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APRESENTAÇÃO: 
 
O SEBRAE/ES em parceria com a 
SEDETUR- Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e 
Turístico do Espírito Santo e 
BANDES - Banco de 
Desenvolvimento do Espírito Santo, 
apresenta  um trabalho cuja 
principal finalidade consiste em 
conhecer e organizar as 
potencialidades turísticas dos 
municípios do Espírito Santo. O 
presente relatório abordado 
especifica as potencialidades do 
município de Guarapari. Outros 47 
municípios capixabas também foram 
contemplados com estudos desta 
natureza, produzidos ao longo do 
ano de 2004. 
 
O Inventário da Oferta Turística será 
a metodologia usada para registrar 
o conjunto de atrativos 
equipamentos, serviços e infra-
estrutura disponíveis em cada 

núcleo, a fim de otimizar os 
atrativos naturais e culturais como 
produto turístico, obedecendo às 
características originais e a 
capacidade de ocupação destes 
núcleos. 
 
A pesquisa deste trabalho foi 
realizada pelo Instituto de Pesquisa 
Flex Consult e teve o auxílio das 
prefeituras dos municípios 
pesquisados, buscando com isto 
fornecer uma radiografia de sua 
infra-estrutura turística. 
 
Durante décadas, no Espírito Santo, 
o turismo foi visto meramente como 
atividade de lazer e festa, não 
sendo enxergado como uma 
atividade econômica, que 
necessitava de infra-estrutura e  
mão-de-obra especializada, 
esquecendo-se que esta é a 
atividade econômica que mais 
cresce no mundo. 

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

 
1 � OBJETIVOS. 
 
O Inventário da Oferta Turística será 
estruturado a fim de servir como 
fonte para: 
 
·identificar características e fatores 
que determinam as motivações de 
viagem; 
·dimensionar a oferta de serviços 
equipamentos e infra-estrutura 
disponíveis, para o processo de 
ocupação turística do território; 
·diagnosticar deficiências e pontos 
críticos entre a oferta e a demanda 
turística existente; 
·permitir a previsão do 
comportamento do mercado em 
função da análise de tendências; 
·direcionar os programas de ação 
para o planejamento estratégico do 
desenvolvimento do setor; 
·analisar o efeito multiplicador do 
turismo no cenário econômico do 
município; 

·organizar o setor de turismo na 
estrutura administrativa do setor 
público; 
·hierarquizar e priorizar os atrativos 
e conjuntos existentes para sua 
utilização otimizada e ordenada; 
·servir como fonte de pesquisa e 
consulta aos empresários, aos 
estudantes e à comunidade em 
geral, interessados na atividade 
turística do município. 
 
2 � METODOLOGIA. 
 
O Inventário da Oferta Turística dos 

municípios do Estado do Espírito 

Santo é uma iniciativa do Sebrae/ES 

de levantar informações e de 

organizar os arranjos produtivos 

locais. 

O município de Guarapari foi 

selecionado pelo SEBRAE/ES para 

ser inventariado turisticamente de 

acordo com uma metodologia de 

classificação da EMBRATUR,  que 

caracteriza os municípios brasileiros 

que apresentam uma oferta 

turística, ou ainda, um potencial 

turístico.  

Toda a parte operacional da 

pesquisa, desde o levantamento das 

informações à elaboração do 

documento final, foi executada pelo 

Instituto de Pesquisa Flex Consult e 

validadas pelo SEBRAE/ES. 

As informações do município foram 

coletadas em diversos órgãos 

competentes, de acordo com cada 

assunto, IBGE, DEE, IPES, IDAF, 

IBAMA, IEMA, Prefeitura e outros 

órgãos do município. Foram 

solicitadas ainda algumas 

informações em empresas 

concessionárias de serviço público, 

como CESAN, ESCELSA e TELEMAR, 

com o intuito de levantar dados da 

infra-estrutura do município. 

O levantamento das informações 

sobre os atrativos, equipamentos e 

infra-estrutura turísticas do 

município foram pesquisados �in 
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loco�. 

A análise, tabulação, formatação, 

correção, redação e elaboração do 

documento final foram realizadas 

por pesquisadores e coordenação 

técnica da Flex Consult e validadas 

pelo SEBRAE/ES. Os formulários de 

pesquisa, utilizados para o 

levantamento das informações 

seguem o conteúdo do �Inventário 

da Oferta Turística � Metodologia � 

Brasília: ministério do Turismo, 

2003� de autoria do próprio 

Ministério do Turismo. 

O inventário classifica a pesquisa 

em três grupos: Atrativos Turísticos, 

Serviços e Equipamentos Turísticos 

e Infra-estrutura de Apoio ao 

Turismo. Cada grupo subdivide-se 

em: Tipos e Subtipos. 

As áreas inventariadas em cada 

município serão as áreas de 

interesse turístico, desta forma, foi 

realizado junto à Secretaria 

Municipal de Turismo, um 

zoneamento para definição destas 

áreas, conforme a seguir: 
 

 

 Sede; 

 Santa Mônica; 

 Setiba e 

 Meaípe. 

 
3 � INTRODUÇÃO AO MUNICÍPIO. 
 
Integrando a região metropolitana, no 

litoral sul, localiza-se a cidade de 

Guarapari, muito conhecida também como 

�Cidade Saúde�, em função do poder 

medicinal encontrado nas areias 

monazíticas das suas praias.  

Guarapari concentra grande diversidade de 

atrativos naturais, com belíssimas praias e 

ilhas, onde são encontrados ambientes 

propícios e considerados como os melhores 

da América do Sul para a prática do 

mergulho. 

Dispõe ainda de lagoas, mangues, 

cachoeiras, parques naturais e unidades de 

conservação como fatores agregados aos 

atrativos naturais.  

Apesar da inegável relevância dos atrativos 

naturais, Guarapari tem forte atratividade 

como nicho de lazer e entretenimento, com 

estrutura e equipamento que atraem 

grande demanda turística, novos 

investimentos e empreendimentos para o 

município. 

As noites de verão de Guarapari 

representam, senão a melhor, com 

certeza uma das melhores do 

Espírito Santo. Restaurantes, bares 

e boates povoam a cidade de 

pessoas felizes e satisfeitas, 

confirmando a capacidade do 

município na satisfação dos anseios 

dos turistas que a visitam. 

 
4 - ATRATIVOS TURÍSTICOS 
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4.1 � ATRATIVOS NATURAIS 
 
4.1.1 � Costas Ou Litoral. 
 
4.1.1.1 - Praias. 
 
Nome do atrativo:  
Praia de Setibão. 
 
Localização: Parque Paulo César 
Vinha. Área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Setiba.  
 
Distância da localidade mais 
próxima: 5km. 
 
Distância da sede do município: 
14km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
não pavimentado, em regular 
estado de conservação e sinalizado.  
 
Acesso mais utilizado: orla de 
Setiba 
 
Descrição do acesso utilizado: 
andando pela orla a partir de Setiba 

ou por dentro do Parque Paulo 
César Vinha. 
 
Transporte regular para o 
atrativo: rodoviário, contratado, 
em bom estado e não adaptado ou a 
pé, com bom acesso ao local.  
 
Legislação de proteção do 
atrativo: não há. 
Estado de conservação: bom. 
Entrada do atrativo: não há 
entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: prática de surf, banho de 
sol e de mar. 

 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da 
�Rota do Sol e da Moqueca�. 
Coordenada pela SEDETUR. 
 
 
 

 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal e do entorno 
regional. A época de maior fluxo é 
no verão, com surfistas e visitantes 
em geral. No inverno a freqüência 
maior é de surfistas. 
 
Descrição do atrativo: são cerca 
de 6km de praias desertas, 
selvagens e com muitas ondas. 
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Situada entre a praia de Setiba, de 
onde se parte andando em direção 
norte pelo litoral e a Lagoa de 
Caraís. Cedia alguns importantes 
campeonatos de surf e seus trechos 
são denominados por nomes 
complementares, a fim de facilitar a 
localização dos visitantes. A praia de 
Setiba, por exemplo, localiza-se no 
trecho que se inicia a partir da 
pedra que a separa da área urbana, 
e tem cerca de 1.000m de 
extensão. 
 
Já Setibão, é o trecho mais 
selvagem, praticamente ainda sem 
nenhuma ação humana, sendo o 
ponto do litoral mais próximo às 
Três Ilhas. 
 
Referências/Documentos 
consultados:  

1. Disponível em: 
www.guarapari.com. Acesso 
em set. 2004. 
2. Disponível em: 
www.rotadosoledamoqueca.co
m.br>. Acesso em set. 2004. 
3. in loco. 

 

Nome do atrativo:  
Praia de Setiba. 
 
Localização: Setiba. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Setiba 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 1km. 
 
Distância da sede do município: 
12km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcial-mente pavimentado, em 
bom estado e sinalizado. 
 
Acesso mais utilizado: através da 
Rodovia do Sol ES-060. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
são dois acessos à praia,  o primeiro 
pela entrada de Setiba, Rodovia ES-
060, Km 40 e o segundo acesso 
pela entrada de Santa Mônica, praia 
vizinha ao local, acesso pelo litoral e 
por dentro do bairro de Setiba. 
 
Transporte regular para o 

atrativo: rodoviário, regular, em 
bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção do 
atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há 
entrada definida. 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviço de 
limpeza, locais para alimentação e 
hospedagem não adaptados, 
passeios de barco, mergulho, 
aluguel de caiaques, pesca de 
arremesso e quiosques. 
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: banho de sol e de mar. 

http://www.guarapari.com
http://www.rotadosoledamoqueca.co
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Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da 
�Rota do Sol e da Moqueca�. 
Coordenada pela SEDETUR. 
 

 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, entorno regional e 
de outros estados, com maior fluxo 
de visitantes no verão. 
 
Descrição do atrativo: praia com 
800m de extensão de águas calmas 
e verdes, ideais para crianças. 
Conta com quiosques à beira-mar, 
equipados para atender aos 
visitantes com bebidas geladas e 

petiscos variados. Sua parte central 
é mais deserta e por isso mesmo 
procurada para a prática de pesca 
de arremesso. 
 
Referências/Documentos 
consultados:  

1. Disponível em: 
www.rotasdoes.com.br. Acesso 
em: set. 2004. 
2. Disponível em: 
www.guarapari.com. Acesso 
em: set. 2004.  
3. Disponível em: 
www.rotadosoledamoqueca.co
m.br. Acesso em: set. 2004. 
4. in loco. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Praia de Santa Mônica. 
 
Localização: Santa Mônica. Área 
urbana.  
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Perocão. 
 
Distância da localidade mais 

próxima: 1km. 
Distância da sede do município: 
6km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcial-mente pavimentado, em 
bom estado e sinalizado. 
 
Acesso mais utilizado: através da 
Rodovia do Sol ES-060. 
 
Descrição do acesso utilizado: o 
balneário fica às margens da 
Rodovia do Sol ES-060 e qualquer 
rua transversal à mesma leva à 
praia. 
 
Transporte regular para o 
atrativo: rodoviário, regular, em 
bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção do 
atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 

http://www.rotasdoes.com.br.
http://www.guarapari.com.
http://www.rotadosoledamoqueca.co
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Entrada do atrativo: não há 
entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: instalações 
sanitárias, locais para alimentação e 
hospedagem, área de lazer e 
entretenimento não adaptados.  
 

Atividades ocorrentes no 
atrativo: práticas esportivas como 
futebol, frescobol, pesca, frisbee 
etc. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da 
�Rota do Sol e da Moqueca�. 
Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, entorno regional e 
de outros estados e outros países, 
com maior fluxo de visitantes no 
verão. 
 
Descrição do atrativo: praias de 
águas calmas e rasas, areia fina, 
com a coloração amarronzada, de 
consistência dura e firme, com 
castanheiras em sua orla. Limitada 
por um lado pelo rio Una e por outro 
lado pelo canal de Perocão, é 
perfeita para famílias e crianças em 
todos os períodos de marés. 
Há em sua orla (somente nas 
extremidades) quiosques, 
restaurantes, camping e pousadas. 
Muitas de suas casas são 
estruturadas para funcionarem 

como clubes no verão e para 
recepção como pousadas e aluguel 
para veraneio. 
 
Com cerca de 2500m de extensão e 
largura de faixa de areia variada de 
20 a 35m. 
 
Referências/Documentos 
consultados:  

1. Disponível em: 
www.rotadoes.com. Acesso 
em: set. 2004.  
2. Disponível em: 
www.rotadosoledamoqueca.co
m.br. Acesso em: set. 2004. 
3. in loco. 

 
 
Nome do atrativo:  
Três Praias. 
 
Localização: Rodovia do Sol, Km 
44, após o bairro de Perocão. Área 
urbana.  
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Perocão. 
 
Distância da localidade mais 

http://www.rotadoes.com.
http://www.rotadosoledamoqueca.co
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próxima: 3km. 
 
Distância da sede do município: 
10km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcial-mente pavimentado, em 
bom estado e sinalizado. 
 
Acesso mais utilizado: através da 
Rodovia do Sol ES-060. 
 
Descrição do acesso utilizado: no 
Km 44 da Rodovia ES-060 fica a 
entrada (paga) para o atrativo por 
dentro de propriedade particular. 
 
Transporte regular para o 
atrativo: rodoviário, regular, em 
bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção do 
atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria 
principal, não adaptada. 
 
 

 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso pago e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: um dia. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: instalações 
sanitárias, locais para alimentação, 
área de lazer e entretenimento não 
adaptados.  
Atividades ocorrentes no 
atrativo: banho de sol e de mar. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da 

�Rota do Sol e da Moqueca�. 
Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, entorno regional e 
de outros estados e outros países, 
com maior fluxo de visitantes no 
verão. 
 
Descrição do atrativo: conjunto 
de pequenas praias, a coloração do 
mar é verde-azulado, com areia fina 
e escura. As praias, separadas por 
grupos de pedras, oferecem 
elementos distintos. Na praia 
situada à esquerda, formam-se 
ondas fortes, sendo, por isso, 
bastante procurada pelos surfistas. 
 
A praia à direita é totalmente calma 
e mansa, ideal para famílias. O local 
é poético e famoso, pois, na década 
de 70, foi palco de um importante 
Festival de Música Brasileira, como 
MPB-Shell. 
 
As Três Praias são denominadas: 
Praia do Saco ou Ancoradouro, Praia 
da Leontina e Praia de Mateus 
Lopes. O Saco ou Ancoradouro 
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(onde se localiza o ancoradouro das 
escunas que fazem passeio às Três 
Praias) é uma praia de 160m de 
extensão e faixa de areia de 10m de 
largura com pequeno comércio e 
restaurantes típicos.  
 
A Praia da Leontina (nome de antiga 
proprietária e residente da fazenda 
local) é uma praia exótica, com 
extenso gramado sombreado por 
coqueiros, com cerca de 280m de 
extensão, com águas claras e 
transparentes. 
 
Observações complementares: 
atualmente, o acesso terrestre está 
fechado por disputas judiciais. 
 
Referências/Documentos 
consultados:  

1. Disponível em: 
www.guarapari.com. Acesso 
em: set. 2004.  
2. Disponível em: 
www.rotadosoledamoqueca.c
om.br>. Acesso em: set. 
2004. 
3. Disponível em: 
<http://www.vemprak.com/g

uarapari. Acesso em: set. 
2004. 
4. in loco. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Praia do Morro. 
 
Localização: Área urbana.  
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Centro.  
 
Distância da localidade mais 
próxima: 4km. 
 
Distância da sede do município: 
Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Acesso mais utilizado: passando 
pelo Bairro Aeroporto. 
 
Descrição do acesso utilizado: ao 
chegar em Guarapari, após o 
semáforo do bairro Aeroporto, 

entrar a esquerda e seguir em 
frente até chegar à avenida, que 
margeia toda a orla da praia. 
 

 
Transporte regular para o 
atrativo: rodoviário, regular, em 
bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção do 
atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há 
entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 

http://www.guarapari.com.
http://www.rotadosoledamoqueca.c
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Acessibilidade ao atrativo: 
permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviços de 
limpeza e de segurança, instalações 
sanitárias, locais para alimentação e 
hospedagem, área de lazer e 
entretenimento não adaptados.  
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: banho de sol e de mar. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da 
�Rota do Sol e da Moqueca�. 
Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, entorno regional e 
de outros estados e outros países, 
com maior fluxo de visitantes no 
verão. 
Descrição do atrativo: é uma das 
maiores praias de Guarapari, com 
cerca de 3,6km de extensão, o que 
permite uma boa diversidade de 

freqüentadores e atividades em 
suas areias e águas. Num extremo 
da praia (sul), ondas fortes fazem a 
alegria dos esportistas, inclusive 
com campeonatos de surf, wind e 
body board. No outro extremo 
(norte), próximo ao Morro da 
Pescaria, águas calmas permitem o 
aluguel de passeios de caiaque e 
banana boat. Suas areias são finas, 
claras e soltas. É uma das praias 
mais freqüentadas e movimentada 
de Guarapari e em sua orla 
urbanizada encontra-se uma vasta 
gama de serviços de hospedagem, 
alimentação, passando por música 
ao vivo, artesanatos, moda entre 
outras. Assim, configura, 
principalmente à noite, uma vida 
agitada para seus freqüentadores. 
 
Referências/Documentos 
consultados:  

1. Disponível em: 
www.rotasdoes.com.br. Acesso 
em: set. 2004. 
2. Disponível em: 
www.guarapari.com. Acesso 
em: set. 2004.  
3. Disponível em: 

www.rotadosoledamoqueca.co
m.br. Acesso em: set. 2004. 
4. in loco. 

 
 
Nome do atrativo:  
Praia da Aldeia ou Aldeia da 
Praia. 
 
Localização: Condomínio Aldeia da 
Praia. Área urbana.  
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Bairro Praia do Morro. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 2km. 
 
Distância da sede do município: 
3km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Acesso mais utilizado: Avenida 
Beira-Mar (avenida oceânica). 
 
Descrição do acesso utilizado: no 
semáforo do Aeroporto, entrar à 

http://www.rotasdoes.com.br.
http://www.guarapari.com.
http://www.rotadosoledamoqueca.co
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esquerda e seguir até a Praia do 
Morro. Tomar o sentido norte até o 
final da avenida. 
 
Transporte regular para o 
atrativo: rodoviário, regular, em 
bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção do 
atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há 
entrada definida. 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e com 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviços de 
limpeza e de segurança. 
 
Atividades ocorrentes no 

atrativo: banho de sol e de mar. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da 
�Rota do Sol e da Moqueca�. 
Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, entorno regional e 
de outros estados e outros países, 
com maior fluxo de visitantes no 
verão. 
 
Descrição do atrativo: a Aldeia da 
Praia constitui-se em um 
condomínio residencial de alto 
padrão e fechado, o que vem a 
restringir o acesso às cinco 
enseadas que ficam entre a 
vegetação e os rochedos que 
compõe o local. Assim, os acessos 
são: pelo condomínio com 
permissão dos moradores, ou 
subindo pela pedra da Praia dos 
Adventistas. Cada uma das 
pequenas enseadas forma uma 
praia com características distintas. 
 
A Praia dos Capixabas é emoldurada 
pelas rochas e vegetação rica em 

gravatás (bromélias) e pequenas 
orquídeas roxas.  
A Praia dos Campistas é enfeitada 
por um gramado.  
 
A Praia das Conchinhas recebe este 
nome devido ao grande número de 
conchas encontradas. 
 
Na Praia do Netuno há, em 
contraste com suas brancas areias, 
uma estátua de Netuno sobre as 
pedras dentro d�água. 
 
Observações complementares: a 
extensão de cada uma destas 
�praias� varia de 100 a 150 metros. 
 
Referências/Documentos 
consultados:  

1. Disponível em: 
www.vemprak.com. Acesso 
em: set. 2004.  
2. Disponível em: 
www.rotadosoledamoqueca.co
m.br. Acesso em: set. 2004. 
3. in loco. 
 

http://www.vemprak.com.
http://www.rotadosoledamoqueca.co
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Nome do atrativo:  
Praia da Fonte. 
 
Localização: Centro. Sede. Área 
urbana.  
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Centro. Sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: Centro. Sede. 
 
Distância da sede do município: 
Centro. Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Acesso mais utilizado: Avenida 

Beira-Mar (avenida oceânica). 
 
Descrição do acesso utilizado: 
Centro. 
 
Transporte regular para o 
atrativo: rodoviário regular, em 
bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção do 
atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há 
entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
Acessibilidade ao atrativo: 
permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviços de 
limpeza e de segurança, instalações 
sanitárias, locais para alimentação e 

hospedagem, área de lazer e 
entretenimento não adaptados.  
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: banho de sol e de mar. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da 
�Rota do Sol e da Moqueca�. 
Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, entorno regional e 
de outros estados e outros países, 
com maior fluxo de visitantes no 
verão. 
 

 
Descrição do atrativo: pequena 
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enseada com 100m de comprimento 
de águas calmas, em meio a 
grandes pedras. Funcionava 
antigamente como porto de uma 
das colônias de pescadores de 
Guarapari. Nas pedras existe a 
fonte, com cúpula de pedras, da 
época da fundação da cidade (fonte 
dos Jesuítas). Seu acesso é difícil 
devido às construções particulares 
que foram feitas ao redor da praia. 
 
Referências/Documentos 
consultados:  

1. Disponível em: 
www.encontroscapixabas.com.br. 
Acesso em: set. 2004. 
2. Disponível em: 
www.guarapari.com. Acesso em: 
set. 2004.  
3. Disponível em: 
www.rotadosoledamoqueca.com.
br. Acesso em: set. 2004. 
4. in loco. 

 
Nome do atrativo:  
Praia das Virtudes. 
 
Localização: Centro. Área urbana.  
 

Localidade mais próxima do 
atrativo: Centro. Sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: Centro. Sede. 
 
Distância da sede do município: 
Centro. Sede. 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Acesso mais utilizado: Avenida 
Beira-Mar (avenida oceânica). 
 
Descrição do acesso utilizado: 
rua estreita  que passa em frente ao 
atracadouro ou andando pela orla 
desde as Praias do Meio e 
Namorados. 
 
Transporte regular para o 
atrativo: rodoviário, regular, em 
bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção do 
atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 

Entrada do atrativo: não há 
entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviços de 
limpeza e de segurança, instalações 
sanitárias, locais para alimentação, 
hospedagem, área de lazer e 
entretenimento não adaptados.  
Atividades ocorrentes no 
atrativo: banho de sol e de mar. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da 
�Rota do Sol e da Moqueca�. 
Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, entorno regional e 
de outros estados e outros países, 

http://www.encontroscapixabas.com.br.
http://www.guarapari.com.
http://www.rotadosoledamoqueca.com.
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com maior fluxo de visitantes no 
verão. 
 
Descrição do atrativo: 
antigamente era uma praia 
escondida e cercada de vegetação, 
o que pode ter contribuído para que 
as freiras viessem banhar-se no 
local, daí o nome das �virtudes�. 
 
No pé do morro à Beira-Mar existia 
um poço, junto a uma nascente, 
conhecido como �poço dos cavalos�, 
pois esta área servia de pasto para 
os animais. 
 

 
Com cerca de 70 metros de 
comprimento, ficando entre 

paredões de pedras e fundo de 
corais é dotada de areia clara e fofa, 
com águas esverdeadas e propícia 
ao mergulho. 
 
Hoje está cercada por edifícios de 
luxo. 
 
Referências/Documentos 
consultados:  

1. Disponível em: 
www.guarapari.com. Acesso em: 
set. 2004. 
2. Disponível em: 
www.rotadosoledamoqueca.com.
br. Acesso em: set. 2004. 
3. Disponível em: 
www.vemprak.com/guarapari. 
Acesso em: set. 2004. 
4. in loco. 

 
Nome do atrativo:  
Praia dos Namorados. 
 
Localização: Centro. Área urbana.  
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Centro. Sede. 
 
Distância da localidade mais 

próxima: Centro. Sede. 
 
Distância da sede do município: 
Centro. Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Acesso mais utilizado: Avenida 
Beira-Mar (avenida oceânica). 
 
Descrição do acesso utilizado: 
avenida que margeia as praias do 
centro desde a Praia da Areia Preta 
até a Praia das Virtudes. 
 
Transporte regular para o 
atrativo: rodoviário, regular, em 
bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção do 
atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há 
entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 

http://www.guarapari.com.
http://www.rotadosoledamoqueca.com.
http://www.vemprak.com/guarapari.
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guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviços de 
limpeza e de segurança, instalações 
sanitárias, locais para alimentação e 
hospedagem, área de lazer e 
entretenimento não adaptados.  
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: banho de sol e de mar. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da 
�Rota do Sol e da Moqueca�. 
Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, entorno regional e 
de outros estados e outros países, 
com maior fluxo de visitantes no 
verão. 
 

