocorrentes 
no atrativo: toboáguas, piscinas e 
playground. 
 
Descrição e observações com-
plementares: vista para o mar. 

 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
5.6.2 � Parques, Jardins e Pra-
ças. 
 
 
Nome: Praça José Luiz da Costa. 
 
Localização: centro da Cidade. 
Cep: 29965-000. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de 
Conceição da Barra. 
 
Forma de ingresso: gratuita. 
 
Período de funcionamento: per-
manente. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços: os disponíveis no entorno 
da praça, telefone público e serviço 
de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes 
no atrativo: durante o verão há 

equipamentos contratados para la-
zer infantil, barracas de alimentos, 
bebidas e artesanatos, shows e ma-
nifestações culturais. 
 
Descrição e observações com-
plementares: há um coreto para 
apresentações musicais e culturais. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Prefeitura Municipal de 
Conceição da Barra. 

 
 
5.6.3 � Clubes. 
 
Nome: Dunas Praia Clube. 
 
Localização: sede. Área urbana. 
Cep: 29965-000. 
 
Acesso ao atrativo: não sinaliza-
do, rodoviário, totalmente pavimen-
tado, bom.  
 
Descrição do acesso utilizado: na 
Avenida Oceano Atlântico, próximo 
ao Farol da Barra. 
 

http://www.pousadamirante.com.br
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Transporte para o atrativo: regu-
lar, rodoviário, bom, não adaptado,. 
 
Entrada do atrativo: portaria prin-
cipal, não adaptada. 
 
Visitação: não há visitas guiadas, 
sendo o ingresso gratuito de acordo 
com o evento, sem necessidade de 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porário, quando há eventos, funcio-
nando mais na temporada de verão. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas.  
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviço de 
segurança e limpeza e instalações 
sanitárias não adaptadas, locais pa-
ra lazer e entretenimento e alimen-
tação não adaptado,s. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: bailes, feiras de comércio e 
shows. 
 
Integra roteiros turísticos co-

mercializados? Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados. 
 
Descrição do atrativo: o clube 
tem área coberta e área ao ar livre. 
Durante muitos anos foi sede dos 
tradicionais bailes de carnaval da 
cidade, tanto para crianças como 
adultos. Há ampla pista de dança 
com palco para shows. 
 
Observações complementares: 
as famílias abastardas se divertia 
nos salões e disputava quem tinha a 
fantasia mais bonita. Os salões e as 
ruas eram decoradas com motivos 
temáticos. 
 
O clube entrou em declínio com a 
introdução do carnaval de rua a par-
tir dos trios-elétricos. Hoje, só fun-
ciona se houver eventos programa-
dos. 
 
 

Referências/Documentos con-
sultados:  

1. In loco. 
 
 
Nome: Aldeia Barra Clube. 
 
Localização: Rodovia Adolfo Serra, 
km 16. Cep: 29965-000. 
 
Acesso ao atrativo: não sinaliza-
do, rodoviário, totalmente pavimen-
tado, bom.  
 
Descrição do acesso utilizado: 
rodovia de acesso a Conceição da 
Barra. 
 
Transporte para o atrativo: regu-
lar, rodoviário, bom, não adaptado. 
 
Entrada do atrativo: portaria prin-
cipal, não adaptada. 
 
Visitação: não há visitas guiadas, 
sendo o ingresso pago de acordo 
com o evento, sem necessidade de 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
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porário, quando há eventos, funcio-
nando mais na temporada de verão. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas.  
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviço de 
segurança e limpeza e instalações 
sanitárias não adaptadas, locais pa-
ra lazer e entretenimento e alimen-
tação não adaptado,s. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: lazer e entretenimento. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados. 
 
Descrição do atrativo: área arbo-
rizada com piscina, sauna, quadra 
poliesportiva, campo de futebol.. 
 
Referências/Documentos con-

sultados:  
1. In loco. 

 
5.6.4 � Estádios, Ginásios e 
Quadras. 
 
 
Nome: Ginásio Poliesportivo Dr. 
Aluizio Feu Smirdele. 
 
Localização: Avenida Jones Santos 
Neves, s/nº. Bairro Centro. Cep: 
29965-000. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de 
Conceição da Barra. 
 
Forma de ingresso: gratuita. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, das 8h às 23h. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços: instalações sanitárias, 
locais de alimentação, telefone pú-
blico, serviço de limpeza e vestiá-
rios. 
 
Principais atividades ocorrentes 
no atrativo: torneios escolares, 

comemorações cívicas, jogos de 
handebol, futsal e voleibol. 
 
Descrição e observações com-
plementares: há uma área externa 
para a modalidade de basquete e 
mesas e bancos fixos no entorno do 
ginásio. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Prefeitura Municipal de 
Conceição da Barra. 

 
 
 
 
5.6.5 � Casas de Dança. 
 
Nome: Bar Forró de Itaúnas. 
 
Localização: Itaúnas. Área não 
urbana. Cep: 29965-000. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: sede. 
 
Distância da sede do município: 
25km.  
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Telefone: (27) 3762-5018 e 9958-
7260. 
 
Website: 
http://www.dunasdeitaunas.com.br. 
 
E-mail: ar-
tur@dunasdeitaunas.com.br. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
não sinalizado, não adaptado,,não 
pavimentado em regular estado. A 
pé, com bom acesso ao local. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
todas as ruas em direção à ponte 
sobre o Rio Itaúnas levam ao Bar 
Forró. 
 
Transporte para o atrativo:, ro-
doviário, regular em estado regular  
de conservação, não adaptado,.  
 
Entrada do atrativo: portaria prin-
cipal não adaptada. 
 
Visitação: o horário para visitação 
não é definido, quase sempre a par-
tir das 22h. 
 

Forma de ingresso: ingresso pago, 
sem necessidade de autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porário, durante a temporada de 
verão, julho e feridos nacionais. 
 
Tempo para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: instalações 
sanitárias não adaptadas, limpeza, 
segurança, lazer e entretenimento 
não adaptado,s e bar. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: shows de forró e música mecâ-
nica. A partir de 2001 passou a se-
diar o Festival Nacional de Forró, no 
mês de Julho, lançando um cd com 
as músicas classificadas e premia-
das. Existe a possibilidade de ser 
praticada por pessoas portadoras de 
necessidades especiais. O portão de 
saída pode ser liberado para a en-
trada e passagem com cadeira de 
rodas, uma vez que o acesso é pla-
no. Ingressar na área interna não 

há obstáculos, mas não há sanitá-
rios adaptados. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados. 
 
Descrição do atrativo: oferece 
boa parte da área coberta e um pal-
co para shows. Comercializa cd´s 
dos Festivais de Forró e de Bandas 
de Forró que se apresentam na Vila. 
 
Observações complementares: é 
proibida a entrada e/ou permanên-
cia de menores de 18 anos desa-
companhados dos pais ou responsá-
veis. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome: Forró Buraco do Tatú. 
 

http://www.dunasdeitaunas.com.br.
mailto:tur@dunasdeitaunas.com.br.
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Localização: Itaúnas. Área não 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 25km. 
 
Distância da sede do município: 
25km. 
 
Telefone: (27) 9918-7575. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, não si-
nalizado, não adaptado e regular. 
 
Descrição do acesso utilizado: no 
sentido Conceição da Barra/Itaúnas, 
virar na primeira rua à esquerda 
após a Igreja de São Benedito (Pra-
ça Central). 
 
Transporte para o atrativo: regu-
lar, rodoviário, regular não adapta-
do,.  
 