Descrição do atrativo: com 
extensão de 75m por 25m de 
largura, compõe junto com a praia 
dos namorados, a Praia das 
Castanheiras, a Praia do Meio e a 
Praia da Areia Preta, e ilustram os 
principais cartões postais de 
Guarapari. 
 
Seu nome é devido a uma 
romântica lenda de um casal de 
namorados, que se enfeitiçaram um 
pelo outro devido à magia do local. 
 

 
Separa-se da Praia das Castanheiras 
pela pedra do trampolim. A praia é 
composta de areia escura e água 
transparente compõe o recinto. 

 
Referências/Documentos 
consultados:  

1. Disponível em: 
www.rotasdoes.com.br. Acesso 
em: set. 2004. 
2. Disponível em: 
www.rotadosoledamoqueca.co
m.br. Acesso em: set. 2004. 
3. Disponível em: 
www.vemprak.com/guarapari. 
Acesso em: set. 2004. 
4. in loco. 

 
Nome do atrativo:  
Praia das Castanheiras. 
 
Localização: Centro. Área urbana.  
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Centro. Sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: Centro. Sede. 
 
Distância da sede do município: 
Centro. Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, em bom 

http://www.rotasdoes.com.br.
http://www.rotadosoledamoqueca.co
http://www.vemprak.com/guarapari.
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estado e sinalizado. 
 
Acesso mais utilizado: Avenida 
Beira-Mar (avenida oceânica). 
 
Descrição do acesso utilizado: a 
partir do centro da cidade 
direcionar-se à orla, seguindo pelas 
ruas do Centro. Próximo à praia 
acha-se o chamado �beco da fome�, 
conhecido e freqüentado pelos 
visitantes. Consiste em um acesso 
fácil e seguro, pela inexistência do 
fluxo de carros e pavimentado até a 
Praia das Castanheiras. 
 
Transporte regular para o 
atrativo: rodoviário, regular, em 
bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção do 
atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há 
entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem 

autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviços de 
limpeza e de segurança, instalações 
sanitárias, locais para alimentação e 
hospedagem, área de lazer e 
entretenimento não adaptados.  
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: banho de sol e de mar. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da 
�Rota do Sol e da Moqueca�. 
Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, entorno regional e 
de outros estados e outros países, 
com maior fluxo de visitantes no 
verão. 
 
Descrição do atrativo: é a praia 

do centro de Guarapari, com 140 
metros de extensão e área para 
futevôlei, calçadão com comércio 
variado, piscinas de coral natural, 
ideal para crianças assim como, as 
castanheiras que dão sombra à 
vontade e compõe o cenário de 
cartão postal. 
 
Observações complementares: 
durante o ano, com maior 
intensidade no verão, ocorre 
exposição e comércio de artesanato, 
obras de arte, artigos de moda, 
tatuagens e comida, aproveitando 
inclusive a iluminação noturna. 
 
Referências/Documentos 
consultados:  

1. Disponível em: 
www.rotasdoes.com.br. Acesso 
em: set. 2004. 
2. Disponível em: 
www.rotadosoledamoqueca.com.
br. Acesso em: set. 2004. 
3. Disponível em: 
www.vemprak.com/guarapari. 
Acesso em: set. 2004. 
4. in loco. 

 

http://www.rotasdoes.com.br.
http://www.rotadosoledamoqueca.com.
http://www.vemprak.com/guarapari.
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Nome do atrativo:  
Praia do Meio. 
 
Localização: Centro. Área urbana.  
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Centro. Sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: Centro. Sede. 
 
Distância da sede do município: 
Centro. Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Acesso mais utilizado: Avenida 
Beira-Mar (avenida oceânica). 
 
Descrição do acesso utilizado: 
ruas totalmente asfaltadas e 
sinalizadas (sinalização não 
turística). 
 
Transporte regular para o 
atrativo: rodoviário, regular, em 
bom estado e não adaptado. 

 
Legislação de proteção do 
atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há 
entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviços de 
limpeza e de segurança, instalações 
sanitárias, locais para alimentação e 
hospedagem, área de lazer e 
entretenimento não adaptados.  
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: banho de sol e de mar. 
 
Integra roteiros turísticos 

comercializados? Sim. Através da 
�Rota do Sol e da Moqueca�. 
Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, entorno regional e 
de outros estados e outros países, 
com maior fluxo de visitantes no 
verão. 
 
Descrição do atrativo: situada no 
centro da cidade é separada da 
Praia das Castanheiras pelas 
piscinas de recifes de coral e da 
Praia da Areia Preta pela ponta do 
Clube Siribeira ou da Pedra da 
Paquera. 
 
Com águas transparentes e geladas, 
assim como todas as do centro de 
Guarapari, era antigamente 
chamada de �praia dos covardes� 
devido às suas águas calmas, 
contrastando com as fortes ondas 
da Praia da Areia Preta. É uma das 
praias mais freqüentadas no verão, 
devido à calma das águas, ideal 
para crianças tendo infra-estrutura 
de lazer e os quiosques do calçadão. 
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Referências/Documentos 
consultados:  

1. Disponível em: 
www.guarapari.com.br. Acesso 
em: set. 2004. 
2. Disponível em: 
www.rotadosoledamoqueca.com.
br. Acesso em: set. 2004. 
3. Disponível em: 
www.vemprak.com/guarapari. 
Acesso em: set. 2004. 
4. in loco. 

 
 
Nome do atrativo:  
Praia da Areia Preta. 
 
Localização: Centro. Área urbana.  
 

Localidade mais próxima do 
atrativo: Centro. Sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: Centro. Sede. 
 
Distância da sede do município: 
Centro. Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Acesso mais utilizado: Avenida 
Beira-Mar (avenida oceânica). 
 
Descrição do acesso utilizado: 
ruas totalmente asfaltadas e 
sinalizadas (sinalização não 
turística). 
 
Transporte regular para o 
atrativo: rodoviário, regular, em 
bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção do 
atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 

Entrada do atrativo: não há 
entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviços de 
limpeza e de segurança, instalações 
sanitárias, locais para alimentação e 
hospedagem e área de lazer e 
entretenimento não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: banho de sol e de mar. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da 
�Rota do Sol e da Moqueca�. 
Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, entorno regional e 

http://www.guarapari.com.br.
http://www.rotadosoledamoqueca.com.
http://www.vemprak.com/guarapari.
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de outros estados e outros países, 
com maior fluxo de visitantes no 
verão. 
 
Descrição do atrativo: praia mais 
conhecida de Guarapari.  Ás 
propriedades rádioativas e 
medicinais de suas areias 
monazíticas são um dos principais 
motivos do apelido �Guarapari, 
Cidade Saúde�. 
 
Hoje em dia, em sua metade 
próxima à pedra do Siribeira, é 
ponto de encontro da juventude, 
enquanto que nos seus pontos mais 
afastados ocorre a tradicional 
�enterrada na areia�, feita 
principalmente por idosos em busca 
de tratamento. 
 
Há iluminação noturna no seu 
calçadão e futuramente vai 
beneficiar-se do espaço aproveitado 
do Radium Hotel. 
 
Observações complementares: a 
areia preta da praia é Ilmenita e 
areia dourada é a monazita.  
 

Referências/Documentos 
consultados:  

1. Disponível em: 
www.guarapari.com.br. Acesso 
em: set. 2004. 
2. Disponível em: 
www.rotadosoledamoqueca.com.
br. Acesso em: set. 2004. 
3. Disponível em: 
www.rotasdoes.com. Acesso em: 
set. 2004. 
4. in loco. 

 

 
Nome do atrativo:  
Praia do Riacho ou do Ipiranga. 
 
Localização: na saída do centro da 
cidade em direção a Meaípe. Área 

urbana.  
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Centro. Sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: Centro. Sede. 
 
Distância da sede do município: 
Centro. Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Acesso mais utilizado: Através da 
Rodovia do Sol ES-060, trecho entre 
o centro da cidade e Meaípe. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
Rodovia do Sol. Asfaltada, sinalizada 
e iluminada ao sair do centro e ir 
para Meaípe entrar à esquerda na 
orla da praia. 
 
Transporte regular para o 
atrativo: rodoviário, regular, em 
bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção do 

http://www.guarapari.com.br.
http://www.rotadosoledamoqueca.com.
http://www.rotasdoes.com.
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atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há 
entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: um dia. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviços de 
limpeza e de segurança, instalações 
sanitárias, locais para alimentação e 
hospedagem não adaptados.  
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: banho de sol e de mar. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da 
�Rota do Sol e da Moqueca�. 
Coordenada pela SEDETUR. 

 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, entorno regional e 
de outros estados e outros países, 
com maior fluxo de visitantes no 
verão. 
 
Descrição do atrativo: uma das 
praias mais extensas do município 
com 5.500 metros não urbanizados. 
Inicia-se na Praia das Pelotas 
(pequena enseada vizinha à Praia 
da Areia Preta), passa pelo Canto do 
Riacho (outra enseada) e vai até 
Nova Guarapari (onde ficam as 
enseadas azuis). 
 
Praia de mar aberto, com águas 
claras e agitadas, ideais para pesca. 
Suas areias são claras, grossas e 
soltas. Em sua metade à direita (do 
outro lado da Rodovia do Sol) vê-se 
a lagoa de Graçai, que antigamente 
ligava-se à praia, na maré cheia. 
 
Referências/Documentos 
consultados:  

1. Disponível em: 
www.vemprak.com.br. Acesso 
em: set. 2004 

2. Disponível em: 
www.rotadosoledamoqueca.com.
br. Acesso em: set. 2004. 
3. in loco. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Praia Enseada Azul. 
 
Localização: Nova Guarapari. Área 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Meaípe. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 2km. 
 
Distância da sede do município: 
8km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Acesso mais utilizado: ruas que 
dão acesso ao Bairro Nova 
Guarapari. 
Descrição do acesso utilizado: 

http://www.vemprak.com.br.
http://www.rotadosoledamoqueca.com.
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ruas que derivam da Rodovia do 
Sol.  
 
Transporte regular para o 
atrativo: rodoviário, regular, em 
bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção do 
atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há 
entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: dois dias. 
 

 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviços de 
limpeza e de segurança, instalações 
sanitárias, locais para alimentação e 
hospedagem não adaptados.  
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: banho de sol e de mar. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da 
�Rota do Sol e da Moqueca�. 
Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, entorno regional e 
de outros estados e outros países, 
com maior fluxo de visitantes no 
verão. 

 
Descrição do atrativo: no final da 
Praia do Riacho, a 8km do centro de 
Guarapari, localiza-se a região da 
Enseada Azul, composta de Três 
Praias: Bacutia, Guaibura e 
Peracanga, que se tornou uma das 
mais movimentadas no verão, 
principalmente nos fins de semana. 
 
Com mar calmo de águas 
esverdeadas, cada uma destas 
praias é atração à parte, sendo 
freqüentadas por tipos específicos 
de turistas, compondo cartões 
postais. 
 
Observações complementares: a 
região da Enseada Azul é o centro 
das casas noturnas de Guarapari, 
como: Multiplace Mais e à Lua Azul, 
além de situar o Forte Enseada, 
referente à Mais uma importante 
casa de shows. 
Referências/Documentos 
consultados:  

1. Disponível em: 
www.guarapari.com. Acesso em: 
set. 2004. 
2. Disponível em: 

http://www.guarapari.com.
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www.rotadosoledamoqueca.com.
br. Acesso em: set. 2004. 
3. in loco. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Praia de Guaibura. 
 
Localização: Nova Guarapari. Área 
urbana.  
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Meaípe. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 2km. 
 
Distância da sede do município: 
8km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Acesso mais utilizado: através da 
Rodovia do Sol ES-060. 
 
Descrição do acesso utilizado: ao 
chegar em Nova Guarapari, entrar à 

direita na Avenida Viña Del Mar, 
próximo ao posto de gasolina 
Verano. 
 
Transporte regular para o 
atrativo: rodoviário, regular, em 
bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção do 
atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há 
entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: dois dias. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviços de 
limpeza e de segurança, instalações 
sanitárias, locais para alimentação e 

hospedagem não adaptados.  
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: banho de sol e de mar. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da 
�Rota do Sol e da Moqueca�. 
Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, entorno regional e 
de outros estados e outros países, 
com maior fluxo de visitantes no 
verão. 
 
Descrição do atrativo: primeira 
praia das Enseadas Azuis. Seu nome 
deriva do Tupi Guarani: Gua = 
enseada e ibura = água que surge, 
fonte, significa, portanto �Enseada 
que surge�. 
 
Com areias claras e fofas, água 
calma e cristalina, é muito 
procurada pelos amantes da pesca 
devido à sua tranqüilidade e pelos 
mergulhadores, pois a 300m da 
areia está naufragado um cargueiro 
alemão a 8m de profundidade, 

http://www.rotadosoledamoqueca.com.
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desde 1942. 
 
Observações complementares: 
na pedra que separa as praias de 
Guaibura e Peracanga há um 
mirante natural, com excelente 
vista. 
 
Há na sua orla, um ou dois bares 
que servem petiscos e bebidas. 
 
Referências/Documentos 
consultados:  

1. Disponível em: 
www.vemprak.com/guarapari
. Acesso em: set. 2004 
2. Disponível em: 
www.rotadosoledamoqueca.c
om.br. Acesso em: set. 2004 
3. Disponível em: 
www.rotasdoes.com. Acesso 
em: set. 2004. 
4. in loco. 

 
 
Nome do atrativo:  
Praia de Peracanga ou Mucunã. 
 
Localização: Nova Guarapari. Área 
urbana.  

 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Meaípe. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 2km. 
 
Distância da sede do município: 
8km. 
 
Acesso ao atrativo: meio 
rodoviário, bom, totalmente 
pavimentado, sinalizado e adaptado. 
 
Acesso mais utilizado: através da 
Rodovia do Sol ES-060. 
 
Descrição do acesso utilizado: ao 
chegar em Nova Guarapari, entrar á 
direita na Avenida Viña Del Mar, 
próximo ao posto de gasolina 
Verano. 
 
Transporte regular para o 
atrativo: rodoviário, regular, em 
bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção do 
atrativo: não há. 
 

Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há 
entrada definida. 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
Acessibilidade ao atrativo: 
permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviços de 
limpeza e de segurança, instalações 
sanitárias, locais para alimentação e 
hospedagem não adaptados.  
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: banho de sol e de mar. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da 
�Rota do Sol e da Moqueca�. 
Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, entorno regional e 
de outros estados e outros países, 

http://www.vemprak.com/guarapari
http://www.rotadosoledamoqueca.c
http://www.rotasdoes.com.
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com maior fluxo de visitantes no 
verão. 
 
Descrição do atrativo: a praia 
possui dois nomes, ambos 
indígenas. Mucunã é o nome de 
uma planta trepadeira parasita de 
árvores e cujas favas, embora 
venenosas, eram comidas pelos 
indígenas e Peracanga significa osso 
de peixe. 
 
Recanto com enorme privacidade, 
onde ainda resiste uma colônia de 
pescadores, tem águas calmas com 
recifes que se mostram na maré 
baixa. 
 
Muito freqüentada por famílias no 
verão, devido a sua calmaria e aos 
quiosques à Beira-Mar que servem 
petiscos e bebidas. 
 
Referências/documentos 
consultados: 

1. Disponível em: 
www.vemprak.com.br. Acesso 
em: set. 2004. 
2. Disponível em: 
www.rotadosoledamoqueca.com.

br. Acesso em: set. 2004. 
3. Disponível em: 
www.rotasdoes.com. Acesso em: 
set. 2004. 
4. in loco. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Praia dos Padres. 
 
Localização: Nova Guarapari. Área 
urbana.  
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Meaípe. 
 

 
Distância da localidade mais 
próxima: 2km. 
 

Distância da sede do município: 
9km. 
 
Acesso ao atrativo: meio 
rodoviário, bom, totalmente 
pavimentado, sinalizado e adaptado. 
 
Acesso mais utilizado: através da 
Rodovia do Sol ES-060. 
Descrição do acesso utilizado: 
entre Nova Guarapari e Meaípe, a 
esquerda fica a entrada da praia, às 
margens da Rodovia do Sol. 
 
Transporte regular para o 
atrativo: rodoviário, regular, em 
bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção do 
atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há 
entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 

http://www.vemprak.com.br.
http://www.rotadosoledamoqueca.com.
http://www.rotasdoes.com.
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Acessibilidade ao atrativo: 
permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviços de 
limpeza e de segurança, instalações 
sanitárias, locais para alimentação e 
hospedagem não adaptados.  
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: banho de sol e de mar. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da 
�Rota do Sol e da Moqueca�. 
Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, entorno regional e 
de outros estados e outros países, 
com maior fluxo de visitantes no 
verão. 
 
Descrição do atrativo: escondida 
atrás de um pequeno morro, 
coberto por uma mata, com um 
pequeno bosque e castanheiras, 

junto às águas claras e que 
mereceu o seguinte comentário do 
Doutor Silva Mello �Guarapari é 
mais bonito que Côte d�Azur�. 
 
É muito freqüentada por casais e 
famílias, pois o local favorece a 
prática de piqueniques. 
 
O acesso à praia pode ser feito de 
duas formas bem distintas, a 
primeira é estacionando o carro 
próximo à praia (terreno particular) 
e pagando uma taxa pelo acesso ao 
terreno particular. A Segunda, 
através de uma trilha cuja entrada é 
pela Enseada Verde, na praia 
vizinha de Meaípe.  
 
Observações complementares: 
após a cobrança de estacionamento, 
o proprietário passou a desenvolver 
a estrutura do local, contando hoje 
com uma pequena lanchonete, 
banheiros etc. 
 
Referências/Documentos 
consultados:  

1. Disponível em: 
www.vemprak.com.br. Acesso 

em: set. 2004 
2. Disponível em: 
www.rotadosoledamoqueca.com.
br. Acesso em: set. 2004. 
3. Disponível em: 
www.incaper.es.gov.br. Acesso 
em: set. 2004. 
4. in loco. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Praia de Meaípe. 
 
Localização: Área urbana.  
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Nova Guarapari. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 7km. 
 
Distância da sede do município: 
9km. 
 
Acesso ao atrativo: meio 
rodoviário, bom, totalmente 
pavimentado, sinalizado e adaptado. 
Acesso mais utilizado: através da 
Rodovia do Sol ES-060. 

http://www.vemprak.com.br.
http://www.rotadosoledamoqueca.com.
http://www.incaper.es.gov.br.
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Descrição do acesso utilizado: a 
rodovia passa pelo bairro/balneário 
de Meaípe que por sua vez �divide� 
o bairro ao meio. 
 
Transporte regular para o 
atrativo: rodoviário, regular, em 
bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção do 
atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há 
entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 

 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviços de 
limpeza e de segurança, instalações 
sanitárias, locais para alimentação e 
hospedagem, área de lazer e 
entretenimento não adaptados.  
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: banho de sol e de mar. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da 

�Rota do Sol e da Moqueca�. 
Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, entorno regional e 
de outros estados e outros países, 
com maior fluxo de visitantes no 
verão. 
 
Descrição do atrativo: antiga 
aldeia de pescadores é hoje um dos 
locais mais freqüentados do estado, 
sendo que a praia já foi considerada 
uma das mais belas praias do Brasil 
pela Guia Quatro Rodas. 
 
Toda contornada por castanheiras, 
com areia batida, ondas e recifes, 
sua paisagem é de uma beleza 
constante e poética.  
 
Sua infra-estrutura baseada em 
hotéis, restaurantes e casas 
noturnas a transformam no �point� 
dos modismos do verão, 
destacando-se a casa noturna 
�Multiplace MAIS� e o bolinho de 
aipim da Zezé, também 
referenciado pelo Guia Quatro 
Rodas, que ajuda a divulgar a vida 



Inventário da Oferta Turística do Município de Guarapari / 2005. 24

noturna. 
 
Nas suas ruas encontra-se o 
comércio de artesanato como a 
renda de bilros, onde peças também 
são produzidas por encomendas. 
 
Referências/Documentos 
consultados:  

1. Disponível em: www. 
guarapari.com. Acesso em: set. 
2004. 
2. Disponível em: 
www.rotadosoledamoqueca.com.
br. Acesso em: set. 2004. 
3. Disponível em: 
www.rotasdoes.com.br. Acesso 
em: set. 2004. 
4. Disponível em: 
www.vemprak.com.br. Acesso 
em: set. 2004. 
5. in loco. 

 
 
4.1.1.2 - Restingas. 
 
Nome do atrativo:  
Restinga de Guarapari. 
 
Localização: o litoral.  
 

Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado 
de conservação e sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, em bom estado e não adaptado, 
com qualidade regular. 
 
Legislação de proteção do atrativo: as 
leis das áreas protegidas.  
 
Estado de conservação: bom. 
 
 

 
 
Visitação: diariamente, com visitas 
guiadas e sem autorização prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: três dias. 

 
Equipamentos e serviços do atrativo: 
serviços de limpeza e locais para 
alimentação e hospedagem, parcialmente 
adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
caminhadas interpretativas e 
contemplativas e pesquisa.  
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da 
�Rota do Sol e da Moqueca�. 
Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, entorno regional e 
de outros estados e outros países, 
com maior fluxo de visitantes no 
verão. 
 
Descrição do atrativo: a restinga 
constitui os cordões litorâneos e 
dunas que ocorrem ao longo de todo 
o litoral, formados pela constante 
deposição de areias por influência 
direta da ação do mar, sendo 
encontradas as fisionomias 
herbácea e arbórea (IBGE, 1993). 
Ao longo da ocupação humana, a 
vegetação de restinga foi retirada 

http://www.rotadosoledamoqueca.com.
http://www.rotasdoes.com.br.
http://www.vemprak.com.br.
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em grande parte, pois representava 
um obstáculo à praia, à extração da 
areia e outras atividades. Houve 
substituição por exógenas mais 
valorizadas paisagisticamente, antes 
mesmo da vegetação natural ser 
conhecida e estudada, a fauna 
perdeu seu abrigo, sua fonte de 
nutrientes e também tendeu ao 
desaparecimento. A restinga é típica 
da região e compreende uma das 
áreas mais ricas em variedades de 
ambientes do sul do Estado: matas, 
apresenta um pequena região de 
dunas, bromélias, cactos e ipês. 
 
Pode-se observar a grandeza da 
biodiversidade de Guarapari, conhecendo o 
Parque Estadual Paulo César Vinha, onde se 
encontram restinga, lagoa, praia e 
arquipélago reunidos. A paisagem da região 
é caracterizada pela presença de cobertura 
vegetal típica de restinga, composta de 
diferentes comunidades vegetais, além de 
possuir lagoas costeiras em diferentes 
estádios de eutrofização. A restinga 
também aparece em abundância na Área 
da Proteção Ambiental de Setiba, onde se 
localiza a Praia de Setiba. Considerando a 
longa extensão da faixa litorânea, as 
restingas constituem um dos ecossistemas 
mais representativos do Espírito Santo 
(Behar,1993), mesmo assim, �a restinga é 

um ecossistema de frágil equilíbrio, onde a 
biota atua como controladora dos principais 
ciclos de nutrientes existentes� (Lacerda, 
1984). Pereira (1990) disse da restinga de 
Setiba que �a presença de lagos, o desnível 
do solo, que aproxima o lençol freático da 
superfície, a direção dos ventos, a distância 
ao mar, a formação geológica, são alguns 
fatores que afetam a distribuição da 
vegetação na restinga de Setiba, 
contribuindo na organização de diversas 
comunidades�. 
Referências/Documentos consultados:  

1. Disponível em: 
www.geocities.com. Acesso em: 
dez. 2004. 
2. Disponível em: 
www.timberland.com.br. Acesso 
em: dez. 2004. 
3. Corredor Portuário 
Ecológico. Disponível em: 
www.iesb.org.br. Acesso em: 
2005. 
4. in loco. 

 
 
 
 
4.1.1.3 � Mangues. 

 
 
Nome do atrativo:  
Manguezais de Guarapari. 

 
Localização: o litoral.  
 
 

 
 
Acesso ao atrativo: hidroviário fluvial, em 
estado regular de conservação e não 
sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: hidroviário 
contratado, em estado regular e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção do atrativo: as 
leis das áreas protegidas.  
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, com visitas 
guiadas e sem autorização prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o 

http://www.geocities.com
http://www.timberland.com.br.
http://www.iesb.org.br.
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atrativo: três dias. 
 
Equipamentos e serviços do atrativo: 
serviços de limpeza e locais para 
alimentação e hospedagem, parcialmente 
adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
caminhadas interpretativas e 
contemplativas e pesquisa.  
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da 
�Rota do Sol e da Moqueca�. 
Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, entorno regional e 
de outros estados e outros países, 
com maior fluxo de visitantes no 
verão. 
Descrição do atrativo: o 
manguezal, também tem grande 
presença em Guarapari. Tal região é 
conhecida pelo cinturão verde que a 
envolve, sendo material para muitas 
pesquisas na área ambiental. Os 
manguezais são ecossistemas de 
grande importância no equilíbrio 
ecológico, sendo um berçário 
favorável para o desenvolvimento 

de muitas espécies de animais e 
plantas. A Estação Ecológica 
Estadual da Concha D�ostra é um 
exemplo desta diversidade, sendo 
considerada pela SEAMA uma 
unidade de conservação de proteção 
integral. 
 
A fauna do manguezal se destaca com a 
presença de várias espécies de 
caranguejos, formando enormes 
populações nos fundos lodosos. As ostras, 
mexilhões, berbigões e cracas 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 os seus 
tubos calcários e se alimentando de 
microorganismos que decompõem a lignina 
dos troncos, auxiliando a renovação natural 
do ecossistema através da queda de 
árvores velhas, muito perfuradas. Os 
leitorões também entram nos mangues 
durante a maré alta para se alimentar.  
 
Podemos acrescentar também, que o 
ecossistema costeiro ocorre apenas em 
lugares com influência de marés e de água 
salobra (mistura de água doce e salgada). 
É comum encontrarmos este ecossistema 
em regiões estearinas (desembocadura de 
rio), em lagoas e baías. Ocorrem em 
pontos da costa onde há depósito de 

sedimento fino, a argila, que forma a lama. 
Ecossistema altamente produtivo, 
principalmente devido ao grande aporte de 
nutrientes vindos dos rios que se depositam 
em seu sedimento. A vegetação é 
totalmente específica: mangue-branco e 
mangue-vermelho (com raízes aéreas e 
respiratórias). A exemplo da fauna, 
encontramos: moluscos, crustáceos, 
grande quantidade de peixes jovens 
(berçário do mar), aves que se alimentam 
desses peixes, entre outros. O manguezal é 
um ecossistema exclusivamente tropical. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Disponível em: 
www.lapa.ufscar.br. Acesso 
em: dez. 2004. 
2. Disponível em: 
www.geocities.com. Acesso 
em: dez. 2004. 
3. Disponível em: 
www.timberland.com.br . 
Acesso em: dez. 2004. 
4. Corredor Portuário 
Ecológico. Disponível em:  
www.iesb.org.br. Acesso em: 
2005. 
5. in loco. 

 
4.1.2 � Terras Insulares. 
 

http://www.lapa.ufscar.br
http://www.geocities.com.
http://www.timberland.com.br
http://www.iesb.org.br
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4.1.2.1 - Ilhas. 
 
Nome do atrativo:  
Ilhas Rasas. 
 
Localização: Área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Setiba.  
 
Distância mais próxima do 
atrativo: 7 milhas da costa.  
 
Distância da sede do município: 
7 milhas da costa de Guarapari. 
 
Acesso ao atrativo: hidroviário 
marítimo. 
 
Transporte regular para o 
atrativo: hidroviário marítimo, 
contratado, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção do 
atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há 

entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
permanente. 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: mergulho submarino, 
tanto apnéia como autônomo (com 
cilindro de ar). 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da 
�Rota do Sol e da Moqueca�. 
Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, entorno regional e 
de outros estados e outros países, 
com maior fluxo de visitantes no 
verão. 
 

Descrição do atrativo: o mergulho 
nas Ilhas Rasas proporciona a visão 
das formações rochosas cobertas de 
esponjas coloridas, vários tipos de 
corais, anêmonas etc. 
 
Juntos a um dos parcéis se 
encontram os destroços do �Veleiro 
Enseada� e do pesqueiro �Guarani�, 
além de restos de naufrágios que de 
vez em quando eram utilizados 
como alvo de treinamento da 
Marinha do Brasil. 
 
Com profundidade de 8 a 22 metros 
oferece condições excelentes e 
variadas para mergulho. 
 
Referências/Documentos 
consultados:  

1. Disponível em: 
www.rotasdoes.com.br . Acesso 
em: set. 2004. 
2. in loco. 

 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Ilha Escalvada. 

http://www.rotasdoes.com.br
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Localização: Área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Perocão. 
 
Distância mais próxima do 
atrativo: 6 milhas da costa de 
Guarapari. 
 
Distância da sede do município: 
6 milhas da costa de Guarapari. 
 
Acesso ao atrativo: hidroviário 
marítimo. 
 
Transporte regular para o 
atrativo: hidroviário marítimo, 
contratado, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção do 
atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há 
entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 

guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. Ver mais 
informações em descrição do 
atrativo. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: mergulho submarino, 
tanto apnéia como autônomo (com 
cilindro de ar). 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da 
�Rota do Sol e da Moqueca�. 
Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, entorno regional e 
de outros estados e outros países, 
com maior fluxo de visitantes no 
verão. 
 

Descrição do atrativo: no ponto 
de mergulho, na Ilha da Escalvada 
não é permitido o desembarque, 
pois principalmente entre os meses 
de maio a setembro ocorre a desova 
das andorinhas do mar. 
 
É na Ilha Escalvada que se situa o 
farol avistado de Guarapari e o 
principal ponto para a prática de 
�Drift Dive� (mergulho a favor da 
corrente, aproveitando a força das 
águas). 
Mar aberto com profundidade de 30 
metros. Pedras, grutas, cânions, 
cardumes e diversos corais. Lago 
abrigado (do vento predominante 
nordeste). Profundidade: 8 a 18 
metros. 
 
Referências/Documentos 
consultados:  

1. Revista Trilhas, nº 26, 10 
de março. 
2. Disponível em: 
www.rotasdoes.com.br . 
Acesso em: set. 2004. 
3. in loco. 
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Nome do atrativo: Três Ilhas. 
 
Localização: Área de Proteção 
Ambiental das Três Ilhas, em frente 
à Praia de Caraís. Não urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Perocão. 
 
Distância mais próxima do 
atrativo: 6 milhas da costa de 
Guarapari. 
 
Distância da sede do município: 
6 milhas da costa de Guarapari. 
 
Acesso ao atrativo: hidroviário 
marítimo. 
 
Transporte regular para o 
atrativo: hidroviário marítimo 
contratado, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção do 
atrativo: Decreto n° 3.747-n, de 12 
de setembro de 1994. 
 

Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há 
entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: não há. 

 
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: mergulho submarino, 

tanto apnéia como autônomo (com 
cilindro de ar). 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da 
�Rota do Sol e da Moqueca�. 
Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, entorno regional e 
de outros estados e outros países, 
com maior fluxo de visitantes no 
verão. 
 
Descrição do atrativo: 
arquipélago com três ilhas, incluindo 
ilhotas e pedras, sendo elas: 
Francisco Vaz, Cambaião, 
Guanchimbas, Leste-oeste, 
Quitongo, Toaninha, Guararema, 
Alcabira e Pedra dos Patos. O 
arquipélago é a base de várias 
espécies de aves que ali descansam, 
procriam e se alimentam.  
 
Possui profundidade de 5 a 15m e 
visibilidade chegando a 20m. 
Descobrem-se fontes de água e 
piscinas naturais, corais com grande 
quantidade de peixes, que são 
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rodeados pelo fundo de areia clara, 
entre os quais é comum achar 
linguados, tartarugas e arraias. 
 
As visitas são controladas e em 
algumas ilhas o desembarque é 
proibido. 
 
Referências/Documentos 
consultados:  

1. Disponível em: 
www.rotasdoes.com.br. 
Acesso em: dez. 2004. 
2. Disponível em: 
www.brasilmergulho.com.br. 
Acesso em: dez. 2004. 
3. in loco 

4.1.3 � Hidrografia. 
 
4.1.3.1 - Rios. 
 
Nome do atrativo:  
Rios que banham o Município.  
 
Localização: passam por áreas urbanas e 
não urbanas.  
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado 
e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: é possível 

o acesso aos rios por diversos caminhos, 
dependendo do rio. Mas nenhum destes 
possuem estrutura de embarque e 
desembarque. 
 
Transporte para o atrativo: não há 
transporte regular. 
 
Legislação de proteção do 
atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há 
entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: depende da disponibilidade dos 
interessados, podendo ser horas ou dias. 
 
Equipamentos, instalações e serviços 
no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
passeios em embarcações e pesca 
esportiva. 
 

Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da 
�Rota do Sol e da Moqueca�. 
Coordenada pela SEDETUR. 
 

 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, entorno regional e 
de outros estados e outros países, 
com maior fluxo de visitantes no 
verão. 
 
Descrição do atrativo: o município é 
banhado pelos rios: 

 Jaboti;  
 Meaípe;  
 Perocão;  
 Una;  
 Calçado;  
 Claro;  

http://www.rotasdoes.com.br.
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 da Prata;  
 Corindiba;  
 Conceição. 

 
Referências/Documentos 
consultados:  

1. Disponível em: 
www.vemprak.com.br. 
Acesso em: out. 2004. 
2. in loco. 

4.1.3.2 - Lagos/Lagoas. 
 
Nome do atrativo:  
Lagoa de Caraís. 
 
Localização: Parque Estadual Paulo 
César Vinhas. Área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Setiba. 
Distância da localidade mais 
próxima: 6km. 
 
Distância da sede do município: 
14km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em 
regular estado e sinalizado. 
 

Acesso mais utilizado: através do 
Parque Estadual Paulo César Vinhas. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
asfalto até Setiba (balneário) ou até 
a entrada do parque. A partir desse 
trecho andar pela trilha 
aproximadamente uma hora. 
 
Transporte regular para o 
atrativo: a pé, com bom acesso ao 
local. 
 
Legislação de proteção do 
atrativo: Lei Federal nº 4903 � 
16/05/94 e Lei Estadual nº 2993 � 
06/06/90. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: centro de 
recepção, portaria principal, 
adaptado, posto de informações e 
guarita. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 

permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: banho e pesca. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da 
�Rota do Sol e da Moqueca�. 
Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, entorno regional e 
de outros estados e outros países, 
com maior fluxo de visitantes no 
verão. 
 
Descrição do atrativo: 
caminhando pelas trilhas da reserva 
que margeiam o mar, chega-se a 
esta lagoa de águas escuras e 
calmas. 
 
Contornada pela vegetação de 
restinga, há vários atrativos, como 

http://www.vemprak.com.br.
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pedras, parte alagada, mar e lagoa. 
É invadida nas marés mais altas 
pelo mar e fica com águas salobras. 
No ponto de ligação com o mar 
pode-se perceber que o afloramento 
granítico parece uma tartaruga 
desovando, região de ter sido 
denominada Pedra da Tartaruga.  
 
O passeio através da lagoa é uma 
forma de se desfrutar da natureza e 
das paisagens existentes no local. 
 
Referências/Documentos 
consultados:  

1. Disponível em: 
www.vemprak.com.br. Acesso 
em: set. 2004. 
2. Disponível em: 
www.citybrasil.com.br. Acesso 
em: set. 2004. 
3. Disponível em: 
www.litoralsulcapixaba.com.br. 
Acesso em: set. 2004. 
4. in loco. 

 
 
Nome do atrativo:  
Lagoa Vermelha, ou do Milho  
ou da Coca-Cola. 

 
Localização: Parque Estadual Paulo 
César Vinhas. Área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Ponta da Fruta. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 5km. 
 
Distância da sede do município: 
21km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcial-mente pavimentado, em 
regular estado e sinalizado. 
 
Acesso mais utilizado: através da 
Rodovia do Sol ES-060. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
saindo da Rodovia ES-060, no 
balneário de Ponta da Fruta, descer 
à esquerda. 
 
Acesso regular para o atrativo: a 
pé com bom acesso ao local.  
 
Legislação de proteção do 
atrativo: Lei Federal nº 4903 � 

16/05/94 e Lei Estadual nº 2993 � 
06/06/90. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: locais para 
alimentação não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: banho e pesca. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da 
�Rota do Sol e da Moqueca�. 
Coordenada pela SEDETUR. 
 

http://www.vemprak.com.br.
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Origem dos visitantes: 
intermunicipal, entorno regional e 
de outros estados e outros países, 
com maior fluxo de visitantes no 
verão. 
 
Descrição do atrativo: seu nome 
vem da cor de suas águas, que são 
avermelhadas pela presença de 
lanolina e tanino, dois compostos 
naturais presentes no local. 
 
Local para banhos, pescas e 
piqueniques, embora esteja 
ameaçada pelo urbanismo. 
 
Referências/Documentos 
consultados:  

1. Disponível em: 
www.vemprak.com.br. Acesso 
em: set. 2004. 
2. Disponível em: 
www.rotasdoes.com.br . Acesso 
em: set. 2004. 
3. Disponível em: 
www.rotadosoledamoqueca.com.
br. Acesso em: set. 2004. 
4. in loco. 

 
 

 
Nome do atrativo:  
Lagoa Mãe-Bá. 
 
Localização: às margens da 
Rodovia ES-060. Área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Porto Grande. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 5km. 
Distância da sede do município: 
10km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcial-mente pavimentado, em 
regular estado e sinalizado. 
 
Acesso mais utilizado: através da 
Rodovia do Sol ES-060. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
pela Rodovia ES-060 (Rodovia do 
Sol) cerca de 2km após a entrada 
principal do Balneário Enseada Azul, 
acesso pelo lado esquerdo da via, 
no sentido Guarapari para Meaípe. 
 
Acesso regular para o atrativo: a 

pé com bom acesso ao local. 
 
Legislação de proteção do 
atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há 
entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: locais para 
alimentação e hospedagem não 
adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: banho e pesca. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da 

http://www.vemprak.com.br.
http://www.rotasdoes.com.br
http://www.rotadosoledamoqueca.com.
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�Rota do Sol e da Moqueca�. 
Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, entorno regional e 
de outros estados e outros países, 
com maior fluxo de visitantes no 
verão. 
 
Descrição do atrativo: segunda 
maior lagoa do Estado, serve 
também como divisa natural dos 
municípios de Guarapari e Anchieta. 
 
Local próprio para banhos, pesca e 
piqueniques. Seu nome tem duas 
origens, uma é derivada do tupi 
guarani, e significa �mãe que olha 
por todos�. A segunda deriva da 
corruptela de Mbay = feixe de areia 
e Ypá = alagadiço, ou seja, lagoa do 
Areal. 
 
Às suas margens encontram hotéis, 
pousadas, restaurantes, 
propriedades rurais, residências de 
veraneio e áreas de preservação 
particular entre outros. 
 
Referências/Documentos 

consultados:  
1. Disponível em: 
www.vemprak.com.br. 
Acesso em: set. 2004. 
2. in loco. 

 
4.1.4 � Quedas D�água. 
 
4.1.4.1 - Cachoeira. 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeirinha ou Cachoeira do 
Zanon. 
 
Localização: sede Rodovia BR-101. 
Área urbana.  
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 2km. 
 
Distância da sede do município: 
2km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e não sinalizado. 
 

Acesso mais utilizado: através da 
Rodovia BR-101, Sul. 
 
Descrição do acesso utilizado: no 
trevo de Guarapari, na BR-101, 
entrar à direita e seguir por 1km até 
o atrativo. 
 
Transporte regular para o 
atrativo: rodoviário, contratado, 
em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção do 
atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há 
entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso pago e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 

http://www.vemprak.com.br.
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Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: instalações 
sanitárias, área de lazer e 
entretenimento, locais para 
alimentação e hospedagem não 
adaptados e estacionamento 
arborizado. 
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: banho. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da 
�Rota do Sol e da Moqueca�. 
Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, entorno regional e 
de outros estados, com maior fluxo 
de visitantes no verão. 
 
Descrição do atrativo: situada a 
apenas 1km da Rodovia BR-101, a 
cachoeirinha é uma alternativa aos 
banhos de mar em Guarapari. 
 
Os proprietários da área 
fomentaram a infra-estrutura com 
pousada, áreas de lazer com 
churrasqueiras, campo de futebol, 

bar, banheiros e vem atraindo 
assim, visitantes ao local. A entrada 
é paga. 
 
Referências/Documentos 
consultados:  

1. Disponível em: 
www.rotasdoes.com.br . 
Acesso em: set. 2004. 
2. in loco. 

 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeiras de Buenos Aires. 
 
Localização: Vila de Buenos Aires. 
Área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Vila de Buenos Aires. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 2km. 
 
Distância da sede do município: 
7km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 

parcialmente pavimentado, em 
regular estado e não sinalizado. 
 
Acesso mais utilizado: acesso na 
Rodovia BR-101, no trevo de 
Guarapari. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
até o trevo da BR-101 é sinalizado e 
asfaltado. Após, estrada de terra 
com conservação, variando de boa a 
regular em função também das 
chuvas. 
 
Transporte regular para o 
atrativo: rodoviário, contratado, 
em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção do 
atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há 
entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 

http://www.rotasdoes.com.br
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Acessibilidade ao atrativo: 
permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: instalações 
sanitárias, área de lazer e 
entretenimento, locais para 
alimentação e hospedagem não 
adaptados e mirantes. 
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: banho. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da 
�Rota do Sol e da Moqueca�. 
Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, entorno regional e 
de outros estados, com maior fluxo 
de visitantes no verão. 
 
Descrição do atrativo: região 
montanhosa a 7km do trevo conta 
com um conjunto de atrativos como 
propriedades e paisagens rurais 

repletas de riachos, áreas de Mata 
Atlântica, mirantes com vista para o 
litoral, trilhas e cachoeiras. 
 
Muito procurada por amantes e 
praticantes do mountain bike, na 
região ainda não há infra-estrutura 
na altura, mas talvez seja isto uma 
das atrações. 
 
Observações complementares: 
em Buenos Aires localizam-se as 
cachoeiras de Boa Esperança e de 
Buenos Aires. 
 
Referências/Documentos 
consultados:  

1. Disponível em: 
www.rotadosoledamoqueca.c
om.br. Acesso em: set. 2004. 
2. Disponível em: 
www.vemprak.com.br . 
Acesso em: set. 2004. 
3. in loco. 

 
4.1.5 � Unidades de Conservação. 
 
4.1.5.1 - Estadual. 
 
Nome do atrativo:  

Proteção Ambiental Estadual  
Paulo César Vinha ou APA de 
Setiba. 
 
Localização: entre a região 
nordeste do Município de Guarapari 
e extremo sul do Município de Vila 
Velha. Área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Setiba. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 3km. 
 
Distância da sede do município: 
12km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Acesso mais utilizado: através da 
Rodovia do Sol ES-060. 
 
Transporte para o atrativo: 
rodoviário, regular, ônibus com 
freqüência de 1 em 1 hora, em bom 
estado e não adaptado.  
 

http://www.rotadosoledamoqueca.c
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Descrição do acesso utilizado: 
pode visitar a APA, somente pelo 
acesso da entrada do Parque que 
fica no Km 37,5 da Rodovia 
Estadual ES-060, próximo a Setiba, 
na lateral direita da pista sentido 
Guarapari � Vila Velha. 
Legislação de proteção do 
atrativo: Lei Federal nº 4903 � 
16/05/94 e Lei Estadual nº 2993 � 
06/06/90. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: centro de 
recepção, portaria principal, posto 
de informações e guarita. 
 
Visitação: janeiro e dezembro, de 
domingo a Sábado, das 8h às 17h, 
com visitas guiadas, ingresso 
gratuito e com autorização prévia. 
ligar para o parque e agendar pelo 
telefone (27) 3367-0002. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: um dia. 

 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviços de 
informações, de limpeza e de 
segurança, instalações sanitárias e 
alojamento com cozinha para 
pesquisadores, não adaptados, guia 
de turismo/condutor e 
estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: caminhada contemplativa 
e interpretativa e pesquisa. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da 
�Rota do Sol e da Moqueca�. 
Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, entorno regional e 
de outros estados e outros países, 
com maior fluxo de visitantes no 
verão. 
 
Descrição do atrativo: a APA de 
Setiba é um espaço territorial, 
especialmente protegido, situado 
entre o extremo sul do Município de 
Vila Velha a Ponta da Fruta (Vila 

Velha) e região nordeste do 
Município de Guarapari, Setiba 
(Guarapari), compreende um 
espaço de 12.960 hectares incluindo 
uma parte continental com o Parque 
Estadual Paulo César Vinha em seu 
interior e outra marinha que 
abrange a área do Arquipélago das 
Três Ilhas. 
 
Fica instituída a área de Proteção 
Ambiental Estadual Paulo César 
Vinhas, denominada simplesmente 
APA de Setiba. As visitas só podem 
ser feitas pela área do Parque 
Estadual Paulo César Vinhas, que 
contém estudos de manejo no local 
e também as visitas nestas áreas  
planejadas e monitoradas são em 
prol a um controle ambiental eficaz 
no local. 
 
A diversidade biológica nessas áreas 
tem sido motivo de muita atenção 
por parte das várias entidades que 
se engajaram na luta pela 
conservação dessa região. 
 
A administração e fiscalização da 
APA de Setiba ficam a cargo de um 
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Conselho de Gestão, integrado por 
representantes do Governo 
Estadual, da Prefeitura Municipal de 
Guarapari, da Prefeitura Municipal 
de Vila Velha e das Organizações 
Não Governamentais sem fins 
lucrativos, cujos objetivos e 
atividades tenham afinidade com os 
objetivos e atividades a serem 
desenvolvidas para a implantação e 
funcionamento da APA de Setiba. 
 
A APA de Setiba tem como um dos 
objetivos: conservar toda a sua 
área, incluindo o Arquipélago das 
Três Ilhas, constituído pelas Ilhas 
Quitongo, Cambaião Guararema, 
Leste-oeste e Guanchumbas. 
 
Referências/documentos 
consultados: 

1. Disponível em: www.proinfo-
es.gov.br. Acesso em: set. 2004. 
2. Disponível em: 
www.rotadosoledamoqueca.com.
br. Acesso em: set. 2004. 
3. Disponível em: 
www.rotasdoes.com.br. Acesso 
em: set. 2004. 
4. Disponível em: 

www.viarestinga.etc.br. Acesso 
em: set. 2004. 
5. MARIANO, Andréia Ribeiro, 
SILVA, Juliana Marques et al. 
Inventário Turístico de 
Guarapari. FIPAG-Faculdades 
Integradas Padre Anchieta de 
Guarapari Curso de Turismo, 
2000. 
6. Disponível em: 
www.seger.es.gov.br. Acesso 
em: 2005. 
7. in loco. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Parque Estadual Paulo César 
Vinha. 
Localização: Rodovia do Sol, Km 
37, Setiba. Área não urbana. 
 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Setiba. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 3km. 
 
Distância da sede do município: 

12km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Acesso mais utilizado: através da 
Rodovia do Sol ES-060. 
 
Transporte para o atrativo: 
rodoviário, regular, ônibus com 
freqüência de 1 em 1 hora, em bom 
estado e não adaptado.  
 

 
 
Descrição do acesso utilizado: a 
entrada do Parque fica no Km 37,5 
da Rodovia Estadual ES-060, 

http://www.proinfo-
http://www.rotadosoledamoqueca.com.
http://www.rotasdoes.com.br.
http://www.viarestinga.etc.br.
http://www.seger.es.gov.br.
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próximo a Setiba, na lateral direita 
da pista sentido Guarapari � Vitória. 
 
Legislação de proteção do 
atrativo: Lei Federal nº 4903 � 
16/05/94 e Lei Estadual nº 2993 � 
06/06/90. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: centro de 
recepção, portaria principal, posto 
de informações e guarita. 
 
Visitação: janeiro e dezembro, de 
domingo a sábado, das 8h às 17h, 
com visitas guiadas, ingresso 
gratuito e com autorização prévia. 
Ligar para o parque e agendar pelo 
telefone (27) 3367-0002). 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: um dia. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviços de 
informações, de limpeza e de 

segurança, instalações sanitárias e 
alojamento com cozinha para 
pesquisadores, não adaptados, guia 
de turismo/condutor e 
estacionamento. 
 
 
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: caminhada contemplativa 
e interpretativa e pesquisa. 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da 
�Rota do Sol e da Moqueca�. 
Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, entorno regional e 
de outros estados e outros países, 
com maior fluxo de visitantes no 
verão. 
 
Descrição do atrativo: o Parque 
Estadual Paulo César Vinha localiza-
se em Setiba (Guarapari), foi criado 
para proteger espécies de plantas e 
animais que estavam sendo 
ameaçadas pelo desmatamento. E, 
também, para ser um lugar aberto a 
visitas, pesquisa e conhecimento. 

 
Com cerca de 1500ha de praias, 
florestas, lagoas, dunas e alagados, 
faz parte da APA de Setiba tem uma 
parte terrestre que abrange o 
Parque e uma parte marinha que 
abrange o arquipélago das três 
ilhas. 
 
No Parque há três lagoas, sendo 
que o maior destaque é a lagoa de 
Caraís (área aproximada do espelho 
d�água: 32,6ha) que em 
determinadas épocas do ano tem 
abertura para o mar, permitindo 
assim trocas de água e nutrientes, 
favorecendo a flora e a fauna do 
local. 
 