Entrada do atrativo: portaria prin-
cipal não adaptada. 

 
Visitação: o horário para visitação 
não é definido, quase sempre a par-
tir das 22h, com ingresso pago, sem 
necessidade de autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porário, durante o verão, julho e 
feriados nacionais. 
 
Tempo para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: instalações 
sanitárias não adaptadas, limpeza, 
segurança, lazer e entretenimento, 
locais para alimentação não adapta-
do,s e bar. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: shows de forró e música mecâ-
nica. Existe a possibilidade de ser 
praticada por pessoas portadoras de 
necessidades especiais. O acesso de 
entrada é plano, mas as pistas prin-
cipais apresentam degraus entre 
elas. 
 
Integra roteiros turísticos co-

mercializados? Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados. 
 
Descrição do atrativo: oferece 
boa parte de área coberta. Existem 
dois palcos para shows e 3 pistas de 
dança.  
 
Observações complementares: é 
proibida a entrada e/ou permanên-
cia de menores de 18 anos desa-
companhados dos pais ou responsá-
veis. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
Nome: Forró do Coco. 
 
Localização: Itaúnas. Área não 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: sede. 
 
Distância da localidade mais 
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próxima: 25km. 
 
Distância da sede do município: 
25km. 
 
Telefone: (27) 3762-5042 e 9988-
8058. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, não si-
nalizado, não adaptado e regular. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
fica na Rua Principal de chegada 
sentido Conceição da Barra/Itaúnas 
próximo à Igreja de São Benedito 
(Praça Central). 
 
Transporte para o atrativo: rodo-
viário, regular em estado regular de 
conservação, não pavimentado. 
 
 Entrada do atrativo: portaria 
principal não adaptada. 
 
Visitação: o horário para visitação 
não é definido, quase sempre a par-
tir das 18h, com ingresso gratuito, 
sem necessidade de autorização 
prévia. 

 
Acessibilidade ao atrativo: per-
manente. 
 
Tempo para usufruir o atrativo: 
algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: instalações 
sanitárias não adaptadas, limpeza, 
lazer e entretenimento não adapta-
do,s, bar e uma pequena mercearia. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: shows de forró e música mecâ-
nica. Existe a possibilidade de ser 
praticada por pessoas portadoras de 
necessidades especiais. O acesso de 
entrada é plano, mas não há sanitá-
rios adaptados. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 
Rota do Verde e das Águas. Coorde-
nada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermuni-
cipal, do entorno regional e de ou-
tros estados. 
 

Descrição do atrativo: oferece um 
palco para shows. Há mesas para 
até 15 pessoas e toda a área de 
dança é coberta. Comercializa cd´s 
de bandas de forró que se apresen-
tam na Vila. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
 
5.7 � OUTROS SERVIÇOS E EQUI-
PAMENTOS TURÍSTICOS 
 
5.7.1 � Entidades, Associações e 
Prestadores de Serviços Turísti-
cos. 
 
 
Nome: Associação de Folclore de 
Conceição da Barra. 
 
Localização: Avenida Jones Santos 
Neves, s/nº (anexo ao Ginásio de 
Esportes). Bairro Centro. Cep: 
29965-000. 
 
Período de funcionamento: per-
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manente, de segunda a sexta das 
12h às 18h. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços: instalações sanitárias, 
telefone público e serviço de limpe-
za. 
 
Principais atividades ocorrentes 
no atrativo: reuniões, realização de 
festivais de folclore públicos, pales-
tras educativas públicas exposição 
permanente de fotos e materiais 
relacionados aos grupos, comerciali-
zação de livros, cd´s e camisas. 
 
Descrição e observações com-
plementares: funciona em parceria 
com a Prefeitura Municipal. Foi cria-
da em 2001, conta atualmente com 
12 grupos folclóricos cadastrados 
entre sede e distritos. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Associação de Folclore 
de Conceição da Barra. 

 
 
Nome: Associação Pesqueira 

Barrense. 
 
Localização: Rua 22 de Novembro, 
28. Bairro Centro. Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1525. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, de segunda a sexta feira 
de 7h às 12h. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços: instalações sanitárias e 
telefone público. 
 
Principais atividades ocorrentes 
no atrativo: reuniões e palestras. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Associação Pesqueira 
Barrense. 

 
 
Nome: CDL � Câmara de Direto-
res Lojistas. 
 
Localização: Avenida Jones Santos 
Neves, s/nº. Bairro Centro. Cep: 
29965-000. 

 
Telefone: (27) 3762-1814. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, de segunda a sexta das 
8h às 18h e aos sábados das 8h às 
12h. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços: instalações sanitárias, 
telefone público e serviço de limpe-
za. 
 
Principais atividades ocorrentes 
no atrativo: reuniões, palestras e 
definição de estratégia para o co-
mércio.  
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. CDL � Câmara de Diri-
gentes Lojistas. 

 
 
Nome: Núcleo de Artesanato 
com Fibra de Cana de Conceição 
da Barra. 
 
Localização: Rodovia Adolpho Ser-
ra, Km 18 (Trevo da Entrada da Ci-
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dade). Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1336. 
 
Gerências: a oficina conta com 10 
produtores de artesanato. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, de segunda a sexta das 
12h às 18h. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços: instalações sanitárias, 
telefone público e serviço de limpe-
za. 
 
Principais atividades ocorrentes 
no atrativo: reuniões e palestras. 
 
Descrição e observações com-
plementares: oficina integrante do 
Programa SEBRAE de Artesanato. 
Tem acesso a aprimoramento das 
técnicas artesanais, capacitação, 
divulgação e comercialização dos 
produtos finais. O local também é 
sede da Associação de Artesãos de 
Conceição da Barra�Art Barra. 
 
Referências/Documentos con-

sultados:  
1. Núcleo de Artesanato 
com Fibras de Cana de Con-
ceição da Barra. 

 
Nome: SAPI � Sociedade dos 
Amigos do Parque de Itaúnas. 
 
Localização: Rua Dercílio Ferreira 
da Fonseca, s/nº. Vila de Itaúnas. 
Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-2203. 
 
Características gerais: permanen-
te, de segunda a sexta das 12h às 
18h. 
 
Equipamentos e serviços: instala-
ções sanitárias. 
 
Principais atividades ocorrentes 
no atrativo: promoção de fóruns e 
seminários, coordenação de projetos 
ambientais, rádio comunitária e nú-
cleo de artesanato. 
 
Descrição e observações com-
plementares: a SAPI tem como 
objetivo principal contribuir para a 

conservação e preservação do pa-
trimônio histórico, natural, paisagís-
tico, científico e cultural do Parque 
Estadual de Itaúnas, da Bacia Hi-
drográfica do Rio Itaúnas e regiões 
de Mata Atlântica. Foi criada em 
julho de 1997 e funciona na sede do 
Centro Cultural de Itaúnas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. SAPI�Sociedade dos 
Amigos do Parque de Itaú-
nas. 

 
 
6 - INFRA-ESTRUTURA DE A-
POIO TURÍSTICO 
 
6.1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS DO 
MUNICÍPIO 
 
6.1.1 � Características Gerais. 
 
6.1.1.1� Políticas 
 
 
Nome: Conceição da Barra.  
 
Endereço da prefeitura: Praça 
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José Luis da Costa, s/nº Centro. 
 
Telefone: (027) 3762-1113.  
 
Fax: (027) 3762-1913.  
 