Há dunas com mais de 15m de 
altura, móveis pela ação do vento 
que, associadas as planícies de 
restinga e planícies alagadas 
compõem um complexo quadro, 
permitindo a ocorrência de inúmeras 
espécies. 
Há uma rica vegetação de Mata 
Atlântica litorânea a manguezais, 
passando por mata de restinga e 
planícies cactáceas, entre outras. 
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Encontram-se mais de 120 espécies 
de aves como o martim-pescador, 
cancará, gavião, garças, cancan e 
espécies raras como a cegonha ou 
maguri. 
 
Consideradas extintas no Espírito 
Santo desde 1981, segundo Augusto 
Ruschi, baleias franca, mamíferas 
como cachorro do mato, veado, 
paca, tatu, mão-pelada, gambá, 
sagüi-cara branca, além de anfíbios, 
moluscos, crustáceos, répteis, 
ofídios e peixes. 
 
Referências/documentos 
consultados: 

8. Disponível em: www.proinfo-
es.gov.br. Acesso em: set. 2004. 
9. Disponível em: 
www.rotadosoledamoqueca.com.
br. Acesso em: set. 2004. 
10. Disponível em: 
www.rotasdoes.com.br. Acesso 
em: set. 2004. 
11. Disponível em: 
www.viarestinga.etc.br. Acesso 
em: set. 2004. 
12. MARIANO, Andréia Ribeiro, 

SILVA, Juliana Marques et al. 
Inventário Turístico de 
Guarapari. FIPAG-Faculdades 
Integradas Padre Anchieta de 
Guarapari Curso de Turismo, 
2000. 
13. in loco. 

 
 
 
4.1.5.2 - Municipal. 
 
Nome do atrativo:  
Parque Morro da Pescaria. 
 
Localização: Praia do Morro. Área 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: sede.  
 
Distância da localidade mais 
próxima: 3km. 
 
Distância da sede do município: 
3km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 

 
Acesso mais utilizado: Avenida 
Beira-Mar. Praia do Morro. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
segue-se pela Avenida Beira-Mar 
até o extremo norte da Praia do 
Morro e para chegar à entrada 
principal. 
 
Transporte para o atrativo: 
rodoviário, regular, ônibus com 
freqüência de 1 em 1 hora, em bom 
estado e não adaptado.  
 
Legislação de proteção do 
atrativo: Lei Municipal 1673/97 � 
29/07/97. Processo nº 047/89-CEC, 
tombado em 02/01/1992, inscrito 
no Livro de Tombo Paisagístico, às 
páginas 05v e 6 sob o nº 14. 
Resolução nº 01/97-CEC - Proc. 
47/89. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: portaria 
principal e pela guarita. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 

http://www.proinfo-
http://www.rotadosoledamoqueca.com.
http://www.rotasdoes.com.br.
http://www.viarestinga.etc.br.
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guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: pier para 
atracação de escunas. 
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: observação da fauna e 
flora local e caminhadas ecológicas. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da 
�Rota do Sol e da Moqueca�. 
Coordenada pela SEDETUR. 
 

 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, entorno regional e 
de outros estados e outros países, 
com maior fluxo de visitantes no 
verão. 
 
Descrição do atrativo: Área de 
Proteção Ambiental, situada dentro 
da gleba urbana de Guarapari, junto 
à praia mais movimentada do 
município, na Praia do Morro. O 
Parque tem 110ha coberto por 
vegetação de restinga e Mata 
Atlântica, entre suas atrações 
destacam-se as Três Praias, os 
mirantes naturais e a proximidade 
com os restos de naufrágios 
(Victória 8B), outros pontos de 
mergulho e além da lagoa fazem 
parte desta reserva. 

 
As praias justificam seus nomes: 
Praia da Concha, com extensão de 
100m e 15m de largura, tem suas 
areias todas cobertas por conchas, a 
Praia da Raposa, fica em frente à 
Ilha da Raposa (um dos pontos de 
mergulho) e na Praia Vermelha há 
areias vermelhas por serem 
originária da Granada, um mineral. 
 
Dos mirantes avista-se a Ilha da 
Raposa e a Praia do Morro e o 
Centro de Guarapari. 
A guarita fica a 100 metros da 
entrada do parque, na altura do 
píer. 
 
Referências/Documentos 
consultados:  

1. Disponível em: 
www.vemprak.com.br. 
Acesso em: set. 2004 
2. Disponível em: www. 
azimuth.com.br. Acesso em: 
set. 2004 e 
3. Disponível em: www 
atlantes.com.br. Acesso em: 
set. 2004 
4. MARIANO, Andréia Ribeiro, 

http://www.vemprak.com.br.
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SILVA, Juliana Marques et al. 
Inventário Turístico de 
Guarapari. FIPAG-
Faculdades Integradas Padre 
Anchieta de Guarapari Curso 
de Turismo, 2000. 
5. in loco. 

 
 
4.1.6 � Flora. 
 
Nome do atrativo:  
Flora. 
 
Localização: em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em regular estado e 
não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção do 
atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 

Acessibilidade ao atrativo: permanente.  
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas, em cada 
localidade visitada. 
 
Equipamentos, instalações e serviços 
no atrativo: os disponíveis nas localidades 
específicas. 
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: contemplação e pesquisa. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da 
�Rota do Sol e da Moqueca�. 
Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, entorno regional e 
de outros estados e outros países, 
com maior fluxo de visitantes no 
verão. 
 
Descrição do atrativo: observam-
se, nesta região, florestas 
latifoliadas tropicais, vegetação 
litorânea e vegetação das zonas de 
área. Nas praias, predomina a 
vegetação herbácea bastante aberta 
e se encontram espécies restritas de 
grama e capim da praia, ciperáceas 

e salsa da praia. Em seguida, onde 
a ação do mar é menos intensa, 
encontramos a vegetação de 
restinga com formações arbustivas, 
arbóreas ou herbáceas, de estrutura 
aberta. Podemos destacar a 
pitangueira, a aroeira da praia, o 
gravatá, as cactáceas, as 
orquidáceas terrestres (Sumaré) e o 
coqueiro da praia. Nos manguezais 
aparecem formações arbustivas ou 
semi-arbóreas de aspecto 
homogêneo, caracterizadas pelas 
raízes adventícias, suportes ou 
pneumatóforos, típicos do mangue 
vermelho e do mangue branco. A 
floresta latifoliada é a segunda zona 
paralela à costa que se subdivide 
em latifoliada tropical úmida de 
encosta e latifoliada tropical 
propriamente dita. A primeira ocorre 
onde a umidade atmosférica é muito 
acentuada e os índices 
pluviométricos bastante elevados, 
face ao relevo montanhoso que 
serve de anteparo aos ventos 
úmidos vindos do mar. Esta floresta, 
no entanto, é pouco espessa, 
permitindo a ocupação humana, de 
fácil acesso, mas nela encontramos 
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madeiras duras, como o cedro, o 
jequitibá, o jacarandá e a peroba 
em quantidade reduzida, mais 
miúda, a maçaranduba, o pequiá e a 
macanaíba. Progressivamente o tipo 
de floresta veio sendo derrubada 
pelo homem, que ocupou a área 
inicialmente com a lavoura de café e 
atualmente a utiliza como 
pastagens. 
 
Referências/documentos 
consultados: 

1. Disponível em: 
www.vemprak.com.br. Acesso 
em: out. 2004. 
2. in loco. 

 
 
 
 

 
4.1.7 � Fauna. 
 
Nome do atrativo:  
Fauna. 
 
Localização: em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado 
e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção do 
atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 

 
Acessibilidade ao atrativo: permanente.  
 
 

 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas, em cada 
localidade visitada. 
 
Equipamentos, instalações e serviços 
no atrativo: os disponíveis em cada 
localidade específica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação e pesquisa. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da 
�Rota do Sol e da Moqueca�. 
Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 

http://www.vemprak.com.br.
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intermunicipal, entorno regional e 
de outros estados e outros países, 
com maior fluxo de visitantes no 
verão. 
 
Descrição do atrativo: na região o 
visitante irá encontrar espécies raras de 
animais, como o ouriço-preto, a cegonha, a 
preguiça e diversas espécies da fauna 
marinha.  
 
Pode-se observar a grandeza da 
biodiversidade de Guarapari 
conhecendo o Parque Estadual Paulo 
César Vinha, onde encontrar-se 
restinga, lagoa, praia e arquipélago 
reunidos. A paisagem da região é 
caracterizada pela presença de 
cobertura vegetal típica de restinga, 
composta de diferentes 
comunidades vegetais, além de 
possuir lagoas costeiras em 
diferentes estádios de eutrofização.  
 
Considera-se que esta região é uma da 
mais ricas do Estado, em fauna e flora 
marinhas. A restinga é típica na região, e 
compreende uma das áreas mais ricas em 
variedades de ambientes do Sul do Estado: 
são matas, dunas, bromélias, cactos, ipês. 
Na região o visitante irá encontrar espécies 
raras de animais, como o ouriço-preto, a 

cegonha, a preguiça e diversas espécies da 
fauna marinha.  
 
A restinga também aparece em 
abundância na Área da Proteção 
Ambiental de Setiba, onde localiza-
se a Praia de Setiba. 
 
O mais ricos dos habitat naturais, o 
manguezal, também tem grande 
presença na região, tal região é 
conhecida pelo cinturão verde que a 
envolve, sendo material para muitas 
pesquisas na área ambiental. Os 
manguezais são ecossistemas de 
grande importância no equilíbrio 
ecológico, sendo um berçário 
favorável para o desenvolvimento 
de muitas espécies de animais e 
plantas. A Estação Ecológica 
Estadual da Concha D�ostra é um 
exemplo desta diversidade, sendo 
considerado pela SEAMA uma 
Unidades de Conservação de 
Proteção Integral. 
 
A fauna do manguezal se destaca com a 
presença de várias espécies de 
caranguejos, formando enormes 
populações nos fundos lodosos. As ostras, 
mexilhões, berbigões e cracas 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 os seus 
tubos calcários e se alimentando de 
microorganismos que decompõem a lignina 
dos troncos, auxiliando a renovação natural 
do ecossistema através da queda de 
árvores velhas, muito perfuradas. Os 
camarões também entram nos mangues 
durante a maré alta para se alimentar.  
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Disponível em:  
2. www.lapa.ufscar.br.  
Acesso em: dez. 2004. 
3. Disponível em: 
www.geocities.com.br Acesso 
em: dez. 2004. 
4. Disponível em: 
wwwtimberlnd.com.br Acesso 
em: dez. 2004. 
5. In loco. 
 

4.2 � ATRATIVOS CULTURAIS. 
 
4.2.1 � Sítio. 
 
4.2.1.1 - Monumento Histórico. 
 
Nome do atrativo:  
Poço dos Jesuítas. 

http://www.lapa.ufscar.br
http://www.geocities.com.br
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Localização: Morro da Atalaia. 
Bairro Centro. Área urbana.  
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Bairro Muquiçaba. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 2km. 
 
Distância da sede do município: 
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, em bom estado e 
não sinalizado. 
 
Acesso mais utilizado: Atalaia. 
 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado: subindo o morro da 
Atalaia. 
 
Transporte para o atrativo: 
rodoviário, regular. Existe um 
ônibus que passa de 15 em 15 
minutos, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente 

da realização: não há. 
Estado de conservação: ruim. 
 
Entrada do atrativo: não há 
entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: contemplar a paisagem e 
beber da água do poço. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da 
�Rota do Sol e da Moqueca�. 
Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, entorno regional e 

de outros estados e outros países, 
com maior fluxo de visitantes no 
verão. 
 
Observações Complementares: 
em função da ocupação urbana 
desordenada nesta área específica, 
não foi possível ilustrar este 
atrativo. 
 
Descrição do atrativo: poço 
construído pelos jesuítas em 1587, 
que ainda está em funcionamento. 
Acredita-se que a água do poço tem 
poderes curativos. 
 
Em 1988, através do projeto �Arte e 
Cultura� foi encaminhado ao 
Conselho Estadual da Cultura. 
 
Atualmente, encontra-se em estado 
de tombamento. Também chamado 
de Poço de Frente e Poço de Beber. 
 
Referências/ documentos 
consultados:  

1. Secretaria de Turismo, 
Esporte e Cultura. 
Inventário Turístico de 
Guarapari, 2001. 
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2. MARIANO, Andréia Ribeiro, 
SILVA, Juliana Marques et al. 
Inventário Turístico de 
Guarapari. FIPAG-
Faculdades Integradas Padre 
Anchieta de Guarapari Curso 
de Turismo, 2000. 
3. in loco. 

 
 
Nome do atrativo: Grutinha 
Sant� Ana. 
 
Localização: Morro da Igreja 
Velha. Bairro Centro. Área urbana.  
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Bairro Muquiçaba. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 2km. 
Distância da sede do município: 
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, em bom estado e 
não sinalizado. 
 
Acesso mais utilizado: Centro. 
 

Detalhamento do acesso mais 
utilizado: subir a ladeira Dom João 
Cavati.  
 
Transporte para o atrativo: 
rodoviário, regular, de 10 em 10 
minutos, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há 
entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: não há. 
 

Atividades ocorrentes no 
atrativo: contemplação da 
paisagem. 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da 
�Rota do Sol e da Moqueca�. 
Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, entorno regional e 
de outros estados e outros países, 
com maior fluxo de visitantes no 
verão. 
 
Descrição do atrativo: a gruta foi 
construída em 1942. Hoje guarda os 
quadros de Sant� Ana e Nossa 
Senhora Menina e uma imagem de 
Nossa Senhora de Lourdes. 
 
Observações complementares: 
considerada patrimônio afetivo do 
município, ficou abandonada por 
muitos anos e em 1991 foi 
restaurada e entregue à 
comunidade. 
  
Referências/ documentos 
consultados:  

1. Secretaria de Turismo, 
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Esporte e Cultura. 
Inventário Turístico de 
Guarapari, 2001. 
2. MARIANO, Andréia Ribeiro, 
SILVA, Juliana Marques et al. 
Inventário Turístico de 
Guarapari. FIPAG-
Faculdades Integradas Padre 
Anchieta de Guarapari Curso 
de Turismo, 2000. 
3. in loco. 

 
4.2.2 - � Edificações. 
 
4.2.2.1 � Arquitetura Civil. 
 
Nome do atrativo:  
Radium Hotel. 
 
Localização: Praia da Areia Preta. 
Área urbana.  
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Bairro Muquiçaba. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 2km. 
 
Distância da sede do município: 
sede. 

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

 
 
Acesso mais utilizado: Praia da 
Areia Preta. 
 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado: pelas ruas laterais e 
principais, próximas ao hotel. 
 
Transporte para o atrativo: 
rodoviário, regular, ônibus de 5 em 
5 minutos, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente 

da realização: tombado em 1 de 
Outubro de 1988, como bem de 
valor histórico e cultural, conforme 
resolução nº 004/98 - CEC. 
Publicado no Diário Oficial de 13 de 
Outubro de 1998. 
 
Estado de conservação: ruim. 
 
Entrada do atrativo: porta, 
embora atualmente não esteja 
aberto à visitação. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: não é aberto 
à visitação. Existem apenas os 
serviços oferecidos no entorno do 
hotel. 
 
Atividades ocorrentes no 
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atrativo: visitação externa. 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da 
�Rota do Sol e da Moqueca�. 
Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, entorno regional e 
de outros estados e outros países, 
com maior fluxo de visitantes no 
verão. 
 
Descrição do atrativo: antigo 
hotel cassino que foi tombado pelo 
patrimônio histórico e hoje está em 
estado de abandono. Não há 
serviços oferecidos, somente é 
possível apreciação visual externa. 
Em 01/07/1990, o Conselho 
Estadual da Cultura formou uma 
comissão e o hotel está protegido 
desde 1998. 
 
Observações complementares: a 
obra teve inicio em 1947, em uma 
área de 10.000 metros quadrados, 
em frente a Praia da Areia Preta no 
centro da cidade. Foi inaugurada em 
1953, como um dos mais chiques 
hotéis cassino do país. 

 
Com a proibição dos jogos em 1964, 
o hotel entrou em decadência e foi 
tombado pelo patrimônio histórico 
afetivo. 
 
Referências/ documentos 
consultados:  

1. MARIANO, Andréia Ribeiro, 
SILVA, Juliana Marques et al. 
Inventário Turístico de 
Guarapari. FIPAG-
Faculdades Integradas Padre 
Anchieta de Guarapari Curso 
de Turismo, 2000. 
2. Secretaria de Turismo, 
Esporte e Cultura. 
Inventário Turístico de 
Guarapari, 2001. 
3. in loco. 

 
 
 
4.2.2.2 � Arquitetura Religiosa. 
 
Nome do atrativo:  
Igreja Nossa Senhora da 
Conceição. 
 
Localização: no morro da igreja. 

Bairro Centro. Área urbana.  
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Bairro Muquiçaba. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 2km. 
 
Distância da sede do município: 
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e não sinalizado. 
 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado: subir o popular morro da 
igreja velha. 
 
Transporte para o atrativo: 
rodoviário, regular, de 5 em 5 
minutos, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente 
da realização: registrada no 
SPHAN em 16/09/1970 pelo 
processo nº. 382- I46 inscrição 428. 
Livro de tombo histórico folha 70. 
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Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porta, 
parcialmente adaptada. 
 
Visitação: na época de janeiro a 
dezembro, todos os dias, das 9h às 
17h e fora do verão aos domingos, 
na missa que acontece às 17h30, 
sem visitas guiadas, ingresso 
gratuito e sem autorização prévia.  
 
O museu funciona 
permanentemente, mas a visitação 
só se realiza quando é agendada. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 

 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: instalações 
sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: visitação externa e ao 
acervo de peças sacras e atividades 
religiosas. 
 
Descrição do atrativo: construída 
em 1585, pelo Padre Jesuíta José de 
Anchieta, hoje funciona também 
como museu sacro, com um acervo 
de peças originais do século XVIII.  
 
Observações complementares: 
só funciona no horário da missa 
17h30.  

 
Referências/ documentos 
consultados:  

1. MARIANO, Andréia Ribeiro, 
SILVA, Juliana Marques et al. 
Inventário Turístico de 
Guarapari. FIPAG-Faculdades 
Integradas Padre Anchieta de 
Guarapari Curso de Turismo, 
2000. 
2. in loco. 

 
 
Nome do atrativo:  
Igreja Sant�Ana. 
 
Localização: em frente à Balneário 
de Meaípe. Área urbana.  
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Nova Guarapari. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 2km. 
 
Distância da sede do município: 
10km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, em bom 
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estado e não sinalizado. 
 
Acesso mais utilizado: Rodovia 
ES-060. 
 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado: difícil acesso, pois se 
localiza no alto de uma pedra. 
 
Transporte para o atrativo: 
rodoviário, regular. Ônibus de 10 
em 10 minutos, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: porta. 
 
Visitação: na época de janeiro a 
dezembro, todos os dias, de 7:00 às 
17h, sem visitas guiadas, ingresso 
gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir 

o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: contemplação do 
patrimônio cultural e natural e 
atividades religiosas. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da 
�Rota do Sol e da Moqueca�. 
Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, entorno regional e 
de outros estados e outros países, 
com maior fluxo de visitantes no 
verão. 
 
Descrição do atrativo: construída 
em 1619, no alto de uma pedreira, 
está a pequena igreja que tem o 
mar a seus pés. 
Sua localização estratégica, em Meaípe, 
permitiu a guarda da costa de Guarapari e 
dificultou os ataques dos índios. Restaurada 
diversas vezes, após sucessivos abandonos, 
marca passagem da catequese dos jesuítas 
em Guarapari. 

 
Referências/ documentos 
consultados:  

1. MARIANO, Andréia Ribeiro, 
SILVA, Juliana Marques et al. 
Inventário Turístico de 
Guarapari. FIPAG-
Faculdades Integradas Padre 
Anchieta de Guarapari Curso 
de Turismo, 2000. 
2. in loco. 

 
 
 
4.2.2.3 � Ruínas. 
 
Nome do atrativo:  
Ruína da Igreja Nossa  
Senhora da Conceição. 
 
Localização: no morro da igreja. 
Bairro Centro. Área urbana.  
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Bairro Muquiçaba. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 2km. 
 
Distância da sede do município: 
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sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e não sinalizado. 
 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado: subir o popular morro da 
igreja velha. 
 
Transporte para o atrativo: 
rodoviário, regular, ônibus de 5 em 
5 minutos, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente 
da realização: tombado pelo 
Conselho Estadual CEC- 
26/11/1984. Processo nº 049/88-
CEC, tombado em 29/11/1989, 
inscrito no Livro Tombo Histórico, às 
pág. 29v e 30, sob o nº 173. 
 
Estado de conservação: precário. 
 
Entrada do atrativo: não há 
entrada definida. 
 
 

 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia.  
Acessibilidade ao atrativo: 
permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: não há. 
 

Atividades ocorrentes no 
atrativo: contemplação do 
patrimônio cultural e natural. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da 
�Rota do Sol e da Moqueca�. 
Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, entorno regional e 
de outros estados e outros países, 
com maior fluxo de visitantes no 
verão. 
Descrição do atrativo: a Igreja 
Nossa Senhora da Conceição foi 
construída por pedras sobrepostas, 
unidas por uma massa feita de 
barro, areia, conchas trituradas e 
óleo de baleia, datada de 1677. 
Nunca foi inaugurada, pois antes 
disso pegou fogo. Também situada 
no Morro da Igreja, o que restou do 
prédio chegou a ser cemitério, horta 
dos alunos da escola pública e sua 
torre serviu como cadeia. Hoje, 
restam apenas as ruínas e o 
campanário. O monumento foi 
tombado pelo CEC. 
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Referências/ documentos 
consultados:  

1. MARIANO, Andréia Ribeiro, 
SILVA, Juliana Marques et al. 
Inventário Turístico de 
Guarapari. FIPAG-
Faculdades Integradas Padre 
Anchieta de Guarapari Curso 
de Turismo, 2000. 
2. Secretaria de Turismo, 
Esporte e Cultura. 
Inventário Turístico de 
Guarapari, 2001. 
3. in loco. 

 
 
4.2.3 � Instituições Culturais. 
 
4.2.3.1 � Biblioteca. 
 
Nome do atrativo:  
Biblioteca Virgínia Bonaldi. 
 
Localização: Avenida Governador Jones 
dos Santos Neves, nº 1000, Bairro Lagoa 
Funda. Área urbana. 
 
Cep: 29214-005. 
 
Telefone: (27) 3261-2821. 
 

Localidades mais próxima do atrativo: 
Centro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
1km. 
 
Distancia da sede do município: sede. 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: às 
margens da rodovia, próximo ao SESC. 
 
Transporte para o atrativo: 
rodoviário, regular, ônibus de 5 em 
5 minutos, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção do atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porta. 
 
Visitação: de segunda-feira a sexta-feira, 
das 7h às 22h, com visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 

 
Equipamentos, instalações e serviços 
no atrativo: livros, periódicos, vídeos e 
dvd�s, 4 computadores com internet e 1 
terminal de consulta, mesas para estudo, 
cabinas e salas individuais.  
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
leitura e pesquisa. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal. 
 
Descrição do atrativo: local propício à 
leitura, limpo claro, tranqüilo e arejado. O 
acervo inclui livros didáticos e científicos, 
além de periódicos e um bom material 
sobre o município de Guarapari.  
 
Observações complementares: atende à  
Faculdade Integrada Padre Anchieta de 
Guarapari - FIPAG, ao Centro Educacional 
Guarapari e toda a comunidade. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. Disponível em: 
www.geocities.com. Acesso 
em dez. 2004. 
2. in loco. 

 
 
 

http://www.geocities.com.
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4.2.3.2 � Centros Culturais 
/Casa da Cultura. 

 
Nome do atrativo:  
Casa da Cultura. 
 
Localização: Praça Jerônimo 
Monteiro, s/nº. Bairro Centro. Área 
urbana.  
 
Telefone: (27) 3262-8759. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Bairro Muquiçaba 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 2km. 
 
Distância da sede do município: 
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e não sinalizado. 
 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado: em frente à feira de 
artesanato de Guarapari. 
 
Transporte para o atrativo: 

rodoviário, regular, ônibus de 5 em 
5 minutos, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: ruim. 
 
Entrada do atrativo: posto de 
informações. Não adaptado. 
 
Visitação: de segunda a sexta-
feira, das 8h às 17h, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviço de 
limpeza e instalações sanitárias 
parcialmente adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: exposições de arte, 

mostras culturais e biblioteca 
pública. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal. 
 