E-mail: pmcbgp@hotmail.com.br 
 
Funcionamento: de segunda � feira à sext 
� feira das 12h às 18h. 
 
Registro estadual: 27.174.077/0001-34 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de 
Conceição da Barra. 

 
 
 
6.1.1.2� Geográficas. 
 
Localização: 

 Latitude - 18º 35� 34�; 
 Longitude - 29º 43� 53� 
e 
 Micro Região Adminis-
trativa Litoral Norte. 

 
Área total do município: 
1.188km2. 

 
Municípios limítrofes: 
Norte � Estado da Bahia; 
Sul � São Mateus; 
Oeste - Pedro Canário, Pinheiros e 
São Mateus e  
Leste - Oceano Atlântico. 
 
Distritos: 

 Conceição da Barra � 
Sede; 
 Braço do Rio e 
 Itaúnas. 

 
Altitude média: 3m (altitude da 
Sede). 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de 
Conceição da Barra. 

 
 
6.1.1.3 �Econômicas. 
 
Principais Atividades Econômi-
cas: 

 Agricultura, pecuária, 
silvicultura e exploração 
florestal; 
 Indústria de transfor-

mação; 
 Pesca artesanal e 
 Turismo.  

 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de 
Conceição da Barra. 

 
 
6.1.2� Administração Municipal. 
 
6.1.2.1� Estrutura Administrativa. 
 
Prefeito: Manoel Pereira Fonseca ( 
2005 � 2009) 
 
Telefone: (27) 3762-1913/1930 e 
(27) 3762-1913/1930. 
 
E-mail: pmcbgp@hotmail.com.br. 
 
Número de secretarias, departamentos 
e outros: 

 Secretária Municipal de 
Desenvolvimento; 
 Secretaria de Saúde e A-
ção Social; 
 Secretaria de Infra-
Estrutura e Desenvolvimento 
Urbano e Obras; 

mailto:pmcbgp@hotmail.com.br
mailto:pmcbgp@hotmail.com.br.
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 Secretaria de Turismo, 
Cultura, Meio Ambiente, Es-
porte e Lazer; 
 Secretaria de Finanças e 
 Secretaria de Administra-
ção. 
 Secretaria de Educação.  
 Secretária de Meio Ambi-
ente. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de 
Conceição da Barra. 

 
 
6.1.2.2� Gestão do Turismo. 
Órgão oficial de turismo: Secre-
taria Municipal de Turismo e Cultu-
ra.  
 
Titular do órgão: Maria Aparecida 
Barbiellini Petroni. 
 
Endereço do órgão: Avenida Jones 
Santos Neves, Centro-Ginásio Poli-
esportivo Dr. Aluizio Feu Smirdele. 
 
Referências/Documentos consultados: 
1. Prefeitura Municipal de Conceição da 
Barra. 

 
 
6.1.3 � Feriados e Datas Come-
morativas Municipais. 
 
Junho 
Festa de São Pedro - 29 de Junho. 
 
Outubro 
Festa de Emancipação Política do 
Município - 6 de Outubro. 
 
Dezembro 
Festa de Nossa Senhora da Concei-
ção - 8 de Dezembro. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de 
Conceição da Barra. 

 
 
 
6.1.4� Aspectos Históricos. 
 
A história do município teve início 
em 1554, quando os portugueses 
chegaram à região através do gran-
de rio, chamado pelos índios de Cri-
caré. O nome da cidade surgiu de 
uma homenagem que os nativos 

decidiram prestar a Nossa Senhora 
da Conceição, padroeira do então 
povoado de Barra de São Mateus. 
Em 1891 o local passou a se chamar 
Conceição da Barra. Do final do sé-
culo XIX ao início do século XX, o 
porto de Conceição da Barra foi um 
dos mais importantes e movimenta-
dos do Estado do Espírito Santo. Por 
ele escoava toda a produção do vale 
do Rio Cricaré, incluindo os produtos 
produzidos pelo município de São 
Mateus e embarcados no movimen-
tado porto localizado na �cidade 
baixa�. 
 
O Rio Cricaré.  
O rio que nasce na Serra da Safira 
em Minas Gerais atravessa dois mu-
nicípios litorâneos do norte capixa-
ba: São Mateus e Conceição da Bar-
ra, local de sua foz. Através dele os 
portugueses colonizaram a região e 
chegaram até o município de São 
Mateus, onde fundaram, no século 
XVII, o porto. Sua história passa 
pelos ciclos da madeira, da cana-de-
açúcar, da farinha de mandioca e do 
café.  
 O nome Cricaré vem da toponímia 
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indígena Kiri-Kerê, ou o dorminho-
co, como era chamado pelos indíge-
nas. Os portugueses o rebatizaram 
São Mateus. 
Atualmente, a pesca é a única ativi-
dade econômica que se beneficia do 
Cricaré. Próximas à foz, as vilas his-
tóricas de Barreiras e Meleiras po-
dem ser visitadas em um passeio de 
barco. 
 
Itaúnas. 
O município abriga também a Vila 
de Itaúnas que teve início no século 
XVIII. Um grande desastre ecológi-
co, fruto do desmatamento desor-
denado da região, fez com que o 
núcleo histórico primitivo fosse so-
terrado por imensas dunas de areia. 
O lençol arenoso soprado pelo vento 
nordeste invadiu casas e cresceu 
progressivamente, soterrando toda 
a vila. Em 1964, ainda existiam ves-
tígios das últimas casas. 
 
Fugindo do desastre ecológico oca-
sionado pela degradação da restinga 
entre a vila e o mar, os moradores, 
em geral pescadores, foram se es-
tabelecer na margem oposta do Rio 

Itaúnas, dando início ao atual povo-
ado. 
 
Itaúnas fica a 25km de Conceição 
da Barra. A praia se estende da Foz 
do Rio Itaúnas até os limites do Es-
tado da Bahia. A vegetação típica da 
restinga é mais visível nas proximi-
dades da praia. 
 
Na década de 80 do século XX, as 
dunas e todo o sítio arqueológico 
foram tombados pelo Conselho Es-
tadual de Cultura. 
 
Em 1991 a região foi transformada 
em Parque Estadual com uma área 
de 3.150 hectares, que vai desde a 
Foz do Rio Itaúnas em Conceição da 
Barra, até a Foz do Riacho Doce, no 
limite com o Estado da Bahia. Man-
guezais, rios, alagados, restinga e 
praia constituem esta área. 
 
Na Vila de Itaúnas está instalada 
uma estação ecológica que desen-
volve pesquisas a respeito das tar-
tarugas marinhas, através do Proje-
to TAMAR-IBAMA. O Projeto TAMAR 
tem por finalidade a proteção e pes-

quisa de tartarugas marinhas em 
38km de extensão de praias. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de 
Conceição da Barra. 

6.1.5� Serviços Públicos.  
 
Domicílios particulares permanentes: 
6.691 ( 4.9990 urbana/ 1.701 rural ). 
 
6.1.5.1 - Abastecimento de Água. 
 
Empresa responsável: CESAN - Compa-
nhia Espirito Santense de Saneamento.  
 
Forma de abastecimento de água dos 
domicílios particulares permanetes e 
número de domicílios dos atendidos 
(%):  

 rede geral � 83,2%; 
 poço ou nascente �  14,8% 
 outra � 2,0%. 

 
Referências/Documentos consultados:  

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

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

 fossa rudimentar �75,2 %; 
 f
ossa séptica � 2,3%; 
 o
utro escoadouro �0,2 %; 
 r
ede geral de esgoto ou pluvial �8,3 
%; 
 r
io, lago ou mar � 0,7%; 
 v
ala � 0,9% e 
 n
enhuma �12,5 %. 

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

 f
ossa rudimentar � 81,0%; 
 f
ossa séptica � 2,2%; 
 r
ede geral de esgoto ou pluvial �
10,2 %; 
 r
io, lago ou mar � 0,8%; 
 v
ala � 0,9%. 

 N
enhuma � 5,0% 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: < 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pd
f/municipios/64/Habitacao/tab08.p
df>. Acesso em jan. 2005. Fonte 
dos dados: IBGE. Microdados do 
Censo 2000. 

 
 
6.1.5.3 - Serviços de Energia 
 
Tipo de abastecimento de energia: elé-
trica. 
 
Empresa responsável: ESCELSA Espírito 
Santo Centrais Elétricas e ELFSM - 1ª Sede 
e segundo Distrito Norte. 
 
 
Número de domicílios atendidos: Con-
sumidores: Escelsa 5.620 e ELFSM 11.738 
(2002) 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. ESCELSA - Espírito Santo Cen-
trais Elétricas. 
2. ELFSM. 

 
 
6.1.5.4 - Serviços de Coleta de Lixo 
 
Tipo de coleta de lixo e número de do-
micílios atendidos(%):  

 c
oletado � 66,7%; 
 j
ogado em rio, lago ou mar 
� 0,2%; 
 j
ogado terreno baldio ou lo-
gradouro � 9,5%; 
 q
ueimado ou enterrado � 
22,6% e  
 t
em outro destino � 1,0%. 

 
Empresa responsável: Prefeitura Munici-
pal de Santa Teresa. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: 
<http://www.ipes.es.gov.br/perfil/p
df/municipios/64/Habitacao/tab09.
pdf p>. Acesso em jan. 2005. Fonte 
dos dados: IBGE. Microdados do 
Censo 2000. 

 
 
6.1.5.5 - Equipamentos, instalações 
e Serviços Públicos:  
 
Telefones Públicos:  3.340 (a-
bril/2003). 
 
Terminais Telefônicos Existen-
tes: 3.547 (abril/2003). 

http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pd


 
Inventário da Oferta Turística do Município de Conceição da Barra / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

158

 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Prefeitura Municipal de Vi-
ana. 
2. Disponível em: 
<http://www.sebraees.com.b
r/municipios/tel_mos_mun_5.
asp?codigo=842&codigo_cate
goria=983>. Acesso em: dez. 
2004. 

 
 
6.1.6 � Outras Informações. 
 
População total: 26.494 cen-
so/2000. 
 
População masculina: 13.304 
censo/2000. 
 
População feminina: 13.190 cen-
so/2000. 
 
IDH � Índice de desenvolvimen-
to humano: 0,688 � em 2000. 
 
Procedência: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros esta-
dos. 

 
Atrativos mais visitados: Vila de 
Itaúnas e Sede do Município, por 
ocasião do carnaval. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Banco de dados IPES 
2. IBGE Censo 2000 
3. SEBRAE 
4. Espírito Santo em Da-
dos. Governo do Estado do 
ES 2003-2006. 
5. Prefeitura Municipal de 
Conceição da Barra. 

 
6.2 � MEIOS DE ACESSO AO MUNI-
CÍPIO. 
 
6.2.1 � Terrestres. 
 
6.2.1.1 � Terminais / Estações Rodoviárias 
e Serviços Rodoviários. 
 
 
Meios de acesso ao município: 
rodovia federal, pavimentada, em 
bom estado de conservação. 
 
Equipamentos, serviços e facili-

dades nos equipamentos e vias 
de acesso: instalações sanitárias, 
locais para alimentação, serviço de 
limpeza, lojas de conveniência e 
telefone público. 
 
Acesso para capital do estado: 
Rodovia BR-101 Norte. 
 
Acesso para outras capitais: Sal-
vador pela Rodovia, BR-101 Norte. 
 
Acesso para outros municípios: 
São Mateus pela Rodovia BR-101 
Norte. 
 
Descrição e observações com-
plementares: acesso para o muni-
cípio através da Rodovia BR-101 
Norte. A sede do município é alcan-
çada pela Rodovia Estadual ES-421, 
com cerca de 20km de extensão 
(desde seu entroncamento da Rodo-
via BR-101 Norte até a Sede). Este 
é o principal acesso para Conceição 
da Barra, a partir de Vitória. Partin-
do de outros municípios utilizam-se 
as Rodovias Estaduais ES-313, ES-
416 e ES-422. 
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Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Prefeitura Municipal de 
Conceição da Barra. 

 
 
 
6.3 � SISTEMA DE COMUNICAÇÃO. 
 
6.3.1 � Agências Postais. 
 
 
Nome: ECT � Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos. 
 
Localização: Avenida Dr. Mário 
Vello Silvares, s/nº. Bairro Centro. 
Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1506. 
 
Website: 
http://www.correios.com.br. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta das 9h às 17h. 
 
Serviços prestados: encomenda 
normal, SEDEX, Telegrama, banco 
postal agência Bradesco. 

 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome: ECT � Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos (Posto 
de Itaúnas) 
 
Localização: Rua Dermeval Leite 
da Silva, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta, das 8h às 17h. 
 
Serviços prestados: funciona co-
mo central de recebimento de cartas 
para toda a Vila de Itaúnas. Envio 
de SEDEX, cartas simples e regis-
tradas e encomendas. Venda de 
cartões telefônicos. 
 
Informações e observações 
complementares: o posto fica lo-
calizado na Casa do Cidadão de Ita-
únas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 

 
 
 
6.3.2 � Postos Telefônicos / Te-
lefonia Celular. 
 
 
Nome: Operadora Vivo. 
 
Telefone: 1404. 
 
Serviços prestados: telefonia celu-
lar móvel com tecnologia CDMA. 
 
Informações e observações 
complementares: a Operadora 
Vivo é a única com cobertura na Vila 
de Itaúnas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome: Operadora Claro. 
 
Telefone: 0800-0363636. 
 
Serviços prestados: telefonia celu-
lar móvel com tecnologia GSM e 
TDMA. 

http://www.correios.com.br.
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Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome: Operadora Tim. 
 
Telefone: 0800-0363636. 
 
Serviços prestados: telefonia celu-
lar móvel com tecnologia GSM e 
TDMA. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
6.3.3 � Emissoras de Rádio e Te-
levisão. 
 
 
Nome: Rádio Comunitária de I-
taúnas. 
 
Localização: Rua Dercílio Ferreira 
da Fonseca, s/nº. Vila de Itaúnas. 
Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5053. 

 
Período de funcionamento: todos 
os dias, das 12h à meia-noite. 
 
Equipamentos: há mesa de 4 ca-
nais, microfones e aparelhagem de 
som. 
 
Serviços prestados: programas de 
educação ambiental, programas de 
religião e contadores de histórias, 
funcionando na freqüência 
103,5Mhz FM. 
 
Informações e observações 
complementares: autorizada pelo 
Ministério das Comunicações para 
programas de utilidade pública, sem 
fins lucrativos. Inaugurada em 
2004. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
6.3.4 � Jornais e Revistas Regi-
onais / Locais. 
 
 

Nome: Jornal Vale do Itaúnas. 
 
Localização: Rua Capitão Antero 
Farias, s/nº. Bairro Centro. Cep: 
29965-000. 
 
Período de funcionamento: jornal 
informal elaborado com a colabora-
ção da comunidade, distribuído na 
Vila de Itaúnas. 
 