Descrição do atrativo: exposição 
de artes e museu histórico 
municipal, além de abrigar a 
biblioteca pública municipal. Não se 
tornou um patrimônio tombado 
porque sofreu diversas 
descaracterizações. 
 
Observações complementares: a 
Casa da Cultura esta desativada por 
necessitar de reformas. Funciona 
somente a biblioteca no segundo 
andar. Hoje, a Secretaria de 
Turismo, Esporte e Cultura é 
responsável pela Casa da Cultura. 
Telefone da Secretaria: (27) 3262-
8759. 
 
Referências/ documentos 
consultados:  

1. MARIANO, Andréia Ribeiro, 
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SILVA, Juliana Marques et al. 
Inventário Turístico de 
Guarapari. FIPAG-Faculdades 
Integradas Padre Anchieta de 
Guarapari Curso de Turismo, 
2000. 
2. Secretaria de Turismo, 
Esporte e Cultura. Inventário 
Turístico de Guarapari, 
2001. 
3. in loco. 

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

 1 kg de peixe, em postas; 
 4 cebolas médias; 
 5 tomates grandes; 
 coentro, alho, sal e limão, a 
gosto; 

 colorau;  
 
 
 

 
Modo de preparo: 

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

 
Observações complementares: não 
precisa adicionar água à moqueca. 
Acompanha arroz branco e pirão. 

Pirão: cozinhar, desmanchar a cabeça do 
peixe, acrescentar farinha e sal mexendo 
sempre. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Torta Capixaba. 
 
Localização: em todos os 
estabelecimentos de alimentação do 
município. 
 
Origem: indígena. 
 
Descrição do atrativo: o prato é 
preparado e servido em panela de barro. 
Receita típica: 

 cebola,  
 alho,  
 pimenta,  
 azeite doce,  
 azeitona,  
 limão,  
 coentro,  
 cebolinha verde,  
 tomate a gosto,  
 meio kg de palmito,  
 200gr siri desfiado e cozido, 
 200gr de caranguejo desfiado e 
cozido, 
 200gr ostra cozida, 
 200gr sururu cozido e 
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 200gr badejo desfiado e cozido. 
 
Observações complementares: 
acompanha arroz branco. 
 
Referências/Documentos 
consultados:  

1. CEC, UFES, Secretaria de 
Estado de Educação e 
Cultura. Catálogo de Bens 
Culturais Tombados no 
Espírito Santo. Massao 
Hono Editor, São Paulo, 
1991. 
2. in loco. 

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

 18 caranguejos limpos, 
 5 maços de coentro,  
 1 cebola grande,  
 2 dentes de alho,  
 2 pimenta malaguetas,  

 3 limões em suco,  
 4 tomates,  
 azeite,  
 óleo,  
 sal e 
 urucum. 

 
Observações complementares: 
acompanha feijão preto novo e 
farinha da roça. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. CEC, UFES, Secretaria de 
Estado de Educação e 
Cultura. Catálogo de Bens 
Culturais Tombados no 
Espírito Santo. Massao 
Hono Editor, São Paul, 1991. 
2. in loco. 

 
 
4.2.5 � Artesanato. 
 
Nome do atrativo:  
Artesanato de Guarapari. 
 
Localização: sede, localidades e distritos. 
Área urbana e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em bom estado e não 
sinalizado.  
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 

regular, do tipo coletivo, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Visitação: durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 

 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços 
no atrativo: todos os disponíveis nas 
localidades de cada artesão. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
comercialização de artesanato. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da �Rota 
do Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
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SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do Atrativo: o artesanato em 
Guarapari é produzido com materiais 
diversos. Grande parte desta produção 
utiliza matéria-prima disponível na 
natureza. 
 
Materiais utilizados: 

 Madeira � são feitos móveis 
artesanais, esculturas e objetos 
decorativos, a seguir: 

 
Réplicas em Madeira - no Hotel 
Quatro Estações, o artesão Cláudio 
S. Silva expõe suas réplicas de 
barcos e caravelas em madeiras 
diversas, feitos por encomenda e/ou 
pronta entrega. Ele produz Veleiros, 
Caravelas ou o modelo solicitado, 
com iluminação interna para 
decoração. Pedir pelo Fone (0xx27) 
9254.5295 
 
Entalhe em Madeira � no calçadão 
da Praia das Castanheiras, o artesão 
Itamar Borges de Souza expõe suas 
esculturas em madeira. Outros 
trabalhos do gênero podem ser 

encontrados na Praça de 
Artesanato. 
 
Trabalhos em Madeira - porta 
toalhas, porta bíblia e enfeites para 
casa, todos em madeira. Técnicas 
como a pátina também são muito 
encontradas em esculturas em 
madeiras. 
 
Barcos em Miniatura - em Enseada 
Azul, o artesão Davi Almeida expõe 
seus barcos em miniatura, feitos 
com madeira de camará. Ele 
constrói barcos, canoas baleeiras e 
traineiras, com ou sem motor.  
 

 Cipó � produção de cestos, 
principalmente na zona rural. 

 
 Fibra de Coco � produz-se 
luminárias, bijuterias e vários objetos a 
seguir: 

 
Artesanato em Coco - botões, 
prendedores de cabelo, brincos, 
colares e broches são feitos da 
casca de coco lixada. Estes produtos 
podem ser encontrados na orla das 
praias ou na Praça de Artesanato. 
 

 -Concha � produz-se bijuterias e 
objetos decorativos a seguir: 

 
Artesanato de Conchas - colares, 
pulseiras, pequenas esculturas e 
quadros, todos feitos de variadas 
conchas do mar podem, ser 
encontrados facilmente em 
Guarapari. Este tipo de artesanato 
foi introduzido em Guarapari pelas 
irmãs Donana e Jovina Matos, mas 
atualmente, muitos outros artesãos 
trabalham com conchas.  
 
Renda de Bilro � artesanato típico 
de Guarapari, com peças em 
exposição na Casa de Cultura e 
também na pracinha. As rendas 
formam golas, punhos, colchas, 
rendas de metro, caminhos de mesa 
e até vestidos de noivas, dentre 
outras peças. Os fios são 
entrelaçados seguindo desenhos no 
papelão usando almofada e 
alfinetes. 
Arriolo � peças com tapetes, 
painéis, panos e bolsas, produzidas 
com fios de lã. 
 
Vime e Taquara - esteiras, tapetes, 
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cestos, peneiras, abajures e até 
cortinas de vime e taquara são 
tradicionais em Guarapari. Eles 
podem ser encontrados na Praça de 
Artesanato ou no calçadão da Praia 
das Castanheiras. 
 
Trabalho em Bordados � crochê, 
vagonite, macramé e brólhea de 
cores e formas diferentes. 
 
Redes de Pesca - produzidas nas 
colônias e vilas de pescadores, 
podem também ser adquiridas nas 
lojas de pesca da cidade. Os 
pescadores também produzem 
puçás e outros instrumentos de 
nylon. 
 
Panela de Barro - assim como em 
Vitória, existem ainda várias 
paneleiras em Guarapari. Muitas 
delas expõem seus trabalhos ao 
longo da Rodovia do Sol. Outras 
levam suas panelas para a Praça de 
Artesanato ou na Casa do Artesão. 
As panelas de barro, pintadas com o 
sumo de raízes de mangue, fazem 
parte da tradição culinária capixaba. 
As moquecas sempre são feitas em 

panelas do gênero. 
 
Artesanato em vidro � utiliza 
lâmpadas fluorescentes queimadas 
e modeladas de acordo com o ar 
soprado pelo artesão. 
 
Cerâmica � vasos, porta retratos, 
porta jóias, quadros e demais 
acessórios feitos de cerâmica, que 
também são podadas à mão. 
 
Além da Praça de Artesanato do 
Centro, as peças acima podem ser 
encontradas na Casa do Artesão e 
em outras lojas do gênero ou na 
Casa das Rendeiras, na orla 
marítima de Meaípe. 
 
Além desses materiais, são feitas peças 
artesanais utilizando-se mosaicos de 
pastilhas de cerâmica, objetos de cerâmica, 
pinturas em tecidos e objetos, bordados, 
escultura em cimento e bijuterias. 
 
Observações complementares: o 
SEBRAE/ES possui um banco de dados com 
nome, endereço e tipo de trabalho de todos 
os artesãos do município. 
 
Referências/Documentos 

consultados:  
1. Disponível 
em:www.guarapariaovivo.co
m.br. Acesso em: 2005. 
2. Guia Sol Guarapari. Guia 
de Informações Turísticas, 
nº 11, Ano XI. 2005. Material 
ainda não distribuído no 
mercado. Disponível na STEC 
� Guarapari. 
3. in loco. 

 
 
4.2.6 � Música E Dança. 
 
4.2.6.1 � Folguedos. 
 
Nome do atrativo:  
Banda de Congo São João de Jaboti. 
 
Localização: localidade de São João de 
Jaboti. Área não urbana.  
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Distrito de Rio Grande. 
 
Distância da sede do município: 28km. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
10km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em estado regular e não 
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sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
pela Rodovia BR-101, entrada à 
direita nas proximidades do distrito 
Rio Grande, 8km de estrada de 
chão. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, ônibus, em estado regular e não 
adaptado.  
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: nos festejos de Nossa 
Senhora da Penha, nos meses de 
março ou abril, de Santa Izabel, no 
mês de maio, no de São João, mês 
de junho e de São Benedito, no mês 
de dezembro, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 

 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: manifestação folclórica. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal. 
 
Descrição do Atrativo: os congos 
ou bandas de congos são grupos 
compostos de homens e mulheres, 
em número variável que tocam e 
cantam em dias de festa, nas 
puxadas, fincadas e retiradas de 
mastro ou em festas eventuais. 
 
Nesta localidade ocorrem a puxada, o 
levantamento e a fincada do mastro que 
atraem muitos devotos. Porém, a fase 
inicial, processada dias antes da festa, com 
a presença da banda de congos, é a 
derrubada da árvore escolhida como 
mastro. 
 
No dia do santo, o mastro, adornado 
com bandeirinhas, flores e fitas, 

com o quadro do santo no topo, é 
transportado pelos fiéis. O 
levantamento e a fincada se 
processam ao som dos cantos da 
banda de congo e espocar de 
foguetes. 
 
De modo geral, a indumentária é simples 
composta por calça e camiseta para os 
homens e vestidos para as mulheres. Na 
maioria dos grupos aparecem mulheres 
representando a Rainha e conduzindo a 
bandeira do santo: São Benedito, São 
Sebastião ou Nossa Senhora do Rosário e 
Nossa Senhora da Penha. Apresentam-se 
no período de 25 de dezembro a 20 de 
janeiro.  
 
As cantigas, sobre temas variados, 
guardados de memória ou improvisados, 
são entoadas de forma alegre e irreverente. 
 
Os instrumentos são também em 
número variável, determinado de 
acordo com os elementos do grupo: 
chocalhos, cuícas, congos, casacas, 
tambores, caixa, triângulos, 
pandeiros e ganzás. Entre eles 
merecem destaque a casaca, 
estudada por Guilherme Santos 
Neves (1978), que a considera 
única em todo o país e fartamente 
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indicada em registros do século 
passado.  
 
Grupos cadastrados em atividade: as 
bandas de congos de Guarapari cadastras 
na Comissão Espírito Santense de Folclore: 
  
Banda de Congo São Benedito  
de São João de Jaboti. 
 
Mestre: João Loreiro. 
 
Telefone: (27)9923-5768. 
 
Banda de Congo de Rio Claro. 
 
Mestre: Paulino Simões. 
 
Contato: Marcos Grijó. 
 
Telefone: (27) 9944-5348 ou posto 
(27) 3330-1031. 
 
Banda de Congo de Alto Rio 
Calçado 
 
Mestre: Joaquim Rosa 
 
Contato: Amaral. 
 

Telefone: (27) 3536-2467. 
 
Contato: Jair. 
Telefone: (27)3261-0444. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Fundação Nacional de Arte - 
Instituto Nacional do Folclore.  
2. Comissão Espírito Santense de 
Folclore. 
3. in loco. 

 
 
 
 
4.2.7 � Feiras E Mercados. 
 
4.2.7.1 - Feira Cultural (de artesanato). 
 
Nome do atrativo:  
Feira da Associação  
dos Artesãos ExpoHippie. 
 
Localização: Praça Trajano Lima 
Gonçalves, s/nº. Bairro Centro. 
 
Telefone: (27) 3361-0783 (telefone 
público). 
 
Funcionamento: de segunda a 
Sexta, das 17h às 22h. 

 
Equipamentos: aproximadamente 
215 barracas. 
 
Serviços prestados: comércio de 
artesanato com conchas, bijuterias, 
cangas, colares, camisetas, pano de 
prato, comidas e outros. 
 
Descrição e observações 
complementares: contato, Neusa. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
4.2.7.2 - Mercado de Peixe. 
 
Nome do atrativo:  
Mercado de Peixe (Peixaria Municipal). 
 
Localização: Rua José Barcellos de Mattos, 
s/nº. Bairro Esplanada. 
 
Cep: 29200-720. 
 
Telefone: (27) 3361-3871. 
 
Funcionamento: de segunda a quinta, das 
7h às 18h,  domingo, das 7h às 12h. Na 
sexta-feira não abre, por causa da limpeza. 
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Equipamentos: depósito para pescado e 
peixes maiores como: robalo, badejo, 
pescada, sarda, pargo, camarão, polvo e 
lagosta (fora da época de proibição). Têm 
50 pedras com 20 limpadores, 20 
carregadores de peixe (do barco para o 
mercado), 10 carregadores de gelo e 
segurança. 
 
Serviços prestados: venda de peixes. 
 
Descrição e observações 
complementares: área de 600m2. O 
mercado está ligada à Secretaria de 
Agricultura, Augério Francisco Netto é o 
responsável pelo Departamento de 
Fomento.  
 
Administração do mercado: 5 fiscais, 1 
diretor geral e 4 auxiliares de serviços 
gerais.  
 
Data da inauguração: 26/01/1982. 
Reforma: 08/12/2004. Parceria com o 
Governo do Estado com parceria da 
Prefeitura Municipal de Guarapari. O 
mercado também tem a Associação de 
Vendedores e Compradores de Peixes e 
Crustáceos, presidente Adilson Castro Silva. 
Serve de apoio ao mercado e também 
monitoramento aos associados aptos ao 
trabalho (vestimenta, limpeza, monitoração 
e melhoria dos hábitos dos trabalhadores 
etc). 
 

Referências/Documentos consultados:  
1. NETTO, Augério Fransisco. 
Mercado de Peixe (Peixaria 
Municipal). Departamento de 
Fomento. Entrevistador: Juliana 
Marques. Entrevista concedida, em 
jan. de 2005. 
2. in loco. 

 
 
4.3 � ATIVIDADES ECONÔMICAS. 
 
4.3.1 - Agropecuária. 
 
4.3.1.1 � Agropecuária. 
 
Nome do atrativo:  
Agropecuária em Guarapari. 
 
Localização: Áreas não urbanas.  
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado 
e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, em bom estado de conservação e 
não adaptado. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e com 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente.  
 

Tempo para usufruir o atrativo: 
algumas horas em cada localidade 
específica. 
 
Equipamentos, instalações e serviços 
no atrativo: instalações sanitárias não 
adaptadas, telefone público, serviço de 
segurança e estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
produção agrícola diversificada e pecuária 
de corte e de leite. 
 
Descrição do atrativo: a agropecuária é 
uma das atividades econômicas de grande 
importância para a desenvolvimento da 
região e pode-se observar isso através da 
produção de cada produto, conforme 
abaixo: 
 
Atividade Produção (Tonelada)  
 
Banana  10.700  
Café Conilon  528  
Café Arábica  410  
Seringueira  1.500  
Coco  2.100  
Cultura Alimentares 320  
Pecuária Corte  850  
Pecuária Leite  3.600.000  
Pescado  4.500  
Outros Produtos  1.270  
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Referências/Documentos 
consultados:  

1. Disponível em: 
www.incaper.es.gov.br. Acesso 
em: dez. 2004. 
2. Disponível em: 
web.uvic.ca. Acesso em: dez. 
2004. 
3. in loco. 

 
4.3.1.2 � Outras Culturas. 
 
Nome do atrativo:  
Maricultura em Guarapari. 
 
Localização: Áreas não urbanas.  
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, hidroviário 
fluvial ou marítimo, em bom estado e não 
sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular ou hidroviário contratado, bom 
estado de conservação e não adaptado. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e com 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente.  
 
Tempo para usufruir o atrativo: 

algumas horas em cada localidade 
específica. 
 
Equipamentos, instalações e serviços 
no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
produção de mariscos e frutos do mar. 
 
Descrição do atrativo: a 
maricultura gera grandes benefícios 
para o município de Guarapari. Os 
objetivos dos trabalhos, estão 
voltados para a organização da 
cadeia produtiva da maricultura, 
aliado ao aumento de produção e do 
fortalecimento das ações 
associativistas. Aproximadamente, 
20 famílias de maricultores cultivam 
o mexilhão perna perna e deverão 
colher cerca de 600 toneladas de 
mariscos nos próximos 5 meses. No 
período de julho/agosto os 
maricultores associados à AMA-
Guarapari, participaram de uma 
oficina de trabalho sobre o 
planejamento estratégico da 
Associação.  
 
Referências/Documentos 
consultados:  

1. Disponível em: 
web.uvic.ce. Acesso em dez. 
2004. 
2. in loco. 

 
 
 
4.3.2 � Industria. 
 
4.3.2.1 - Outras. 
 
Nome do atrativo:  
Indústria em Guarapari. 
 
Localização: Áreas não urbanas.  
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado 
e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, em bom estado de conservação e 
não adaptado. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e com 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente.  
Tempo para usufruir o atrativo: 
algumas horas em cada localidade 
específica. 
Equipamentos, instalações e serviços 
no atrativo: não há. 

http://www.incaper.es.gov.br
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Atividades ocorrentes no atrativo: 
produção de mariscos e frutos do mar. 
 
Descrição do atrativo: o parque 
industrial é dividido em vários 
segmentos, como: 32 
estabelecimentos na área de 
alimentos, na construção civil são 
50, ainda 4 editoriais gráficos, 3 
indústrias de extração mineral, 2 de 
material de madeiras, 1 de material 
elétrico ou de comunicação, 2 
ambientes, 2 indústrias 
metalúrgicas, 2 de minerais e 
metálicos, 12 de papel e papelão, 
12 de serviços de recuperação e 
conservação, 2 serviços industriais e 
utilidades pública e 17 em 
vestuário, calçados e artefatos. 
 
O turismo também é uma das principais 
atividades geradoras de emprego e renda 
para a comunidade local. A potencialidade é 
indiscutível, tendo em vista a quantidade 
de praias de beleza cênica, além da infra-
estrutura disponível, hotéis, agência de 
turismo, restaurantes e espaços de lazer. 
 
Referências/Documentos 
consultados:  

1. Disponível em: 

www.incaper.es.gov.br. Acesso 
em dez. 2004. 
2. Disponível em: web.uvic.ca.  
Acesso em dez. 2004. 
3. in loco. 

 
4.4 � REALIZAÇÕES TÉCNICAS,  

CIENTÍFICAS E ARTÍSTICAS. 
 
4.4.1 � Aquário. 
 
Nome do atrativo:  
Expomar. 
 
Localização: Ilha das Gaivotas, 
s/nº, próxima à ponte de acesso ao 
centro de Guarapari. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3261-4943. 
 
Website: 
http://www.expomar.com.br. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Ponte de Guarapari, 30m 
de distância da sede do município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em 
regular estado e não sinalizado e 

hidroviário marítimo, em bom 
estado e não sinalizado. 
 
Acesso mais utilizado: pela ponte 
de Guarapari. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
pela ponte de Guarapari, se 
rodoviário e pelo canal de 
Guarapari, se hidroviário. 
 
Transporte para o atrativo: 
rodoviário, regular, ônibus de 5 em 
5 minutos, em bom estado e não 
adaptado ou hidroviário contratado. 
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: centro de 
recepção, portaria principal e posto 
de informações, parcialmente 
adaptado. 
 
Visitação: de janeiro ao carnaval, 
todos os dias, das 15h às 21h 
horas, após o carnaval de segunda a 
Sexta-feira, das 14h às 19h horas, 
visitas guiadas, idioma português, 

http://www.incaper.es.gov.br
http://www.expomar.com.br
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ingresso gratuito, sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: informações 
turísticas, sinalização, não 
adaptada, limpeza, instalações 
sanitárias, guia de 
turismo/condutor, lazer e 
entretenimento. 
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: exposição em aquários de 
espécies marinhas vivos e 
apreciação visual. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da �Rota 
do Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, regional, de outros 
estados e países, com maior fluxo 

no verão e feriados. 
Descrição do atrativo: aquário 
com uma grande biodiversidade 
marinha, conta com tubarões, mais 
de 100 espécies vivas, mini-
manguezal, com sistemas de mares 
e aquários de água doce com 
piranhas do pantanal, peixe elétrico 
do Amazonas, traíras e tucunarés. 
Realizam também mergulhos em 
alto mar e venda de souvenir. 
 
Referências/ documentos 
consultados:  

1. MARIANO, Andréia Ribeiro, 
SILVA, Juliana Marques et al. 
Inventário Turístico de 
Guarapari. FIPAG-
Faculdades Integradas Padre 
Anchieta de Guarapari Curso 
de Turismo, 2000. 
2. folder da Expomar. 
3. in loco. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Planet Sub. 
 
Localização: Clube Siribeira (entre 

a Praia da Areia Preta e do Meio). 
Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Praia da Areia Preta. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom 
estado e não sinalizado ou 
hidroviário marítimo, em bom 
estado (há um píer no Siribeira). 
Acesso mais utilizado: adaptado, 
pelo portão do siribeira. 
Descrição do acesso utilizado: 
pelo Clube Siribeira, e pelas praias 
do Centro. 
 
Transporte para o atrativo: 
rodoviário, regular, ônibus de 5 em 
5 minutos, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: centro de 
recepção, portaria principal. 
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Visitação: de janeiro a dezembro 
todos os dias, das 14h às 18h 
horas, visitas guiadas, ingresso 
gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: informações, 
limpeza, instalações sanitárias, guia 
de turismo/monitor/condutor, lazer 
e entretenimento. 
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: apreciação de espécies 
marinhas e aulas de mergulho. 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da �Rota 
do Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, regional, de outros 
estados e países, com maior fluxo 
no verão e feriados. 
 

Descrição do atrativo: aquário 
localizado no Siribeira Club e 
oferece apreciação de espécies 
marinhas e aulas de mergulho em 
uma piscina que reproduz o fundo 
do mar. 
 
Referências/ documentos 
consultados:  

1. Panfletos promocionais  
2. in loco. 

 
 
4.5 � EVENTOS PROGRAMADOS. 
 
4.5.1 - Realizações Diversas. 
 
4.5.1.1 - Desportivas. 
 
Nome do atrativo:  
Caminhada Passos de Anchieta. 
 
Localização: todo o litoral do 
município. Áreas urbanas e não 
urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
não pavimentado, em bom estado e 
sinalizado. 
 
Acesso mais utilizado: pela praia 

e não adaptado. 
Descrição do acesso utilizado: 
pelas praias, à beira mar. 
 
Transporte para o atrativo: a pé, 
em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: posto de 
informações e atendimento médico 
não adaptado. 
 
Visitação: no mês de junho, sem 
visitas guiadas, ingresso pago e com 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: três dias. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviços de 
informações, sinalização, limpeza, 
segurança, guia de 



Inventário da Oferta Turística do Município de Guarapari / 2005. 65

turismo/condutor, instalações 
sanitárias, locais para alimentação e 
hospedagem. 
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: caminhada e apreciação 
da paisagem. Não é possível a 
participação de cadeirantes, mas 
portadores de necessidades 
especiais visuais e auditivas podem 
participar com o auxilio de outras 
pessoas. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da �Rota 
do Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, regional, de outros 
estados e países, com maior fluxo 
no feriado de Corpus Christi, no 
verão, feriados, no mês de junho 
data móvel em comemoração ao 
Padre José Anchieta.  
 
Descrição do atrativo: a 
caminhada dos passos de Anchieta 
estende-se por um caminho de 100 
km que margeia o litoral de Vitória a 
Anchieta. 

 
O caminho passa pelos mesmos 
pontos que o Padre Jesuíta José de 
Anchieta percorreu no século XVI, e 
tem a duração de dois a quatro 
dias. 
Desde 1998 os passos de Anchieta 
são organizados pela  Associação 
Brasileira dos Amigos do Passos de 
Anchieta � ABAPA, uma ONG que 
implementa, consolida e cuida da 
manutenção das trilhas, 
promovendo esta rota nos seus 
aspectos ambientais históricos, 
culturais, turísticos e espirituais. 
 