Serviços prestados: programas de 
educação ambiental e informações 
gerais. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
6.4 � SISTEMA DE SEGURANÇA. 
 
6.4.1 � Delegacias e Postos de 
Polícia. 
 
 
Nome: Delegacia de Polícia de 
Conceição da Barra. 
 
Localização: Travessa Pinheiros, 
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s/nº. Bairro Centro. Cep: 29965-
000. 
 
Telefone: (27) 3762-1261. 
 
Período de funcionamento: fun-
cionamento 24 horas 
  
Equipamentos: viaturas, telefones, 
computadores e aparelhos de fax. 
 
Serviços prestados: policiamento 
local e do entorno. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome: Polícia Militar do Estado 
do Espírito Santo � 3º Pelotão � 
5ª Cia. Independente. 
 
Localização: Rua Nossa Senhora 
da Conceição, s/nº. Bairro Centro. 
Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1612. 
 
Período de funcionamento: 24 
horas. 

 
Equipamentos: viaturas, computa-
dores e aparelhos de fax. 
 
Serviços prestados: policiamento 
local e do entorno. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome: Polícia Militar � DPM de 
Itaúnas 5ª Cia. Independente � 
3º Pelotão. 
 
Localização: Avenida Bento Daher, 
s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 29965-
000. 
 
Período de funcionamento: o 
funcionamento do DPM local é so-
mente na temporada de verão e nas 
datas de maior movimento de turis-
tas. 
 
Equipamentos: viaturas cedidas 
pela Polícia de Conceição da Barra. 
 
Serviços prestados: policiamento 
local e do entorno. 

 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
6.4.2 � Postos de Polícia Rodo-
viária. 
 
 
Nome: Polícia Rodoviária Fede-
ral de Conceição da Barra 
 
Localização: Avenida Bento Daher, 
s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 29965-
000. 
 
Período de funcionamento: fun-
cionamento 24 horas 
 
Equipamentos: viaturas. 
 
Serviços prestados: policiamento 
e controle dos veículos que transi-
tam pela Rodovia BR�101 Norte, 
resgate e primeiros socorros em 
caso de acidente na rodovia. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
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6.4.3 � Serviços de Busca e Sal-
vamento. 
 
Nome: Salva Vidas 
 
Localização: nas praias e rios de 
maior fluxo turístico do município 
 
Período de funcionamento: de 7h 
às 17h, no período do verão. 
 
Equipamentos: bóias e pranchas. 
 
Serviços prestados: salvamento e 
primeiros socorros em caso de afo-
gamento. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
6.5 � SISTEMA MÉDICO-
HOSPITALAR. 
 
6.5.1 � Hospitais. 
 

 
Nome: Hospital e Maternidade 
N. Sª da Conceição. 
 
Localização: Rua Ítalo Benso, s/nº, 
Centro. Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1347 e  3762-
1273. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, o Hospital e o Pronto So-
corro atende 24 horas. 
 
Equipamentos: no pronto-socorro 
há aparelho de raio-x, 7 leitos adul-
tos e 3 na pediatria e laringoscópio. 
O hospital conta com centro cirúrgi-
co 
 
Serviços prestados: pronto-
socorro (pediatria, clínica geral, in-
ternações). Hospital (maternidade, 
clínica geral e obstetrícia). 
 
Informações e observações 
complementares: o hospital é 
conveniado com UNIMED, São Ber-
nardo, Samp, Banescaixa, Cassi, 
Sind-Empresas, Petrobrás, Bahia 

Sul, Cesan, Mediservice, Caixa, As-
sociação PM, Escelsa. Atendimento 
enfermaria e particular. O pronto-
socorro atende pelo SUS. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
6.5.2 � Clínicas Médicas. 
 
 
Nome: Clínica de Fisioterapia 
FisioBarra. 
 
Localização: Rua José Sete, 101. 
Bairro Centro. Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1449. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira e sábado das 
8h às 18h e das 8h às 14h. 
 
Equipamentos: todos os necessá-
rios para tratamentos de fisioterapi-
a. 
 
Serviços prestados: fisioterapia. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco.  
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6.5.3 � Postos de Saúde. 
 
 
Nome: Unidade Sanitária de 
Conceição da Barra. 
 
Localização: Praça Benônimo Fal-
cão, 81. Bairro Centro. Cep: 29965-
000. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta das 8h às 17h. 
 
Equipamentos: os básicos para 
primeiros socorros. 
 
Serviços prestados: consulta mé-
dica e odontológica. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome: Posto de Saúde de Itaú-
nas. 
 
Localização: Rua Dermeval Leite 
da Silva, s/nº. Vila de Itaúnas. 

 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira das 8h às 
11h30 e 13h às 16h30. 
 
Equipamentos: ambulância e equi-
pamentos básicos para atendimento 
em geral. 
 
Serviços prestados: clínica geral, 
vacinas, visitas domiciliares e PSF - 
Programa de Saúde da Família. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
6.5.4 � Farmácias. 
 
Nome: Drogaria Central. 
 
Localização: Praça Benônimo Fal-
cão, 31. Bairro Centro. Cep: 29965-
000. 
 
Telefone: (27) 3762-1527. 
  
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira das 7h às 20h 

e aos sábados das 7h às 14h. 
 
Equipamentos: sala para curativos 
e aplicação de medicamentos inje-
táveis. 
 
Serviços prestados: venda de 
medicamentos em geral. 
 
Informações e observações 
complementares: oferece serviço 
de entrega em domicílio. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome: Farmácia Drogabarra. 
 
Localização: Avenida Jones Santos 
Neves, s/nº. Bairro Centro. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1180. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta e das 8h às 19h  e 
aos sábados das 8h às 13h. 
 
Equipamentos: aparelho para me-



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Conceição da Barra / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

164

dir pressão, sala para curativos e 
aplicação de medicamentos injetá-
veis. 
 
Serviços prestados: venda de 
medicamentos em geral. 
 
Informações e observações 
complementares: oferece ainda 
revelação de filmes fotográficos, 
recebe contas de água e telefone. 
Vende cartões telefônicos e cartões 
de recarga da operadora VIVO. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome: Farmácia Primavera. 
 
Localização: Avenida Jones Santos 
Neves, s/nº. Bairro Centro. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1333. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira das 8h às 18h 
e aos sábados das 8h às 13h. 
 

Equipamentos: aparelho para me-
dir pressão, sala para curativos e 
aplicação de medicamentos injetá-
veis. 
 
Serviços prestados: venda de 
medicamento em geral. 
 
Informações e observações 
complementares: em período de 
plantão, funciona 24 horas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome: Farmácia Zechinelli. 
 
Localização: Avenida Jones Santos 
Neves, 99. Bairro Centro. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-2795. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira das 7h30 às 
19h e aos sábados das 7h30 às 13h. 
 
Equipamentos: aparelho para me-
dir pressão, sala para curativos e 

aplicação de medicamentos injetá-
veis. 
 
Serviços prestados: venda de 
medicamentos em geral. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome: Posto de Medicamentos 
de Itaúnas. 
 
Localização: Avenida Bento Daher, 
s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 29965-
000. 
 
Telefone: (27) 3762-5133. 
 
Período de funcionamento: das 
7h30 às 19h na baixa temporada e 
7h30 à meia-noite na alta tempora-
da. 
 
Equipamentos: aparelho para me-
dir pressão, sala para curativos e 
aplicação de medicamentos injetá-
veis. 
 
Serviços prestados: venda de 
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medicamentos, cosméticos e produ-
tos de higiene. 
 
Informações e observações 
complementares: o atendimento 
pode ser solicitado 24h (solicitar na 
Pousada Convés). 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
6.5.5 � Clínicas Odontológicas. 
 
Nome: Clínica Odontológica. 
 
Localização: Rua Muniz Freire, 
357. Bairro Centro. Cep: 29965-
000. 
 
Telefone: (27) 3762-1585. 
  
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta, conforme agen-
damento. 
 
Equipamentos: raio-x, aparelho 
fotopolimirizável, 1 cadeira para 
paciente e equipamentos básicos 

em geral. 
 
Serviços prestados: tratamento 
dentário em geral. 
 
Informações e observações 
complementares: convênios com 
Cesan, Caixa Econômica e Petro-
brás. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome: Clínica Odontológica. 
 
Localização: Rua Cel. Vindilino M. 
de Lima, 241 Salas 2 e 04. Bairro 
Centro. Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1647. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta, conforme agen-
damento. 
 
Equipamentos: raio-x, aparelho 
fotopolimirizável, 1 cadeira para 
paciente equipamentos básicos em 
geral. 

 
Serviços prestados: tratamento 
dentário em geral. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
6.6 � SISTEMA EDUCACIONAL. 
 
 
Taxa de alfabetização de adul-
tos: 57 %. 
 
Taxa bruta de freqüência esco-
lar: 83 %. 
 
População de 10 a 14 anos alfa-
betizadas: 4.837 � em 2002. 
 
População de 10 a 14 anos não 
alfabetizadas: 148 � em 2002. 
 
Número de matrículas realiza-
das: 
Ensino Fundamental � 5.819. 
Ensino médio � 1.365 
 
Número de estabelecimentos de 
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ensino: 
 Rede Pública Federal � ze-
ro; 
 Rede Pública Estadual � 
18; 
 Rede Pública Municipal � 
19 e 
 Rede Privada � 10. 
 

Observações complementares: o 
município não conta com estabele-
cimentos de ensino que ofereçam 
cursos profissionalizantes, nem téc-
nicos e nem curso superior. 
 
A oferta de curso superior mais pró-
ximo fica no município de São Ma-
teus, sendo, CEUNES - Unidade de 
Extensão da UFES � Universidade 
Federal do Espírito Santo e o IVC - 
Instituto Vale do Cricaré, também 
conhecido como Faculdade São Ma-
teus. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Espírito Santo em Da-
dos. Governo do Estado do 
ES 2003-2006. 
2. in loco. 

 
 
 
6.7 � OUTROS SERVIÇOS E EQUIPAMEN-
TOS DE APOIO. 
 
6.7.1 � Locadora de Imóveis. 
 
 
Nome da empresa: César Imó-
veis. 
 
Localização: Rodovia Adolpho Ser-
ra, s/nº, Km 18. Loteamento Nova 
Barra. Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1636. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta, das 8h às 18h. 
 
Serviços prestados: locação e 
venda de imóveis. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
Nome da empresa: Ana Imóveis 
Corretora. 
 

Localização: Rua Dr. Mario Veloo 
Silvares, 136. Centro. Cep: 29965-
000. 
 
Telefone: (27) 3762-2535. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta, das 8h30 às 18h. 
 
Serviços prestados: locação e 
venda de imóveis. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco 
 
 
6.7.2 - Comércio. 
 
6.7.2.1 � Lojas de Artesanato e Su-
venires 
 
Nome: Dunas Modas e Presen-
tes. 
 
Localização: Rua Edward Abreu do 
Nascimento, 249. Bairro Centro. 
Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1886. 
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Período de funcionamento: de 
segunda a sexta das 9h às 18h e 
aos sábados das 9h às 13h. 
 
Serviços prestados: comercializa-
ção de artesanato local, regional e 
nacional. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome: Loja Gravatá.  
 
Localização: Rua Adolpho Pereira 
Duarte, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
Período de funcionamento: das 
9h às 12h e 14h às 19h (baixa tem-
porada) e das 9h30 às 21h30 (alta 
temporada). 
 
Serviços prestados: comercializa-
ção de artesanato local, regional e 
nacional e câmbio (dólar e euro). 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 

 
Nome: Pró Modas. 
 
Localização: Avenida Jones Santos 
Neves, 112. Bairro Centro. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1776. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta das 9h às 18h e 
aos sábados das 9h às 13h. 
 
Serviços prestados: moda praia e 
acessórios masculinos e femininos. 
 
Informações e observações 
complementares: horário de fun-
cionamento diferenciado durante a 
temporada de verão. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome: Loja Zimbauê. 
 
Localização: Rua Dermeval Leite 
da Silva, s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 

 
Telefone: (27) 3762-5023. 
 
Período de funcionamento: das 
9h30 às 12h e 14h às 19h (meses 
normais) e 9h30 às 21h30 (tempo-
rada de verão). 
 
Serviços prestados: comércio de 
artigos decorativos, camisetas e 
outros artigos de lembranças da Vila 
de Itaúnas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome: Art Barra loja da Associa-
ção de Artesãos de Conceição da 
Barra. 
 
Localização: Rodovia Adolpho Ser-
ra, km 18. Bairro Centro. Cep: 
29965-000. 
 
 
E-mail: cvrmota@simonet.com.br. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta das 13h às 18h e 

mailto:cvrmota@simonet.com.br.
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aos sábados das 8h às 12h. 
 
Serviços prestados: comercializa-
ção da produção de artesãos da as-
sociação. 
 
Informações e observações 
complementares: comercializa 
artigos de artesanato de 30 associ-
ados. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome: Artesanato Bali Mar. 
 
Localização: Avenida Carlos Cas-
tro, s/nº. Bairro Centro. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1387. 
 
Período de funcionamento: de 8h 
às 18h (meses normais) e das 8h às 
22h (temporada de verão). 
 
Serviços prestados: comercializa-
ção de artesanato local, regional, 
nacional e internacional. 

 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
Nome: Artesanato Janga Bali. 
 
Localização: Avenida Dr. Mário 
Vello Silvares, s/nº. Bairro Centro. 
Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-3807. 
 
Período de funcionamento: de 8h 
às 18h (meses normais) e 9h às 22h 
(temporada de verão). 
 
Serviços prestados: comercializa-
ção de artesanato local, regional, 
nacional e internacional. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome: Artesanato Orla do Mar. 
 
Localização: Avenida Carlos de 
Castro, s/nº, Centro, Conceição da 
Barra e Avenida Bento Daher, s/nº. 
Vila de Itaúnas. Cep: 29965-000. 
 

Telefone: (27) 3762-3655. 
 
Período de funcionamento: de 
8h30 às 18h (nos meses normais) e 
das 8h até ultimo cliente (na tempo-
rada de verão). 
 
Serviços prestados: comercializa-
ção de artesanato local, regional e 
nacional. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
Nome: Ecoloja. 
 
Localização: Avenida Bento Daher, 
s/nº. Vila de Itaúnas. Cep: 29965-
000. 
 
Telefone: (27) 3762-5022. 
 
Período de funcionamento: das 
9h às 12h e 13h às 17h30 de terça 
a domingo (meses normais) e das 
9h às 21h (temporada de verão). 
 
Serviços prestados: comércio de 
artesanato produzido na Vila de Ita-
únas, como objetos de madeira, 
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pintura, bolsas, além de camisetas e 
artigos do Projeto Tamar. 
 