Referências/ documentos 
consultados:  

1. Secretaria de Turismo, 
Esporte e Cultura. 
Inventário Turístico de 
Guarapari. 2001. 
2. ABAPA � Associação 
Brasileira dos Amigos dos 
Passos de Anchieta. Manual 
do Andarilho, 2003. 
3. in loco. 

 
 
 

 
Nome do atrativo:  
Campeonato Internacional  
da Pesca Oceânica do Marlim 
Azul. 
 
Localização: alto mar. Área não 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Praia de Guarapari. 
 
Acesso ao atrativo: hidroviário 
marítimo, bom e não sinalizado. 
 
Acesso mais utilizado: píer da 
Praia do Morro e Centro não 
adaptado. 
 
Transporte para o atrativo: 
hidroviário marítimo, contratado. 
 
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom 
 
Entrada do atrativo: posto de 
informações, não adaptado. 
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Visitação: no mês de janeiro, sem 
visitas guiadas, ingresso gratuito, 
com autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: três dias. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviços de 
informações e lazer não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: pesca oceânica do marlim 
azul. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da �Rota 
do Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, regional, de outros 
estados e países, com maior fluxo 
na data do evento. 
 
Descrição do atrativo: uma vez 
ao ano é realizado no mar de 

Guarapari, o Campeonato 
Internacional de Pesca Oceânica do 
Marlim Azul, uma competição muito 
bem organizada, que conta com 
participantes do estado, de outros 
estados e outros países e que 
divulga o nome de Guarapari como 
um dos melhores lugares para pesca 
esportiva. 
 
Referências/ documentos 
consultados:  

1. Secretaria de Turismo, 
Esporte e Cultura. 
Inventário Turístico de 
Guarapari. 2001. 
2. in loco. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Fitness. 
 
Localização: Praia do Morro. Área 
urbana. 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Praia do Morro, distância 
a 7km da sede do município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 

totalmente adaptado, em regular 
estado de conservação e não 
sinalizado e hidroviário marítimo, 
em regular estado. 
 
Acesso mais utilizado: pela orla 
da Praia do Morro.  
 
Transporte para o atrativo: 
rodoviário, regular, ônibus de 5 em 
5 minutos, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: portaria 
principal, palco.  
 
Visitação: de 1 a 31 de janeiro, de 
12h às 16h, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito, sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir 
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o atrativo: algumas horas. 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: instalações 
sanitárias, área de lazer e 
entretenimento não adaptados e 
locais para alimentação 
parcialmente adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: palco com aulas de 
ginástica e axé, além da distribuição 
de brindes. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da �Rota 
do Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, regional, de outros 
estados e países, com maior fluxo 
no verão e feriados. 
 
Descrição do atrativo: palco 
montado na Praia do Morro, onde 
são dadas aulas de ginástica e axé, 
oferecendo um bom entretenimento 
para os finais de tarde. 
 
Referências/ documentos 

consultados:  
1. Secretaria de Turismo, 
Esporte e Cultura. 
Inventário Turístico de 
Guarapari. 2001. 
2. in loco. 

 
 
4.5.1.2 - Artísticas/Culturais. 
 
Nome do atrativo: 
Reveillon. 
 
Localização: Centro, Praia do 
Morro e Balneário de Meaípe. Áreas 
urbanas. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: 5km da Praia do Morro e 
8km do Balneário de Meaípe do 
Centro de Guarapari. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Acesso mais utilizado: ruas de 
acessos às praias. 
 
Descrição do acesso utilizado: 

nas praias citadas. 
 
Transporte para o atrativo: 
rodoviário, regular, ônibus de 10 em 
10 minutos, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: não há 
entrada definida. 
 
Visitação: 31 de dezembro, sem 
visitas guiadas, ingresso gratuito e 
sem autorização prévia. 
Acessibilidade ao atrativo: 
temporário.  
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: um dia. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviços de 
limpeza e de segurança, áreas de 
lazer e entretenimento e locais para 
alimentação e hospedagem 
parcialmente adaptados. 
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Atividades ocorrentes no 
atrativo: shows e queima dos 
fogos. 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da �Rota 
do Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, regional, de outros 
estados e países, com maior fluxo 
na noite de 31 de dezembro. 
 
Descrição do atrativo: no 
Reveillon é realizada uma festa no 
centro, na Praia do Morro e no 
Balneário de Meaípe com shows e 
queima de fogos. 
 
Referências/ documentos 
consultados:  

1. Secretaria de Turismo, 
Esporte e Cultura. 
Inventário Turístico de 
Guarapari. 2001. 

Nome do atrativo:  
Arena Verão Guarapari. 
 
Localização: Praia do Morro e Areia 

Preta. Área urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente adaptado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Acesso mais utilizado: pela orla 
da Praia do Morro. 
 
Transporte para o atrativo: 
rodoviário, regular, ônibus de 5 em 
5 minutos, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: portaria, não 
adaptado. 
 
Visitação: de 1 de dezembro a 20 
de fevereiro, de 12h às 16h horas, 
sem visitas guiadas, ingresso 
gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
temporário. 
 

Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo:  área de 
lazer e entretenimento não 
adaptados e locais para alimentação 
parcialmente adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: shows, danças, práticas 
esportivas e distribuição de brindes. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da �Rota 
do Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, regional, de outros 
estados e países, com maior fluxo 
no verão e feriados. 
Descrição do atrativo: palco 
montado na Praia do Morro, e na 
Praia da Areia Preta onde são 
realizados shows e entretenimento 
para os moradores e turistas. 
 
Referências/ documentos 
consultados:  
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1. Secretaria de Turismo, 
Esporte e Cultura. 
Inventário Turístico de 
Guarapari. 2001. 
2. in loco. 

 
Nome do atrativo:  
Carnaval. 
 
Localização: Centro, Praia do 
Morro e Enseada Azul. Áreas 
urbanas. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
Acesso mais utilizado: pela orla. 
Descrição do acesso utilizado: 
nas praias citadas. 
 
Transporte para o atrativo: 
rodoviário, regular de 10 em 10 
minutos, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 

Entrada do atrativo: não há 
entrada definida. 
Visitação: data móvel, sem visitas 
guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
temporário.  
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: mais de três dias. 
 
 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviços de 
limpeza e de segurança, instalações 
sanitárias não adaptadas e locais 
para alimentação e hospedagem 
parcialmente adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: carnaval de rua e desfile 
de escola de samba. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da �Rota 
do Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
Origem dos visitantes: 

intermunicipal, regional, de outros 
estados e países, com maior fluxo 
no verão e feriados. 
 
Descrição do atrativo: o carnaval 
de Guarapari, oferece, além da 
festa, desfile das escolas de samba 
locais e dos blocos, sendo um dos 
mais famosos do balneário o �Bloco 
da Cachorra Doida�. 
 
Referências/ documentos 
consultados:  

1. Secretaria de Turismo, 
Esporte e Cultura. 
Inventário Turístico de 
Guarapari. 2001. 
2. in loco. 

 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Festa da Cidade. 
 
Localização: Centro. Área urbana.  
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Bairro Muquiçaba. 
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Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e não sinalizado. 
 
Acesso mais utilizado: pela 
Avenida Manoel Teixeira de Melo. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
pela Rodovia do Sol ES-010 no 
sentido Vitória Guarapari, à direita 
entrar na Avenida Manoel Teixeira 
de Melo. 
 
Transporte para o atrativo: 
rodoviário, regular, ônibus de 5 em 
5 minutos e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: não há 
entrada definida. 
 
Visitação: 19 de setembro, sem 
visitas guiadas, ingresso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 

temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: um dia. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviço de 
limpeza e locais para alimentação e 
hospedagem parcialmente 
adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: palco com realizações de 
shows. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da �Rota 
do Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, regional, de outros 
estados e países, com maior fluxo 
na data do evento. 
 
Descrição do atrativo: no dia se 
comemora a festa da cidade, com a 
realização de shows e outros 
entretenimentos. 
 

Observações complementares: 
evento realizado no centro, 
utilizando a estrutura da cidade. A 
festa só tem duração em um dia e é 
considerado feriado municipal, no 
dia 19 de setembro.  
 
Acontece a entrega do diploma do 
cidadão guarapariense, desfile 
escolar, missa e shows com bandas 
regionais. 
 
Referências/ documentos 
consultados:  

1. Secretaria de Turismo, 
Esporte e Cultura. 
Inventário Turístico de 
Guarapari. 2001. 
2. SANTOS, Edy Germano. 
Funcionária da STEC de 
Guarapari, entrevista 
concedida em 2005. 
3. in loco. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Abertura Oficial do Verão 
 
Localização: Centro, Praia do 
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Morro. Áreas urbanas. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
Acesso mais utilizado: pela orla 
da Praia do Morro, no sentido ao 
Centro. 
 
Transporte para o atrativo: 
rodoviário, regular, em bom estado 
e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Visitação: dia 20 de dezembro, 
sem visitas guiadas, ingresso 
gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
temporário 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: um dia. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviços de 

limpeza, de segurança e de lazer e 
entretenimento e locais para 
alimentação e hospedagem 
parcialmente adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: palco com atrações 
diversas. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da �Rota 
do Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, regional, de outros 
estados e países, com maior fluxo 
no verão e feriados. 
 
Referências/ documentos 
consultados:  

1. Secretaria de Turismo, 
Esporte e Cultura. 
Inventário Turístico de 
Guarapari. 2001. 
2. in loco. 

 
 
 
4.5.1.3 - Religiosas/de fé. 
 

Nome do atrativo:  
Corpus Christi. 
 
Localização: Rua Joaquim da Silva 
Lima. Bairro Centro. Área urbana.  
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Bairro Muquiçaba. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado 
e parcialmente adaptado, acesso 
rodoviário regular e totalmente 
pavimentado, acesso hidroviário e 
acesso marítimo regular. Acesso ao 
atrativo por meio de bicicleta ou a 
pé, em bom estado. 
 
Acesso mais utilizado: a Rua 
Joaquim da Silva Lima. Não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
principal rua da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: 
rodoviário, regular, ônibus de 5 em 
5 minutos e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
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Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: não há 
entrada definida. 
 
Visitação: no mês de junho, 
durante o feriado de Corpus Christi, 
sem visitas guiadas, ingresso 
gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
temporário. 
  
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: três dias. 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviços de 
limpeza, de lazer e entretenimento 
e locais para alimentação e 
hospedagem parcialmente 
adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: missa, procissão e a 
confecção dos tradicionais tapetes 
de Corpus Christi. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Sim. Através da �Rota 

do Sol e da Moqueca�. Coordenada pela 
SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: 
intermunicipal, regional, de outros 
estados e países, com maior fluxo 
em junho, data móvel. 
 
Descrição do atrativo: no feriado 
de Corpus Christi são realizadas 
celebrações nas igrejas, além da 
confecção de tapetes com 
mensagens religiosas pelas ruas da 
cidade, pelas escolas do município e 
também pela comunidade. 
 
Referências/ documentos 
consultados:  

1. Secretaria de Turismo, 
Esporte e Cultura. 
Inventário Turístico de 
Guarapari. 2001. 
2. in loco. 

 
 
 
5 - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS  

TURÍSTICOS 
 
5.1 - HOSPEDAGEM. 
 

5.1.1 - Meios De Hospedagem 
Oficialmente Cadastrados. 
 
5.1.1.1 - Hotel. 
 
Nome da empresa: Hotel Porto 
do Sol. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
urbana. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 1. 
Praia do Morro. Área urbana. 
 
Cep: 29216-085. 
 
Telefone: (27) 3361-1100. 
 
Fax: (27) 3261-2929. 
 
Website: 
http://www.hotelportodosol.com.br/
. 
 
E-mail: 
hotelportodosol@terra.com.br. 
 
Gerências: geral. 

http://www.hotelportodosol.com.br/
mailto:hotelportodosol@terra.com.br.
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Número de funcionários: 26 
funcionários permanentes e 20 
temporários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
88 quartos com banheiro privativo e 
350 leitos, sendo 1 quarto 
adaptado. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão, telefone, 
ar-condicionado e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 
Área social: restaurante, garagem, 
bar/lanchonete, sala de 
televisão/vídeo, música ambiente, 
piano, estacionamento, 
churrasqueiras, central telefônica, 
serviço bilíngüe, lavanderia, serviço 
de copa, lojas, facilidade para 
executivos, manobristas e internet. 
 
Recreação e lazer: piscina, sauna 

seca, quadra de esportes, 
playground, hidromassagem, sala 
de jogos, campo de futebol, serviço 
de animação, ping-pong, sinuca, 
quadra de vôlei, tênis e capela. 
 
Instalações para eventos: 
auditório com capacidade para 150 
pessoas sentadas, 2 salas para 150 
pessoas sentadas, espaço para 
reuniões com 20 lugares e um retro 
projetor. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Hotel 
Maxitur. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Águas Marinhas, 

945. Santa Mônica. 
 
Cep: 29221-000. 
 
Telefone: (27) 3262- 1302. 
 
Website: 
http://www.hotelmaxitur.hpg.com.b
r. 
 
E-mail: hotelmaxitur@ig.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 
funcionários permanentes. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
38 apartamentos e 60 leitos. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 

http://www.hotelmaxitur.hpg.com.b
mailto:hotelmaxitur@ig.com.br.
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Área social: restaurante, garagem, 
bar/lanchonete, sala de 
televisão/vídeo, circuito interno de 
televisão, churrasqueiras, 
lavanderia, facilidades para 
executivos e internet. 
 
Recreação e lazer: piscina e sauna 
seca. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Hotel 
Nacional. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Munir Abud, 
51. Praia do Morro. 
 
Cep: 29216-045. 
 

Telefone: (27) 3262-8412. 
 
Fax: (27) 3261-0931. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 
funcionários permanentes. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
30 suítes e 90 leitos. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: não inclui café da 
manhã. 
 
Área social: sala de televisão/vídeo 
e sala de leitura. 
 
Descrição e observações 
complementares: dispõe de 
banner de agência de turismo que 
oferece passeio a hóspedes do 
hotel. 

 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Hotel Raio de 
Sol. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Ladeira Manoel 
Fernandes Lima, 68. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-150. 
 
Telefone: (27) 3261-1610. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 
funcionários permanentes. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
23 apartamentos e 60 leitos. 
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Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão, 
ventilador/circulador, ar-
condicionado e frigobar. 
 
Tipo de diária: não inclui café da 
manhã. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Dino Hotel. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea. 
 
Localização: Rua Joaquim Augusto 
Ribeiro de Castro, 4. Bairro Centro. 
Área urbana. 
 
Cep: 29200-160. 
 
Telefone: (27) 3361-1141. 
 

Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 
funcionários permanentes e 2 
temporários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
23 quartos com banheiro privativo e 
60 leitos. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão, ar-
condicionado, ventilador/circulador 
e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 
Área social: garagem, piano, 
lavanderia e internet. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 

 
Nome da empresa: Hotel Costa 
Sul. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea. 
 
Localização: Rua Getúlio Vargas, 
101. Bairro Centro. Área urbana. 
 
Cep: 29200-180. 
 
Telefone: (27) 3261-2941. 
 
Número de funcionários: 2 
funcionários permanentes e 3 
temporários. 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
14 quartos com banheiro privativo e 
40 leitos e 6 quartos, 12 leitos, sem 
banheiro privativo. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão e 
ventilador/circulador. 
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Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 
Área social: sala de 
televisão/vídeo, lavanderia e serviço 
de copa. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Hotur Hotel. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Joaquim da Silva 
Lima, 701. Bairro Centro. Área 
urbana. 
 
Cep: 29200-260. 
 
Telefone: (27) 3361-1700. 
 
Fax: (27) 3361-1711. 

E-mail: hoturhotel@terra.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 9 
funcionários permanentes e 25 
temporários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
84 quartos com banheiro privativo, 
250 leitos e 60 leitos extras. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão, telefone, 
ar-condicionado e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 
Área social: garagem, elevadores, 
lavanderia, serviço de copa, cofres, 
estacionamento, guarda bagagem e 
internet. 
 
Recreação e lazer: piscina, sauna 
seca e sauna a vapor. 
 

Instalações para eventos: centro 
de convenções com capacidade para 
250 pessoas sentadas e 30 pessoas 
em pé, auditório e espaço para 
reuniões com capacidade para 100 
pessoas sentadas e 30 pessoas em 
pé. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações 
complementares: localiza-se a 
100m da Praia da Areia Preta e 
inclui estacionamento para ônibus. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Nevada 
Thorium Hotel. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Getúlio Vargas, 
17. Bairro Centro. Área urbana 

mailto:hoturhotel@terra.com.br.
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Cep: 29200-180. 
 
Telefone: (27) 3261-0444 e (27) 
3361-1665. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 
funcionários permanentes e 10 
temporários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
64 quartos com banheiro privativo e 
210 leitos. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão, telefone, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 
Área social: restaurante com 64 
lugares, bar/lanchonete, sala de 
televisão/vídeo, elevadores, central 
telefônica, cofres e estacionamento. 

 
Recreação e lazer: sala de jogos. 
 
Instalações para eventos: 
auditório com capacidade para 150 
pessoas sentadas e espaço para 
reuniões com o mesmo. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Hotel 
Praiano. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Pedro Caetano, 
s/nº. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-350. 
 
Telefone: (27) 3361-1068. 
 

Fax: (27) 3261-0271. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 
funcionários permanentes. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
25 apartamentos. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão, telefone, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 
Formas de pagamento: dinheiro, 
cheque ou cartão de crédito. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Hotel Quatro 
Estações. 
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Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 
1234. Praia do Morro. Área urbana. 
 
Cep: 29216-085. 
 
Telefone: (27) 3361-3344. 
 
Website: 
http://www.hotelquatroestacoes.co
m.br. 
 
E-mail: 
hotelquatroestacoes@uol.com.br. 
 
Gerências: financeira, de recursos 
humanos e de eventos. 
 
Número de funcionários: 13 
funcionários permanentes e 8 
temporários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 

60 apartamentos. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão, telefone, 
ar-condicionado e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã. 
 
Área social: restaurante com 80 
lugares adaptado, garagem, 
bar/lanchonete, sala de 
televisão/vídeo, sala de leitura, 
música ambiente, elevadores, 
cofres, estacionamento, antena 
parabólica, serviço de câmbio, ar-
condicionado, guarda de bagagem, 
circuito interno de televisão, central 
telefônica, lavanderia, serviço de 
copa, informações turísticas, 
internet e stand com produtos 
diversos (artesanato, souvenir, 
cartão de telefone e utilidades 
pessoais). 
 
Recreação e lazer: piscina, sauna 
a vapor, playground e sala de jogos. 
 
Instalações para eventos: 
auditório com capacidade para 60 

pessoas sentadas, retro projetor, 
vídeo e televisão. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Hotel 
Meaípe. 
 
Data de inicio da atividade: 
desde 1992. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada.  
 
Localização: Rua Izaltino Alves de 
Souza, 74. Balneário de Meaípe. 
Área urbana. 
 
Cep: 29208-070. 
 
Telefone: (27) 3272-1240. 
 
Fax: (27) 3272-1219. 

http://www.hotelquatroestacoes.co
mailto:hotelquatroestacoes@uol.com.br
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Website: 
http://www.hotelmeaipe.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 15 
funcionários permanentes e 10 
temporários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
77 quartos com banheiro privativo, 
101 leitos e 77 leitos extras. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão, telefone, 
ar-condicionado e calefação. 
 
Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 
Área social: restaurante, garagem, 
bar/lanchonete, sala de 
televisão/vídeo, sala de leitura, 
música ambiente, elevadores, 
central telefônica, lavanderia, 
serviço de copa, manobristas e 

internet das 22h. 
 
Recreação e lazer: piscina, sauna 
a vapor, playground, serviço de 
animação e parque aquático. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Hotel da Léa. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Santana, 90. 
Balneário de Meaípe. Área urbana. 
 
Cep: 29208-180. 
 
Telefone: (27) 3272- 1224 e (27) 
3272-1451. 
 
Fax: (27) 3272-1224. 
 

Website: 
http://www.hoteldalea.com.br. 
 
E-mail: hotellea@terra.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 
funcionários permanentes e 10 
temporários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
98 quartos com banheiro privativo e 
300 leitos. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão, telefone, 
ar-condicionado, 
ventilador/circulador, frigobar e 
hidromassagem. 
 
Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 
Área social: garagem, 
bar/lanchonete, sala de 
televisão/vídeo, elevadores, central 

http://www.hotelmeaipe.com.br.
http://www.hoteldalea.com.br.
mailto:hotellea@terra.com.br.
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telefônica, lavanderia, serviço de 
copa, cofres, estacionamento, 
antena parabólica e internet. 
 
Recreação e lazer: piscina, sauna 
a vapor, playground, sala de jogos e 
ping-pong. 
 
Instalações para eventos: espaço 
para reuniões com capacidade para 
150 pessoas sentadas. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Hotel do 
Osmar. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Joaquim Augusto 
Ribeiro de Castro, 200. Bairro 
Centro. 

 
Cep: 29200-160. 
 
Telefone: (27) 3361-0191. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 
funcionários permanentes. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
42 apartamentos com aproximado 
98 leitos. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão, ventilador 
e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 
Área social: área para refeição. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Descrição e observações 

complementares: estacionamento 
privativo com 30 vagas. 
Restaurante anexo Osmar Peixada. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Hotel Gaeta. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Santana, 44. 
Balneário de Meaípe. Área urbana. 
 
Cep: 29208-180. 
 
Telefone: (27) 3272-1212 e (27) 
3272-1155. 
 
Fax: (27)3272-1155. 
 
Website: 
http://www.hotelgaeta.com.br. 
 
E-mail: 
contato@hotelgaeta.com.br. 

http://www.hotelgaeta.com.br.
mailto:contato@hotelgaeta.com.br.
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Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 13 
funcionários permanentes e 14 
temporários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
60 quartos com banheiro privativo e 
120 leitos. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão, telefone, 
ar-condicionado e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 
Área social: garagem, sala de 
televisão/vídeo, sala de leitura, 
elevadores, estacionamento, circuito 
interno de televisão, lavanderia, 
serviço de copa e internet. 
 
Recreação e lazer: piscina, quadra 
de esportes, playground, sala de 
jogos e ping-pong. 

 
Instalações para eventos: espaço 
para reuniões com capacidade de 
150 pessoas sentadas. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Guarapari 
Tourist Hotel. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Joaquim da Silva 
Lima, 167. Bairro Centro. Área 
urbana. 
 
Cep: 29200-260. 
 
Telefone: (27) 3361-1130. 
 
Telefax: (27) 3361-0388. 
 

Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 
funcionários permanentes e 2 
temporários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
64 quartos com banheiro privativo e 
180 leitos. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão, ar-
condicionado, ventilador/circulador 
e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 
Área social: lavanderia e cofre. 
 
Instalações para eventos: espaço 
para reuniões com capacidade para 
60 pessoas sentadas. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
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Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Hotel 
Tropical. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: privada não tombada. 
 
Localização: Rua Ewerson de 
Abreu Sodré, 789. Bairro 
Muquiçaba. 
 
Cep: 29215-010. 
 
Telefone: (27) 3261-0951 e (27) 
3361-1274. 
 
E-mail: tropicalhotel@terra.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Números de funcionários: 9 
funcionários permanentes. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 

Unidades habitacionais (UH�s): 
suítes com um total de 45 uh´s e 
total de 123 leitos. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão, ar-
condicionado, ventilador/circulador 
e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 
Área social: sala de televisão/vídeo 
e estacionamento com 13 vagas. 
 
Recreação e lazer: piscina. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro.  
 
Descrição e observações 
complementares: o site do hotel 
está em construção. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Guarapari 
Hotel. 

 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Joaquim da Silva 
Lima, 432. Bairro Centro. Área 
urbana. 
 
Cep: 29200-260. 
 
Telefone: (27) 3261-0047 e (27) 
3261-1047. 
 
Website: 
http://www.guaraparihotel.com.br. 
 
E-mail: 
guaraparihotel@terra.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 7 
permanentes e 3 temporários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 

mailto:tropicalhotel@terra.com.br.
http://www.guaraparihotel.com.br.
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40 quartos com banheiro privativo e 
112 leitos. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 
Área social: sala de 
televisão/vídeo, elevadores, 
lavanderia, estacionamento, antena 
parabólica e internet. 
 
Instalações para eventos: espaço 
para reuniões com capacidade para 
60 pessoas sentadas. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Descrição e observações 
complementares: o hotel está 
localizado à 150m da Praia da Areia 
Preta. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 

 
Nome da empresa: Novo Hotel 
Vieira. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea. 
 
Localização: Rua Joaquim da Silva 
Lima, 310. Centro. Área urbana. 
 
Cep: 29200-260. 
 
Telefone: (27) 3361-1122 e (27) 
3361-1056. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 19 
funcionários permanentes e 21 
temporários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
113 quartos com banheiro privativo, 
380 leitos e 40 leitos extras. 
 