Informações e observações 
complementares: funciona nas 
instalações da sede do Parque Esta-
dual de Itaúnas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome: Megalmeida. 
 
Localização: Rodovia Bento Daher. 
COAB. Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-2320 e 3762-
2642 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sábado, das 8h às 18h. 
 
Serviços prestados: comercializa-
ção de artesanato local, regional e 
nacional e entrega a domicilio. 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 

Nome: Vamp Lembranças. 
 
Localização: Avenida Jones Santos 
Neves, 190. Bairro Centro. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1050. 
 
Fax: (27) 3762-2261. 
 
Período de funcionamento: de 9h 
às 19h de segunda a sábado (meses 
normais) e das 8h à meia-noite 
(temporada de verão). 
 
Serviços prestados: comercializa-
ção de artesanato local, regional e 
nacional e telefoni móvel � Claro. 
 
Informações e observações 
complementares: anexo ao Vamp 
Lanches. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Biruta Loji-
nha. 
 

Localização: Rua Adolpho Pereira 
Duarte, Vila de Itaúnas. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-5004. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a domingo das 10h às 23h. 
 
Serviços prestados: acesso à In-
ternet, cobrado por minuto de utili-
zação comércio de artigos decorati-
vos, de roupas, comercialização de 
artesanato local, regional e nacio-
nal. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
6.7.2.2 � Shopping Centers e Centros Co-
merciais. 
 
 
Nome: Conceição Barra Center. 
 
Localização: Avenida Dr. Mário 
Vello Silvares, s/nº. Bairro Centro. 
 
Período de funcionamento: a 
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partir das 17h, todos os dias (so-
mente na temporada de verão). Há 
sanitários e palco para shows. 
 
Serviços prestados: serviço de 
limpeza, instalações sanitárias, tele-
fone público e locais para alimenta-
ção. 
 
Informações e observações 
complementares: no local monta-
se uma feira de verão, que comerci-
aliza acessórios, artesanato, roupas 
e alimentos. Acontecem shows e 
música mecânica. Também são dis-
ponibilizados equipamentos para 
lazer infantil. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
6.7.2.3 � Fotografias. 
 
Nome: Foto Master. 
 
Localização: Avenida 26 de maio, 
249. Bairro Centro. Cep: 29965-
000. 
 
Telefone: (27) 3762-3126. 

 
Período de funcionamento: de 
8h30 às 18h de segunda a sexta-
feira, das 8h30 às 13h, aos sába-
dos. 
  
Serviços prestados: revelação em 
1 hora, foto 3x4, cobertura fotográ-
fica em eventos. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome: Foto Stúdio Nádya. 
 
Localização: Avenida Jones Santos 
Neves, s/nº. Bairro Centro. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-2188. 
 
Período de funcionamento: de 9h 
às 18h de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 12h, aos sábados.  
 
Serviços prestados: revelação em 
24 horas, fotos 3x4, fotos em estú-
dio. 
 

Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
6.7.3 � Agências Bancárias e de 
Câmbio. 
 
 
Nome: Banestes�Banco do Esta-
do do Espírito Santo. 
 
Localização: Avenida Jones Santos 
Neves, 88. Bairro Centro. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1522. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta das 9h às 15h. 
  
Serviços prestados: serviços ban-
cários em geral. 
 
Informações e observações 
complementares: auto�
atendimento das 6h às 22h. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome: Caixa Econômica Federal. 
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Localização: Avenida Jones Santos 
Neves, 147. Bairro Centro. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1999. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta das 9h às 15h. 
 
Serviços prestados: serviços ban-
cários em geral. 
 
Informações e observações 
complementares: auto-
atendimento das 6h até às 22h. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
6.7.4 � Serviços Mecânicos. 
 
 
Nome: Auto Serviço Trevo. 
 
Localização: Rodovia Adolpho Ser-
ra Km 18. Sede. Cep: 29965-000. 
 

Telefone: (27) 3762-1583. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, sendo de segunda a sexta 
feira das 8h às 18h e sábado das 8h 
às 12h. 
 
Serviços prestados: serviços me-
cânicos em geral. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome: KG Borracharia. 
 
Localização: Rodovia Adolpho Ser-
ra, Km 16, Sede. Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1711. 
 
Período de funcionamento: per-
manente sendo de segunda a sexta 
feira das 7h às 20h e sábado das 7h 
às 17h. 
 
Serviços prestados: serviço de 
borracharia em geral. 
 
Referências/Documentos con-

sultados: in loco. 
 
 
Nome: Borracharia Bem-te-vi. 
 
Localização: Rodovia Adolpho Ser-
ra, km 18. Bairro Centro. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1088. 
 
Período de funcionamento: per-
manente, sendo de segunda a sexta 
das 7h às 20h e sábado das 7h às 
17h. 
 
 Serviços prestados: serviço de 
borracharia em geral. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome: Oficina do Marcos. 
 
Localização: Rodovia Adolpho Ser-
ra, km 18. Bairro Centro. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1645 e 9918-
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9897. 
 
Período de funcionamento: per-
manente sendo de segunda a sexta 
das 8h às 18h e sábado das 8h às 
12h. 
 
Serviços prestados: serviços me-
cânicos em geral. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
6.7.5 � Postos de Abastecimen-
to. 
 
Nome: Posto da Barra. 
 
Localização: Rodovia Adolpho, 
s/nº. Bairro Centro. Cep: 29965-
000. 
 
Telefone: (27) 3762-1280. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 6h às 21h.  
 
Serviços prestados: abastecimen-

to e lavagem de veículos. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome: Posto Dunas. 
 
Localização: Rodovia Adolpho Ser-
ra, Km 18. Bairro Nova Barra. Cep: 
29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1144 e 3762-
1577. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente, das 7h às 22h. 
 
Serviços prestados: abastecimen-
to, lavagem de veículos e lanchone-
te em anexo. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
6.7.6 � Locais e Templos de Ma-
nifestações de Fé. 
 

 
Nome: Igreja Evangélica As-
sembléia de Deus. 
 
Localização: Rua Paulino de Souza 
Leite Guanady, s/nº. Vila de Itaú-
nas. Cep: 29965-000. 
 
Serviços prestados: cultos nos 
finais de semana. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome: Igreja Batista em Concei-
ção da Barra. 
 
Localização: Rua 26 de Maio, s/nº. 
Bairro Centro. Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1701. 
 
Serviços prestados: cultos nos 
finais de semana. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
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Nome: Igreja Matriz N. Sª da 
Conceição. 
 
Localização: Praça Prefeito José 
Luiz da Costa, s/nº. Bairro Centro. 
Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1294. 
 
Serviços prestados: missas diá-
rias, casamentos, batizados, procis-
são.  
 
Informações e observações 
complementares: guarda uma i-
magem portuguesa de origem bar-
roca, representando Nossa Senhora 
da Conceição, Padroeira da Cidade. 
Foi erguida no século XIX. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome: Igreja Presbiteriana Re-
novada. 
 
Localização: Avenida Jones Santos 
Neves, 340. Bairro Centro. Cep: 
29965-000. 

 
Telefone: (27) 3762-3791. 
 
Serviços prestados: está aberta 
todos os dias de 8h às 17h30. 
 
Informações e observações 
complementares: cultos quarta, 
sexta-feira das 19h30 às 21h e do-
mingo das 9h às 10h30. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
Nome: Igreja de Santana 
 
Localização: Praça Prefeito José 
Luiz da Costa, s/nº. Bairro Centro. 
Cep: 29965-000. 
 