Facilidades nas unidades 

habitacionais: televisão, telefone, 
ar-condicionado, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 
Área social: restaurante com 400 
lugares, garagem, bar/lanchonete, 
elevadores, central telefônica, 
lavanderia, serviço de copa e 
manobristas. 
 
Recreação e lazer: piscina, sauna 
seca, sauna a vapor e sala de jogos. 
 
Instalações para eventos: 
auditório com capacidade para 150 
pessoas sentadas e espaço para 
reuniões. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
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Nome da empresa: Hotel do 
Irmão. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Jacinto de 
Almeida, 62. Bairro Olaria. Centro. 
Área urbana. 
 
Cep: 29202-525. 
 
Telefone: (27) 3261-0403. 
 
Telefone: (27) 3261-0162. 
 
Website: 
http://www.hoteldoirmao.com.br. 
 
Email: hotel@hoteldoirmao.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 9 
funcionários permanentes. 
 
Período de funcionamento: 

permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
29 apartamentos e 44 leitos. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: ar-condicionado, 
frigobar, telefone e televisão. 
 
Tipo de diária: com café da 
manhã. 
 
Instalações para eventos: uma 
área anexa ao restaurante própria 
para reuniões. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Hotel 
Maryland. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 

 
Localização: Rua Doutor Silva 
Mello, 98. Bairro Centro. Área 
urbana. 
 
Cep: 29200-360. 
 
Telefone: (27) 3261-0553. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 9 
funcionários permanentes. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 20 
apartamentos. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão, 15 aptos 
com ventilador de teto e cinco 
apartamentos com ar-condicionado. 
 
Tipo de diária: com café da 
manhã. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 

http://www.hoteldoirmao.com.br
mailto:hotel@hoteldoirmao.com.br.
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Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Hotel 
Coronado. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida 
Desembargador Lourival de 
Almeida, 312. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-250. 
 
Telefone: (27) 3261-0144 e (27) 
3361-0789. 
 
Telefone de reserva: (27) 3261-
1070 e (27) 3361-1101. 
 
Website: 
http://hotelcorondo.com.br. 
 

E-mail: hotelcoronado@uol.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Números de funcionários: 35 
funcionários permanentes e 10 
temporários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
apartamentos com um total de 136 
uh�s e um total aproximadamente 
de 300 leitos. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão e televisão 
a cabo, telefone, ar-condicionado, 
ventilador/circulador, adaptador de 
voltagem, música ambiente, cofre, 
parabólica e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 
Área social: restaurante para 80 
pessoas adaptado para portadores 
de necessidades especiais, 
garagem, bar/lanchonete, sala de 

televisão/vídeo, sala de leitura, 
música ambiente, piano, salão de 
beleza, elevadores, central 
telefônica, lavanderia, cofres, 
estacionamento, informações 
turísticas, fax e manobristas.  
 
Recreação e lazer: piscina, sauna 
seca e  a vapor e sala de jogos. 
 
Área para eventos: 3 salas, com 
capacidade para 150 pessoas 
sentadas, adaptada para portadores 
de necessidades especiais. A 
capacidade das salas serão descritas 
desta maneira: a primeira sala com 
capacidade para 50 pessoas, a 
segunda 30 pessoas e a terceira, 
150 pessoas. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro.  
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Hotel 
Atlântico. 
 

http://hotelcorondo.com.br.
mailto:hotelcoronado@uol.com.br
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Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Edízio Cirne, 
nº 332. Centro. Bairro Praia dos 
Namorados. Área urbana. 
 
Cep: 29200-080. 
 
Telefax: (27) 3361-1551. 
 
Website: 
http://www.hotelatlantico.cjb.net/. 
 
E-mail: 
hotelatlantico@hotmail.com. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 14 
funcionários permanentes. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
suítes com total de 80 uh´s com 
110 leitos.  

 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão a cabo, 
telefone, ar-condicionado, frigobar, 
música ambiente e varanda com 
vista panorâmica. 
 
Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 
Área social: restaurante, garagem, 
elevadores, lavanderia e serviço de 
copa. 
 
Recreação e lazer: piscina, sala de 
jogos e deck e bar próximo das 
piscinas. 
 
Formas de pagamento: cartão 
cheque, cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações 
complementares: dispõe de 
restaurante nas dependências. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Hotel 

Filadélfia. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Lúcio Maia, 5. 
Bairro Muquiçaba. Área urbana. 
 
Cep: 29215-070. 
 
Telefone: (27) 3362-2971 e (27) 
8813-5010. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 
funcionários permanentes. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
apartamentos com total de 12 uh�s 
e total de 40 leitos. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão e 
ventilador/circulador.  

http://www.hotelatlantico.cjb.net/
mailto:hotelatlantico@hotmail.com.
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Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 
Área social: sala de 
televisão/vídeo. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro.  
 
Descrição e observações 
complementares: garagem com 
30 vagas. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
 
Nome da empresa: Hotel Bom 
Jesus. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Pedro Caetano, 
156. Bairro Centro. Área urbana. 

 
Cep: 29200-350. 
 
Telefone: (27) 3261-1184. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 
funcionários permanentes. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
apartamentos, com total de 18 uh�s 
e total de 50 leitos. Quartos sem 
banheiro privativo, total de 11 uh�s 
e 40 leitos. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão e 
ventilador/circulador.  
 
Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 
Área social: restaurante. 
 
Formas de pagamento: dinheiro.  
 

Descrição e observações 
complementares: restaurante self-
service. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
 
5.1.1.2 � Hotel de Lazer. 
 
Nome da empresa: Hotel 
Fazenda Flamboyant. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rodovia do Sol Km 32 
ou BR-101 Km 319. 
 
Cep: 29200-000. 
 
Telefone: (27) 3299-0066, (27) 
3260-1103 e 0300-7897877. 
 
Website: 
http://http://www.hotelflamboyant.

http://http://www.hotelflamboyant.
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com.br. 
 
E-mail: 
administracao@hotelflamboyant.co
m.br, 
recreacao@hotelflamboyant.com.br 
e 
reservas@hotelflamboyant.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 60 
funcionários permanentes e 40 
temporários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
36 suítes, 44 chalés, 4 suítes 
masters com 2 ambientes e 2 
duplex com três ambientes. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: ar-condicionado, 
telefone, frigobar e varanda. 
 
Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 

Área social: total de 2.200.00 m² 
de área, com restaurante. 
 
Recreação e lazer: 4 piscinas 
sendo 1 aquecida, 2 toboáguas, lago 
(50.000m²), pedalinho, caiaques, 
cabo aéreo, jet sky, playground 
aquático e trilha para prática de 
arvorismo. 
 
Instalações para eventos: 3 
salões com capacidade para 40 
pessoas cada, 1 salão com 
capacidade para 80 pessoas e 3 
auditórios com capacidade para 300 
pessoas cada. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações 
complementares: acesso pela 
Rodovia do Sol Km 32 ou pela BR-
101 Sul Km 319, Amarelos. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 

5.1.1.3 � Pousadas. 
 
Nome da empresa: Pousada 
Silver Village. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Josias Cerutti, 
142. Praia do Morro. 
 
Cep: 29216-600. 
 
Telefone: (27) 3261-1775.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 
funcionários permanentes, 5 
temporários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
45 apartamentos. 
 
Facilidades nas unidades 

mailto:administracao@hotelflamboyant.co
mailto:recreacao@hotelflamboyant.com.br
mailto:reservas@hotelflamboyant.com.br
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habitacionais: televisão, telefone, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada 
Solar Meaípe. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Donário de 
Jesus, 156. Balneário de Meaípe. 
 
Cep: 29208-015. 
 
Telefone: (27) 3272-1400. 
 
Gerências: geral. 
 

Número de funcionários: 10 
funcionários permanentes e 10 
temporários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
36 quartos com banheiro privativo e 
108 leitos. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão, telefone, 
ar-condicionado, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 
Área social: restaurante, garagem, 
sala de televisão/vídeo, sala de 
leitura, serviço bilíngüe, lavanderia, 
serviço de copa, estacionamento, 
antena parabólica, manobristas e 
internet, adaptados. 
 
Recreação e lazer: sala de jogos. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 

 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada São 
Carlos. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Águas Marinhas, 
112. Praia de Santa Mônica. Área 
urbana. 
 
Cep: 29221-000. 
 
Telefone: (27) 3262-1068. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 
funcionário permanente. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 6 
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apartamentos e 18 leitos. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão e 
ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: o café da manhã é 
opcional. 
 
Área social: 10 vagas para 
garagem, sala de televisão/vídeo, 
churrasqueiras, lavanderia e serviço 
de copa. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada Life. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rodovia do Sol Km 5. 
Praia de Santa Mônica. Área urbana 

 
Cep: 29221-305. 
 
Telefone: (27) 3262-1062. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 
funcionários permanentes. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
17 apartamentos e 40 leitos. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão, ar-
condicionado, ventilador/circulador 
e frigobar. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações 
complementares: anexo ao Posto 
Life. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 

 
 
Nome da empresa: Pousada 
Marlim Azul. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea. 
 
Localização: Alameda Atlântida, 
116. Nova Guarapari. Área urbana. 
 
Cep: 29206-180. 
 
Telefone: (27) 3272-1388. 
 
Website: 
http:\\http://www.marlimazul.com.
br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 
funcionário permanente e 8 
temporários. 
 
Período de funcionamento: 
temporário. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
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16 quartos com banheiro privativo e 
37 leitos. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão, ar-
condicionado e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 
Área social: sala de 
televisão/vídeo, lavanderia, 
estacionamento e internet. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Descrição e observações 
complementares: hospedagem 
mediante reserva antecipada. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Pousada do 
Corsário (Enseada do Corsário). 
 
Natureza da identidade: privada. 

 
Edificação: contemporânea. 
 
Localização: Rua XII, 51. Enseada 
Verde. Balneário de Meaípe. Área 
urbana. 
 
Cep: 29208-080. 
 
Telefone: (27) 3272-1188. 
 
Fax: (27) 3272-1344. 
 
E-mail: 
pousadacorsario@ig.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 
funcionários permanentes. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
24 quartos com banheiro privativo e 
60 leitos. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão, telefone, 

ar-condicionado, 
ventilador/circulador, frigobar e 
hidromassagem. 
 
Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 
Área social: restaurante, 
bar/lanchonete, churrasqueiras, 
central telefônica, lavanderia, 
serviço de copa, estacionamento, 
lojas, internet e café corsário. 
 
Recreação e lazer: piscina, sauna 
seca, playground e sala de jogos. 
 
Instalações para eventos: espaço 
para reuniões com capacidade para 
30 pessoas sentadas. Não adaptado. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Descrição e observações 
complementares: a lanchonete 
Café Corsário só funciona no verão 
e serve cafés e bebidas. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 

mailto:pousadacorsario@ig.com.br.


Inventário da Oferta Turística do Município de Guarapari / 2005. 92

 
 
Nome da empresa: Pousada 
Águas Azuis. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Punta Del 
Este, 140. Enseada Azul, Nova 
Guarapari. Área urbana. 
 
Cep: 29206-160. 
 
Telefone: (27) 3272-1446. 
 
Website: 
http://www.guaraparionline.com.br/
pousadaaguasazuis/default.htm. 
 
E-mail: apenedo@uol.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 
funcionário permanente e 4 
temporários. 
 

Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
16 quartos com banheiro privativo. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão, ar-
condicionado e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 
Área social: restaurante, garagem, 
bar/lanchonete, sala de 
televisão/vídeo, churrasqueiras, 
serviço bilíngüe, lavanderia, serviço 
de copa e internet. 
 
Recreação e lazer: piscina, 
playground e sala de jogos. 
 
Instalações para eventos: uma 
sala com capacidade para 10 
pessoas sentadas. Adaptado. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações 

complementares: um pequeno 
restaurante que serve massas e 
pizzas e funciona somente em alta 
temporada. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada 
Caminho da Praia. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Pietrângelo 
Viváqua Debiase, 232. Praia do 
Morro. Área urbana. 
 
Cep: 29216-040. 
 
Telefone: (27) 3361-3301. 
 
Fax: (27) 3361-3303. 
 
Website: 
http://www.guarapari.com/pousada
s/caminhodapraia e 

http://www.guaraparionline.com.br/
mailto:apenedo@uol.com.br
http://www.guarapari.com/pousada
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http://www.pousadacaminhodapraia
.com.br. 
 
E-mail: 
caminhodapraia@terra.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 
funcionários permanentes e 3 
temporários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
39 apartamentos. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: ar-condicionado e 
ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 
Área social: garagem, sala de 
televisão/vídeo, churrasqueiras, 
lavanderia, estacionamento e 
internet. 
 

Recreação e lazer: piscina, quadra 
de esportes, playground, sala de 
jogos, campo de futebol e bosque 
nativo. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada 
Airy. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Meaípe 
(Rodovia do Sol), 1153. Enseada 
Azul. Nova Gurarapari. Área urbana. 
 
Cep: 29206-000. 
 
Telefone: (27) 3272-0744 e (27) 
9925-6653. 
 
Website: 

http://www.pousadaairy.com.br. 
 
E-mail: 
contato@pousadaairy.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 
funcionários permanentes e 2 
temporários. 
 
Período de funcionamento: 
temporário. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
14 quartos com banheiro privativo e 
30 leitos. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão, ar-
condicionado, ventilador/circulador 
e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 
Área social: garagem, sala de 
leitura e lavanderia. 
 
Recreação e lazer: sala de jogos. 

http://www.pousadacaminhodapraia
mailto:caminhodapraia@terra.com.br
http://www.pousadaairy.com.br.
mailto:contato@pousadaairy.com.br.
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Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada 
Bacutia. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea. 
 
Localização: Alameda Latosca, 
109. Enseada Azul. Nova Guarapari. 
Área urbana. 
 
Cep: 29206-110. 
 
Telefone: (27) 3272-1039 e (11) 
4722-2203. 
 
Website: 
http://www.pousadaairy.com.br. 
 
E-mail: 
contato@pousadaairy.com.br. 
 

Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 
permanente e 3 temporários. 
 
Período de funcionamento: 
temporário. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 9 
quartos com banheiro privativo, 18 
leitos e 18 leitos extras. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão, ar-
condicionado, ventilador/circulador 
e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 
Área social: garagem e sala de 
televisão/vídeo. 
 
Recreação e lazer:  playground. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 

 
 
Nome da empresa: Pousada e 
Camping Costa Mares. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Prefeito 
Epaminondas de Almeida, 219. Praia 
de Santa Mônica. Área urbana. 
 
Cep: 29221-010. 
 
Telefone: (27) 3262-1387. 
 
Website: 
http://www.costamares.com.br. 
 
E-mail: 
costamares@costameres.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 
funcionários permanentes. 
 
Período de funcionamento: 

http://www.pousadaairy.com.br.
mailto:contato@pousadaairy.com.br.
http://www.costamares.com.br.
mailto:costamares@costameres.com.br.
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permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
20 apartamentos e 40 leitos. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Camping, albergue e colônias de 
férias: 4 sanitários, bar/lanchonete, 
iluminação, ponto de luz para 
barracas e trailers, churrasqueiras, 
12 chuveiros quentes, restaurante, 
aluguel de barracas, segurança, lava 
pratos, 4 quadras de esportes, 
tanque para lavar roupa, lavanderia, 
área verde para lazer e para 150 
barracas. 
 
Tipo de diária: não inclui café da 
manhã. 
 
Área social: sala de 
televisão/vídeo, churrasqueiras, 
central telefônica, lavanderia e 
estacionamento. 
 
Recreação e lazer: sala de jogos e 
campo de futebol. 

 
Instalações para eventos: uma 
sala de café com capacidade para 
400 pessoas sentadas. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: 
Guarapousada. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Antônio 
Guimarães, 40. Bairro Muquiçaba. 
 
Cep: 29215-120. 
 
Telefone: (27) 3261-0475. 
 
Website: 
http://www.guaratur.com.br. 
 

E-mail: 
guarapousada@guaratur.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 15 
funcionários permanentes 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
36 apartamentos 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão, mini-bar, 
ar-condicionado e ventilador de 
teto. 
 
Camping, albergue e colônia de 
férias: área de camping anexa 
(Guaracamping). 
 
Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 
Área social: recepção 24h, 
30.000m² de área verde no centro 
de Guarapari. 
 

http://www.guaratur.com.br
mailto:guarapousada@guaratur.com.br.
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Recreação e lazer: piscina, mini 
fazenda, sauna, playground infantil, 
pesque e pague (em construção), 
lago de peixes e área para passeios. 
 
Instalações para eventos: centro 
de eventos com salas com 
capacidade de 30 a 400 pessoas 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada 
Canto da Praia. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Marcílio Dias, 285 
(Antiga Rua Agenor Antônio da 
Silva). Praia do Morro. 
 
Cep: 29215-130. 
 

Telefone: (27) 3361-0675. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 
funcionários temporários. 
 
Período de funcionamento: 
temporário, verão. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
17 apartamentos 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: ar-condicionado, 
ventilador de teto, televisão e 
frigobar. 
 
Tipo de diária: não inclui café da 
manhã. 
 
Recreação e lazer:  área de lazer 
com piscina, churrasqueira e parque 
para crianças. 
 
Instalações para eventos: o salão 
de café da manhã tem capacidade 
para 40 pessoas. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 

dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada 
Diamantina. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida José Ferreira 
Ferro, 97 (Antiga Avenida 
Oceânica). Bairro, Praia do Morro. 
 
Cep: 29216-080. 
 
Telefone: (27) 3361-5651. 
 
Website: 
http://www.pousadadiamantina.com
.br/ 
 
E-
mail:pousadadiamantina@terra.co
m.br e   
pousadadiamantina@hotmail.com. 

http://www.pousadadiamantina.com
mailto:mail:pousadadiamantina@terra.co
mailto:pousadadiamantina@hotmail.com.
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Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 12 
funcionários permanentes e 8 
temporários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
30 uh�s (2 apartamentos preparados 
para portadores de necessidades 
especiais com rampa de acesso).  
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: ar-condicionado, 
ventilador de teto, televisão a cabo, 
ponto para internet banda larga, 
cofre e frigobar. 
 
Tipo de diária: não inclui café da 
manhã. 
 
Área social: salão de beleza, 
restaurante, bar musical e sala com 
hometheater. 
 
Recreação e lazer: piscina, sauna, 
salão de jogos, loja de artesanato e 

conveniência e quiosque na praia.  
 
Instalações para eventos: 
auditório com capacidade para 80 
pessoas e sala de reuniões. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada 
Dom Silvério. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Engenheiro 
Moreira Caldas, 390. Perocão. Área 
urbana. 
 
Cep: 29220-690. 
 
Telefone: (27) 3262-1437. 
 
Website: 

http://www.pousadadomsilverio.co
m.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 
funcionário permanente. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
11 apartamentos com 35 leitos. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 
Área social: garagem. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada do 

http://www.pousadadomsilverio.co
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Rico.  
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Públio Nolasco, 
197. Belo Horizonte. Balneário de 
Meaípe. Área urbana. 
 
Cep: 29208-320. 
 
Telefone: (27) 3272-1132 e (27) 
3272-1283. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 
funcionários permanentes e 5 
temporários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
11 apartamentos. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão, frigobar, 

aquecimento solar e ventilador de 
teto. 
 
Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 
Área social: estacionamento, 
central telefônica, sala de leitura e 
sala de televisão/vídeo. 
 
Recreação e lazer: piscina e 
campo de peteca. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada El 
Shadai. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Gemini, 500. 
Nova Guarapari. 

 
Cep: 29200-000. 
 
Telefax: (27) 3272-0230. 
 
Website: 
http://www.pousadaelxadai.com.br. 
 
E-mail: reservas@elxadai.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 
funcionários permanentes. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
21 apartamentos com 50 leitos. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: frigobar, televisão e 
ventilador. 
 
Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 
Recreação e lazer: piscina, jardim 
e sala de televisão. 

http://www.pousadaelxadai.com.br
mailto:reservas@elxadai.com.br.
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Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada 
Enseada Azul. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Alegre, 367. 
Nova Guarapari. 
 
Cep: 29200-000.  
 
Telefone: (27) 3272-1120. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 9 
funcionários permanentes. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 

 
Unidades habitacionais (UH�s): 
33 apartamentos. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: ar-condicionado, 
televisão e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 
Área social: salão de jogos e salão 
de cinema com vídeo e dvd, com 
capacidade para 10 pessoas 
 
Recreação e lazer: piscina e 
sauna. 
 
Instalações para eventos: é 
utilizado o salão de jogos que pode 
comportar até 40 pessoas. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 

Nome da empresa: Pousada 
Estrela do Mar. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Francisco 
Ramalhete Gameiro, 290. Praia do 
Morro. 
 
Cep: 29216-420. 
 
Telefone: (27) 3361-6514. 
 
Website: 
http://www.pousadaestrelamar.com
.br/. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: um funcionário 
permanente. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
12 suítes. 

http://www.pousadaestrelamar.com
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Facilidades nas unidades 
habitacionais: ar-condicionado, 
frigobar, televisão e ventilador. 
 
Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 
Área social: salão para café com 
capacidade para 50 pessoas. 
 
Recreação e lazer: área de lazer 
para crianças, jardim com mesas e 
cadeiras e redes. 
 
Instalações para eventos: o salão 
para café com capacidade para 50 
pessoas. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
 
 
 

Nome da empresa: Pousada do 
Morro. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Muriaé, 17. Praia 
do Morro. Área urbana. 
 
Cep: 29216-130. 
 
Telefone: (27) 3262-5572. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 
funcionários permanentes. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
11 permanentes. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: ar-condicionado, 
televisão e frigobar. 
 

Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 
Área social: sala de televisão. 
 
Recreação e lazer: área de lazer 
com churrasqueira, piscina e 
restaurante. 
 
Instalações para eventos: não 
há. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada 
Guaytorã. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Meaípe 
(Rodovia do Sol), 1000. Nova 
Guarapari. Área urbana. 
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Cep: 29206-315. 
 
Telefone: (27) 3272-1748 e (27) 
3272-1253. 
 
Website: 
http://www.guaytora.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 54 
funcionários permanentes e 10 
temporários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
23 quartos com banheiro privativo, 
70 leitos e 20 leitos extras. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão, ar-
condicionado, ventilador/circulador 
e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 

Área social: restaurante, 
bar/lanchonete, sala de 
televisão/vídeo, estacionamento, 
churrasqueiras, serviço bilíngüe e 
internet. 
 
Recreação e lazer: piscina, 
playground, sala de jogos, campo 
de futebol, barcos/embarcações e 
caiaque. 
 
Instalações para eventos: uma 
sala com capacidade para 20 
pessoas sentadas. Adaptada. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações 
complementares: no verão de 
2006 será disponibilizado para os 
hóspedes um restaurante e caiaques 
na lagoa atrás da pousada. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada 
Roma Antiga. 

 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Praça Trajano Lino 
Gonçalves, 84. Bairro Centro. Área 
urbana. 
 
Cep: 29200-100. 
 
Telefone: (27) 3261-2180. 
 
E-mail: romantiga@terra.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 
funcionários permanentes. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
17 quartos com banheiro privativo e 
56 leitos e 20 leitos extras. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão, ar-

http://www.guaytora.com.br
mailto:romantiga@terra.com.br.
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condicionado, ventilador/circulador 
e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 
Área social: garagem, sala de 
televisão/vídeo e internet. 
 
Recreação e lazer: sala de jogos e 
biblioteca. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
Nome da empresa: Pousada 
Lagoa da Mata. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua dos Flamboyants, 
100. Balneário de Meaípe. Área 
urbana. 
 
Cep: 29208-148. 

 
Telefone: (27) 3272-1389. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 
funcionários permanentes. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
12 apartamentos. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: ar-condicionado, 
ventilador de teto, televisão e 
frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 
Recreação e lazer: área de lazer 
com piscina. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 

 
 
Nome da empresa: Pousada do 
Sol. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Nápolis, 291. 
Praia do Morro. Área urbana. 
 
Cep: 29216-970. 
 
Telefax: (27) 3361-3187. 
 
E-mail: pousada@elnet.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 
funcionários permanentes. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
15 quartos com banheiro privativo e 
15 leitos de casal. 

mailto:pousada@elnet.com.br.
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Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão, ar-
condicionado, ventilador/circulador, 
música ambiente e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 
Área social: garagem com 15 
vagas, sala de televisão/vídeo, 
antena parabólica, informações 
turísticas e internet. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Pousada do 
Sol. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Joaquim 

Nascimento, 86. Balneário de 
Meaípe. Área urbana. 
 
Cep: 29208-060. 
 
Telefone: (27) 3272-0079. 
 
Website: 
http://www.pousadadosolmeaípe.co
m.br. 
 