Telefone: (27) 3762-1294. 
 
Serviços prestados: missas, ca-
samentos, batizados, procissão.  
 
Referências/Documentos con-
sultados: 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 conserva-
ção em relação às transformações ocorri-
das, causando descaracterização do atrati-
vo, classificados da seguinte forma: 
 
Bom � Atrativo com as característi-
cas originais, bem conservadas e/ou 
restauradas, em condições de uso. 
 
Regular � Atrativo parcialmente 
alterado, necessitando de pequenas 
obras de conservação e/ou restau-
ração (pintura etc.) e em condições 
de uso. 
 
Ruim � Atrativo alterado, com a 
estrutura ameaçada, sem condições 
de descrição de suas características 
originais. 
 
Deteriorado � Atrativo desmoro-
nado que não apresenta mais condi-
ções de descrição de suas caracte-
rísticas originais. 
 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Conceição da Barra / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

174

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, ata-
lhos 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 - Refe-
re-se aos períodos de visitação ao 
atrativo, determinando por diversi-
dades climáticas ou outras restri-
ções de horários e de leis. No caso 
de ser temporário, utiliza-se o crité-
rio 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: suí-
tes, apartamentos, quartos com e 
sem banheiro privativo, chalés e 
também se há camas extras no es-
tabelecimento. Caso o apartamento, 
suíte ou chalé não esteja descrito, 
considerar para todos, o seguinte 
critério: nos apartamentos há ba-
nheiro privativo e nas suítes e cha-
lés há banheiro privativo e salas de 
estar.  
 

Origem dos visitantes � Indica a 
origem dos visitantes: se intermuni-
cipal, 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 muni-
cípios de, 

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

 
Sacratário � Brincante do jongo, 
folguedo encontrado em Conceição 
da Barra.  
 
Biota �Biodversidade.  
 
Arquitetura vernacular � Edifica-
ção especialmente construída para 
obrigar atividades industriais ou a-
grícolas � engenho, moinho, usina 
de beneficiamento, celeiro, alambi-
que e fábrica. 
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Escaramuça � combate pouco im-
portante. Briga, conflito, contenda, 
desordem. Combate simulado em 
jogos. 
 
Renhido � Disputado com perti-
nência, porfiado, encarniçado. 
 
flip-charter - Bloco de cerca de 
1,2m de altura disposto sobre um 
tripé, geralmente usado como mate-
rial de suporte para eventos.  
 
 
 
 
8 - REFERÊNCIAS/DOCUMENTOS 
CONSULTADOS. 
 
 

1. �Um cordel para 
a Banda Musical �Oliveira Fi-
lho�, de Kátia M. Bobbio Li-
ma. 

 
2. FONSECA, Her-
mógenes Lima da. Comissão 
Espírito-Santense de Folclore. 
Tradições Populares no 
Espírito Santo. Vitória, 

1991. 
 

3. IBGE. Censo 2000. 
 

4. In loco. 
 

5. IPES. Banco de Dados. 
Vitória.  

 
6. LIMA JUNIOR, 
Carlos Benevides et al. Con-
ceição da Barra � 110 a-
nos de emancipação políti-
ca. Vitória: multiplicidade, 
2001. 48 pg. Ilust. 

 
7. NEVES, Guilher-
me Santos. Conceição da 
Barra(ES). Comissão Espíri-
to-Santense de Folclore, Ti-
cumbi. 2ª ed. 2002. 

 
8. RECURSOS HÍ-
DRICOS. Diagnóstico da 
Bacia Hidrográfica do Rio 
Itaúnas. 2004. 

 
9. SEBRAE/ES. Perfil dos 
Municípios. 2003. 

 

Órgãos Públicos e Privados: 
 

11. ESCELSA � Espírito 
Santo Centrais Elétricas. 

 
12. IBAMA-Instituto Brasi-
leiro de Meio Ambiente. 

 
13. IBGE-Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística.  

 
14. Prefeitura Municipal de 
Conceição da Barra. 

 
15. SAAE � Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto. 

 
16. SEBRAE/ES 

 
17. Secretaria Municipal de 
Turismo, Cultura, Meio Ambi-
ente, Esporte e Lazer 

 
18. Sindhotéis � Sindicato 
dos Hotéis do Espírito Santo. 
Site em construção. 

 
 
Comissões, Associações, Nú-
cleos e Parques: 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Conceição da Barra / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

176

 
19. Comissão Espírito San-
tense de Folclore. 

 
20. Folclore de Conceição 
da Barra. 

 
21. Núcleo de Artesanato 
com Fibras de Cana de Con-
ceição da Barra. 

 
22. Parque Estadual de Ita-
únas. 
23. Pescadores de Itaúnas 
e da Vila dos Pescadores de 
Conceição da Barra. 

 
24. Pesqueira Barrense. 

 
 
Pesquisa Biblioteca:  
 

26. IEMA � Instituto Esta-
dual do Meio Ambiente.  

 
Lista Telefônica:  
 

27. Telelista 2004. 
 

28. Telemar 2004.  

 
Cd de dados:  
 

29. Espírito Santo em Da-
dos. Governo do Estado do 
ES 2003-2006. 

 
Sites:  
 

30. Disponível em: 
<http://www.barra.net.com>
.Acesso em: jun. 2004. 

 
31. Comissão Espírito San-
tense de Folclore. Disponível 
em:<http://www.folclorecapi
xaba.org.br>. Acesso em jun. 
de 2004. 

 
32. Correios Vitória. Dispo-
nível em: 
<http://www.correios.com.br
.>. Acesso em: jun de 2004. 
33. Disponível em: 
<http://www.gazetaonline.co
m.br>. Acesso em: 4 de jun. 
de 2004. 

 
34. IBAMA-Instituto Brasi-
leiro de Meio Ambiente. Dis-

ponivel em: 
<http://www.ibama.gov.br>. 
Acesso em:jun. 2004. 

 
35. IBGE-Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística. 
Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br>. 
Acesso em jun de 2004. 

 
36. IEMA�Instituto Estadual 
do Meio Ambiente. Disponível 
em: 
<http://www.iema.es.gov.br
>. Acesso em: jun. de 2004. 

 
37. IPES�Instituto de apoio 
à pesquisa do Espírito Santo. 
Disponível em: 
<http://www.ipes.gov.br>. 
Acesso em: jun de 2004. 

 
38. SEBRAE/ES. Disponível 
em: 
<www.sebraees.com.br>. 
Acesso em jun. de 2004. 

 
39. Telemar 2004. Disponí-
vel em. 
<http://www.telemar.com.br



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Conceição da Barra / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

177

>. Acesso em: jun. de 2004.   



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Conceição da Barra / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

178 

 
 

 
 

Coordenação Técnica: 
Fernando João Pignaton 

Membro da Sociedade Brasileira de Pesquisa de Mercado 
Filiado às 

ABEP � Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas 
ESOMAR  - European Society for Opinion and Marketing Research - Associação 

Mundial dos Profissionais de pesquisa 
 
 

Coordenação Técnica: 
Joelma Consuelo Fonseca e Silva 

 
Diagramação 

Ivan Alves 
 

Monitores: 
Karla de Oliveira Neves. 

Juliana Marques 
 

Técnicos inventariantes 
Andréia Ribeiro Mariano. 
Luciano Bravin Kruger. 

Mário Vinícius Zanetti Cinelli. 
Patrick José dos Souza. 

Ubirajara Correa do Nascimento. 
Liana Rodrigues de Bastos. 

 
Digitação: 
Claudine 