E-mail: 
contato@pousadadosolmeaípe.com.
br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 
funcionário permanente e 3 
temporários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 1 
apartamento com 5 leitos e 6 
quartos com banheiro privativo e 18 
leitos. 
 
Facilidades nas unidades 

habitacionais: televisão, ar-
condicionado e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 
Área social: restaurante, garagem, 
bar/lanchonete, sala de 
televisão/vídeo, churrasqueiras, 
serviço bilíngüe, lavanderia, serviço 
de copa, estacionamento, antena 
parabólica, ar-condicionado e 
internet. 
 
Recreação e lazer: piscina, sauna 
a vapor e sala de jogos. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações 
complementares:  serviço de praia 
para o hóspede como cadeiras, 
toalhas e guarda-sol, além do 
traslado  para aeroporto, rodoviária 
e passeios. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 

http://www.pousadadosolmea�pe.co
mailto:contato@pousadadosolmea�pe.com.
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Nome da empresa: Pousada 
Duas Praias. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Niterói, 55. Praia 
do Morro. 
 
Cep: 29160-050. 
 
Telefone: (27) 3361-2929. 
 
Gerências: geral. 
 

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS: 3 FUNCIONÁRIOS 
PERMANENTES. 

 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
24 apartamentos. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão, frigobar e 
ventilador, sendo 7 com ar-
condicionado. 

 
Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 
Recreação e lazer: piscina, salão 
de jogos, área verde e área para 
churrasco. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada Mar 
e Mata. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Celso Bastos 
Couto (Antiga Avenida 
Copacabana), nº 11-16, Praia do 
Morro. 
 
Cep: 29216-110.  
 

Telefone: (27) 3361-2622. 
 
Fax: (27) 3262-5839. 
 
Website: 
http://www.maremata.com.br/. 
 
E-mail: info@maremata.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 
funcionários permanentes. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
16 apartamentos. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: frigobar, televisão, 
9 apartamentos com ar-
condicionado e os demais com 
ventilador de teto. 
 
Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 
Recreação e lazer: piscina e área 

http://www.maremata.com.br/
mailto:info@maremata.com


Inventário da Oferta Turística do Município de Guarapari / 2005. 105

para churrasco. 
 
Instalações para eventos: não 
há. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada 
Enseada Verde. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Manoel Duarte 
Souza Mattos, 27. Balneário de 
Meaípe. 
 
Cep: 29208-160. 
 
Telefone: (27) 3272-1376 e (27) 
9962-9776. 
 
Website: 

http://www.enseadaverde.com.br. 
 
E-mail: 
reservas@enseadaverde.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 
funcionários permanentes e 2 
temporários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
21 quartos com banheiro privativo e 
73 leitos. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão, ar-
condicionado, ventilador/circulador, 
frigobar e varandas com rede de 
balanço. 
 
Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 
Área social: bar/lanchonete, sala 
de televisão/vídeo, sala de leitura, 
churrasqueiras, lavanderia, serviço 

de copa, estacionamento, antena 
parabólica e internet. 
 
Recreação e lazer: piscina. 
 
Instalações para eventos: espaço 
para reuniões com capacidade para 
50 pessoas sentadas. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
Nome da empresa: Pousada e 
Chalés Praia e Campo. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua das Castanheiras, 
77. Meaípe. 
 
 Cep: 29208-145. 
 
Telefone: (27) 3272-1907  
 
Website: 

http://www.enseadaverde.com.br.
mailto:reservas@enseadaverde.com.br.
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http://www.praiaecampo.kit.net/ 
 
E-mail: praiaecampo@ieg.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Números de funcionários: 02 
funcionários permanentes e 02 
temporários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
10 chalés independentes e 06 
apartamentos em obras de 
finalização.  
 
Facilidades não unidades 
habitacionais: 
ventilador/circulador, suíte e sala 
mobiliados e cozinha equipada para 
o uso. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: refeitório para 50 
pessoas. 
 

Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Descrição e observações 
complementares: vista para o 
mar. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Pousada 
Vista Bela. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Juiz de Fora, 121. 
Meaípe.  
 
Cep: 29208-000. 
 
Telefone: (27) 3272-1427.  
 
Gerências: geral. 
 
Números de funcionários: 5 

funcionários, sendo 1 permanente e 
4 temporários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
13 apartamentos com 42 leitos.  
 
Facilidades não unidades 
habitacionais: televisão, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: sala de leitura, música 
ambiente,  estacionamento, antena 
parabólica, churrasqueiras, 
lavanderia e segurança. 
 
Recreação e lazer: área de jardins 
com balanços. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 

http://www.praiaecampo.kit.net/
mailto:praiaecampo@ieg.com.br
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Nome da empresa: Pousada da 
Zezé. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Vitória, 250. 
Meaípe.  
 
Cep: 29208-005. 
 
Telefone: (27) 3272-1487.  
 
E-mail: 
pousadadazeze@hotmail.com 
 
Gerências: geral. 
 
Números de funcionários: 01 
funcionário permanente e 01 
temporário. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
08 apartamentos com total de 18  

leitos e um apartamento reserva, 
com 04 leitos e ar condicionado.  
 
Facilidades não unidades 
habitacionais: televisão, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: churrasqueiras e 
garagem. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Descrição e observações 
complementares: localizada a 120 
metros da praia de Meaípe. 
 
Documentos consultados: in loco. 
 
Nome da empresa: Meaípe 
Pomar Pousada e Camping. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 

Localização: Rua D, 41.  Meaípe.  
 
Cep: 29208-000. 
 
Telefone: (27) 3272-1381.  
 
Gerências: geral. 
 
Números de funcionários: 5 
funcionários, sendo 1 permanente e 
4 temporários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
13 apartamentos com 42 leitos.  
 
Facilidades não unidades 
habitacionais: televisão, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: sala de leitura, música 
ambiente, estacionamento, antena 
parabólica, churrasqueiras, 
lavanderia e segurança. 
 

mailto:pousadadazeze@hotmail.com
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Recreação e lazer: sala de jogos. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Pousada 
Bora Bora. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: avenida Boa Ventura, 
60. Nova Guarapari.  
 
Cep: 29200-000.  
 
Telefone: (27) 3272-0173  
 
Gerências: geral. 
 
Números de funcionários: 5 
funcionários, sendo 1 permanente e 
4 temporários. 

 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
13 apartamentos com 42 leitos.  
 
Facilidades não unidades 
habitacionais: televisão, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: música ambiente e 
segurança. 
 
Recreação e lazer: área de jardins 
com balanços. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada Céu 
e Mar. 
 

Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Raimundo Ãngelo 
Filho, G22. Nova Guarapari.  
 
Cep: 29200-000. 
 
Telefone: (27) 3272-0196.  
 
Gerências: geral. 
 
Números de funcionários: 5 
funcionários, sendo 1 permanente e 
4 temporários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
13 apartamentos com 42 leitos.  
 
Facilidades não unidades 
habitacionais: televisão, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
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Área social: sala de leitura, música 
ambiente, estacionamento e antena 
parabólica. 
  
Recreação e lazer: área de jardins 
com balanços. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada 
Coqueiro. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: avenida Meaípe, s/n. 
Nova Guarapari.  
 
Cep: 29200-000. 
 
Telefone: (27) 9254-2259.  
Gerências: geral. 

 
Números de funcionários: 5 
funcionários, sendo 1 permanente e 
4 temporários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
13 apartamentos com 42 leitos.  
 
Facilidades não unidades 
habitacionais: televisão, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: sala de leitura, música 
ambiente, estacionamento, guarda 
de bagagem, lavanderia e 
segurança. 
 
Recreação e lazer: área de jardins 
com balanços. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 

consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada 
Filadélfia. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: avenida Jones dos 
Santos Neves, s/n, Guarapari.  
 
Cep: 29200-000. 
 
Telefone: (27) 3361-1993  
 
Gerências: geral. 
 
Números de funcionários: 5 
funcionários, sendo 1 permanente e 
4 temporários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
13 apartamentos com 42 leitos.  
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Facilidades não unidades 
habitacionais: televisão, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: sala de leitura, música 
ambiente, estacionamento  e 
segurança. 
 
Recreação e lazer: área de jardins 
com balanços. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
Nome da empresa: Guará 
Pousada 
  
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: avenida Antônio 
Guimarães, s/n. Itapebussu.  
 

Cep: 29200-000. 
 
Telefone: (27) 3261-0475 e (27) 
3262-5210.  
 
Gerências: geral. 
 
Números de funcionários: 5 
funcionários, sendo 1 permanente e 
4 temporários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
13 apartamentos com 42 leitos.  
 
Facilidades não unidades 
habitacionais: televisão, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: sala de leitura, 
estacionamento, antena parabólica, 
guarda de bagagem, 
churrasqueiras, lavanderia, internet  
e segurança. 
 

Recreação e lazer: área de jardins 
com balanços. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada do 
Sossego 
  
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Linhares, 149. 
Itapebussu.  
 
Cep: 29200-000. 
 
Telefone: (27) 3361-5574.  
 
Gerências: geral. 
 
Números de funcionários: 5 
funcionários, sendo 1 permanente e 
4 temporários. 
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Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
13 apartamentos com 42 leitos.  
 
Facilidades não unidades 
habitacionais: televisão, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: sala de leitura e 
música ambiente Recreação e 
lazer: área de jardins com 
balanços. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Guará Praia 
do Morro. 
  
Natureza da entidade: privada. 

 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Niterói, 140. 
Praia do Morro.  
 
Cep: 29216-000. 
 
Telefone: (27) 3361-0290.  
 
Gerências: geral. 
 
Números de funcionários: 5 
funcionários, sendo 1 permanente e 
4 temporários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
13 apartamentos com 42 leitos.  
 
Facilidades não unidades 
habitacionais: televisão, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 

Área social: sala de leitura e 
estacionamento. 
 
Recreação e lazer: área de jardins 
com balanços. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada 
Portas Abertas 
  
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Sant Tropez, 
261. Praia do Morro.  
 
Cep: 29216-000. 
 
Telefone: (27) 3261-0690.  
 
Gerências: geral. 
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Números de funcionários: 5 
funcionários, sendo 1 permanente e 
4 temporários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
13 apartamentos com 42 leitos.  
 
Facilidades não unidades 
habitacionais: televisão, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: sala de leitura, música 
ambiente, estacionamento, antena 
parabólica,  churrasqueiras, 
lavanderia e segurança. 
 
Recreação e lazer: sala de vídeo 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 

 
 
 
Nome da empresa: Pousada 
Fênix 
  
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Praiana, 427. 
Praia do Morro.  
 
Cep: 29200-000.  
 
Telefone: (27) 3361-2787.  
 
Gerências: geral. 
 
Números de funcionários: 5 
funcionários, sendo 1 permanente e 
4 temporários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
13 apartamentos com 42 leitos.  
 

Facilidades não unidades 
habitacionais: televisão, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: sala de leitura, música 
ambiente, estacionamento, antena 
parabólica, churrasqueiras, 
lavanderia e segurança. 
 
Recreação e lazer: área de jardins 
com balanços. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada do 
Sol 
  
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
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Localização: Rua Nápolis, 291. 
Praia do Morro.  
 
Cep: 29216-000. 
 
Telefone: (27) 3361-3187.  
 
Gerências: geral. 
 
Números de funcionários: 5 
funcionários, sendo 1 permanente e 
4 temporários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
13 apartamentos com 42 leitos.  
 
Facilidades não unidades 
habitacionais: televisão, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: sala de leitura, música 
ambiente e estacionamento. 
 
Recreação e lazer: salão de jogos. 

 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Pousada do 
Morro 
  
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Muriaé, 17. Praia 
do Morro.  
 
Cep: 29216-000. 
 
Telefone: (27) 3262-5572.  
 
Gerências: geral. 
 
Números de funcionários: 5 
funcionários, sendo 1 permanente e 
4 temporários. 
 

Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
13 apartamentos com 42 leitos.  
 
Facilidades não unidades 
habitacionais: televisão, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: sala de leitura e 
segurança. 
 
Recreação e lazer: área de 
jardins. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada 
Buriti 
  
Natureza da entidade: privada. 
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Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Pirilampo, s/n. 
Santa Mônica.  
 
Cep: 29200-000. 
 
Telefone: (27) 3262-1425.  
 
Gerências: geral. 
 
Números de funcionários: 5 
funcionários, sendo 1 permanente e 
4 temporários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
13 apartamentos com 42 leitos.  
 
Facilidades não unidades 
habitacionais: televisão, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 

Área social: sala de leitura e 
música ambiente.  
 
Recreação e lazer: área de jardins 
com balanços. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada 
Imigrante 
  
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua B, 68. Santa 
Mônica.  
 
Cep: 29200-000. 
 
Telefone: (27) 3262-1137 e (27) 
3262-1707.  
 
Gerências: geral. 

 
Números de funcionários: 5 
funcionários, sendo 1 permanente e 
4 temporários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
13 apartamentos com 42 leitos.  
 
Facilidades não unidades 
habitacionais: televisão, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: sala de leitura e 
música ambiente.  
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada Viva 
Linda 
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Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Bráulio Azevedo 
Torres, 25. Santa Mônica.  
 
Cep: 29200-000. 
 
Telefone: (27) 3262-1344.  
 
Gerências: geral. 
 
Números de funcionários: 5 
funcionários, sendo 1 permanente e 
4 temporários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
13 apartamentos com 42 leitos.  
 
Facilidades não unidades 
habitacionais: televisão, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 

manhã.  
 
Área social: sala de leitura e 
música ambiente.  
 
Recreação e lazer: área de jardins 
com balanços. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
Nome da empresa: Pousada 
Beleza Pura 
  
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Ouro Preto, 253. 
Praia do Morro. 
 
 Cep: 29216-000. 
 
Telefone: (27) 3262-7937 e (27) 
8817-3814 � Décio.  
 
Gerências: geral. 

 
Números de funcionários: 5 
funcionários, sendo 1 permanente e 
4 temporários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
13 apartamentos com 42 leitos.  
 
Facilidades não unidades 
habitacionais: televisão, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: sala de leitura e 
música ambiente. 
 
Recreação e lazer: área de 
jardins. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
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Nome da empresa: Pousada 
Madri 
  
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Pitrângelo 
Vivacqua de Biase, 49. Praia do 
Morro. 
 
 Cep: 29216-040. 
 
Telefone: (27) 3361-2971. 
 
Gerências: geral. 
 
Números de funcionários: 5 
funcionários, sendo 1 permanente e 
4 temporários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
13 apartamentos com 42 leitos.  
 
Facilidades não unidades 

habitacionais: televisão, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: sala de leitura e 
música ambiente, churrasqueiras, 
piscina e estacionamento.  
 
Recreação e lazer: área de jardins 
com balanços. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada 
Recanto da Praia 
  
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Atlântica 
,1583. Praia do Morro. 

 
 Cep: 29216-000. 
 
Telefone: (27) 3261-6410. 
 
Gerências: geral. 
 
Números de funcionários: 5 
funcionários, sendo 1 permanente e 
4 temporários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
13 apartamentos com 42 leitos.  
 
Facilidades não unidades 
habitacionais: televisão, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da 
manhã.  
 
Área social: sala de leitura, 
estacionamento e antena 
parabólica. 
 
Recreação e lazer:  sala de vídeo. 
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Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
5.1.1.4 - Apart-Hotel. 
 
Nome da empresa: Guarapari 
Residence Service. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Joaquim da Silva 
Lima, 595. Bairro Centro. Parque da 
Areia Preta.  
 
Cep: 29200-260. 
 
Telefone: (27) 3361-8000. 
 
Telefax: (27) 3361-8001. 
 
Website: 
http://www.orgbristol.com.br/es/gu
arapari/guarapari.htm. 

 
E-mail:  
reservas.es@redebristol.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 17 
funcionários permanentes e 6 
temporários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
27 apartamentos, 59 leitos e 40 
leitos extras. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão, telefone, 
ar-condicionado, frigobar, televisão 
a cabo, facilidades para executivos e 
internet. 
 
Tipo de diária: inclui café da 
manhã. 
 
Área social: garagem, elevadores, 
central telefônica, lavanderia, 
serviço de copa, manobristas e 
internet. 

 
Recreação e lazer: piscina, sauna 
a vapor, playground e sala de jogos. 
 
Instalações para eventos: uma 
sala com capacidade para 50 
pessoas sentadas e 20 em pé e 
espaço para reuniões com 
capacidade para 50 pessoas 
sentadas e 20 em pé. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações 
complementares: apart hotel, 
administrado pelas organizações 
Bristol. Próximo a Praia da Areia 
Preta. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
5.1.2 - Meios De Hospedagem 
Extra-Hoteleiros. 
 
5.1.2.1 - Camping. 
 

http://www.orgbristol.com.br/es/gu
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Nome da empresa: Camping 
Clube do Brasil. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Manoel Rodrigos 
Pinheiro. UNA. Próximo a Rodovia 
do Sol, Km 10. Setiba. 
 
Cep: 29222-370. 
 
Telefone: (27) 3262-1325. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 9 
funcionários permanentes. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
não há. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: não há. 
 

Camping, albergue e colônias de 
férias: instalações padrão para área 
de camping, luz para equipamentos 
(220 Volts), chuveiros quentes e 
frio, cantina e restaurante. 
Capacidade para aproximadamente 
60 barracas.  
 
Tipo de diária: não inclui café da 
manhã. 
 
Recreação e lazer: quadra de 
esportes e acesso a praia. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco 
 
 
Nome da empresa: 
Guaracamping. 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Antônio 

Guimarães, 40. Bairro Muquiçaba. 
 
Cep: 29215-120. 
 
Telefone: (27) 3261-0475. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 15 
funcionários permanentes. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
não há. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: não há. 
 
Camping, albergue e colônias de 
férias: banheiros femininos e 
masculinos, lavanderia. 
 
Recreação e lazer: área de lazer 
com piscina. 
 
Instalações para eventos: o 
camping fica anexo a Guarapousada 
que possui salas para eventos que 
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pode comportar grupos de 30 até 
400 pessoas. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco 
 
 
 
5.1.2.2 - Colônia de Férias. 
 
Nome da empresa: SESC - Guarapari 
 
Natureza da identidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rodovia do Sol, 1. 
Bairro Muquiçaba.  
 
Cep: 29215-005. 
 
Telefone: (27) 3361-1416 e (27) 
3361-1650. 
 
Fax: (27) 3361-1221. 
 
Website: http://www.sesc.com.br 
 
E-mail: sescprot.vix@terra.com.br. 

 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 130 
funcionários permanentes. 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
561 apartamentos. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: televisão, ar-
condicionado e frigobar. 
 
Recreação e lazer: piscina com 
toboágua, chafariz, correntezas e 
hidromassagem, além de ginásio de 
esportes e quadra poliesportiva 
coberta. 
 
Instalações para eventos:  centro 
de convenções, com capacidade 
para 1.050 pessoas em seu 
auditório dotado de sonorização, 
projetores de vídeo e de slides, 
retroprojetor, quadro eletrônico, 
sistema para tradução simultânea 
até 6 idiomas, lousa interativa, 

câmeras para filmagens, aparelhos 
para CD, disco lazer e fitas cassete 
e central de ar-condicionado. Tem 
ainda 2 Auditórios de Apoio com 
129 poltronas fixas de assentos 
rebatíveis, também equipados com 
os mesmos recursos do auditório 
principal e mais 6 Salas de Apoio 
para trabalho em grupo, também 
equipadas. Sua Secretaria 
Executiva, provida de telefone e fax, 
tem ainda pontos para ligações de 
computadores, copiadoras, etc. Há 
ainda um salão, destinado a coffee 
break�s. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco 
5.1.2.3 - Albergue. 
 
Nome da empresa: Albergue da 
Juventude de Guarapari 
(Guarapousada). 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Antônio 
Guimarães, quadra 40. Itapebussú. 

http://www.sesc.com.br
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Cep: 29210-190. 
 
Telefone: (27) 3261-0475. 
 
Website: 
http://www.guaratur.com.br 
 
E-mail: 
guarapousada@guaratur.com.br 
 
Gerência: geral. 
 
Número de funcionários: 15 
funcionários permanentes 
 
Período de funcionamento: 
permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 3 
quartos coletivos para até 12 
pessoas (sendo 1 masculino e 2 
femininos) com banheiro e 2 
quartos para família com banheiro. 
 
Facilidades nas unidades 
habitacionais: ventilador de teto 
 
Camping, albergue e colônia de 
férias: área de camping anexa 

(Guaracamping). 
 
Tipo de diária: com café da 
manhã. 
 
Área social: recepção 24h, 
30.000m² de área verde no centro 
de Guarapari  
 
Recreação e lazer: piscina, mini 
fazenda, sauna, playground infantil, 
pesque e pague (em construção), 
lago de peixes e área para passeios. 
 
Instalações para eventos: centro 
de eventos com salas com 
capacidade de 30 a 400 pessoas 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações 
complementares: não oferece 
roupa de leito. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco 
 
 
 

5.1.2.4 - Motel. 
 
Nome da empresa: Eros Motel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Governador Jones 
dos Santos Neves, s/nº, Km 2,5. Bairro 
Muquiçaba. 
 
Cep: 29215-002. 
 
Telefone: (27) 3361-2017. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 12 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 20 
suítes. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
ar-condicionado, televisão, frigobar, 
hidromassagem e sauna. 
 
Tipo de diária: não inclui café da manhã.  
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 

http://www.guaratur.com.br
mailto:guarapousada@guaratur.com.br
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Referências/Documentos 
consultados: in loco 
 
 
Nome da empresa: Motel Carinhoso. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Governador Jones 
dos Santos Neves, s/nº. Bairro Muquiçaba. 
 
Cep: 29215-002. 
 
Telefone: (27) 3361-0080. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 20 
suítes. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
ar-condicionado, televisão e frigobar. 
Piscina e hidromassagem nas suítes super 
luxo. 
 
Tipo de diária: não inclui café da manhã. 
 

Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco 
 
 
 
Nome da empresa: Motel Ibiza. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Campos, s/n. Setiba. 
 
Cep: 29200-000. 
 
Telefone: (27) 3361-0080. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 20 
suítes. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
ar-condicionado, televisão e frigobar. 
Piscina e hidromassagem nas suítes super 
luxo. 
 

Tipo de diária: não inclui café da manhã. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco 
 
 
 
5.2  � ALIMENTAÇÃO. 
 
5.2.1 � Restaurantes. 
 
Nome da empresa: Bolinhas Bar 
e Restaurante. 
 
Edificação: contemporânea e 
tombada. 
 
Localização: Rua Joaquim da Silva 
Lima, 100. Bairro Centro. Área 
urbana.  
 
Cep: 29200-260. 
 
Telefone: (27) 3361-0638. 
 
Gerências: geral. 
 



Inventário da Oferta Turística do Município de Guarapari / 2005. 122

Número de funcionários: 11 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: de 
segunda a Domingo, das 8h às 
22h40. Não abre as terças-feiras. 
 
Capacidade do empreendimento: 
50 mesas e 200 cadeiras. Com 
adaptações e facilidades para 
portadores de necessidades 
especiais. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente, não há local para eventos 
e atendimento self-service e à la 
carte. 
 
Tipos de cozinha: regional. 
 
Observações complementares: 
comércio de alimentos e bebidas. 
Localiza-se no �beco da fome�. 
 
Referências/Documentos 

consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Churrascaria 
do Gaúcho. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Anchieta, 
102. Ipiranga. Área urbana.  
 
Cep: 29201-010. 
 
Telefone: (27) 3261-7366. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: todos 
os dias na baixa temporada, das 
11h às 16h e em alta temporada, 
das 11h às 22h.  
 
Capacidade do empreendimento: 
30 mesas e 120 cadeiras.  

 
Formas de pagamento: cheques 
ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
televisão, não há local para eventos, 
6 vagas de estacionamento e 
rodízio, atendimento tipo self-
service a quilo. 
 
Tipo de cozinha: regional e 
churrasco gaúcho. 
 
Observações complementares: 
fecha para eventos sob consulta. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Oásis 
Pizzaria & Restaurante. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Travessa Palmerindo 
de Souza, s/nº. Bairro Centro. Área 
urbana.  
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Cep: 29200-055. 
 
Telefone: (27) 3261-5152. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: todos 
os dias em baixa temporada, das 
11h às 16h e em alta temporada, 
das 11h às 22h.  
 
Capacidade do empreendimento: 
18 mesas e 120 cadeiras.  
 
Formas de pagamento: cheques 
ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
televisão, estacionamento e 
atendimento tipo self-service a 
quilo. 
 
Tipo de cozinha: regional, 
churrasco gaúcho. 
 

Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pizzaria e 
Lanchonete Flerte.  
 
Edificação: contemporânea,  
tombada. 
 
Localização: Avenida 
Desembargador Lourival de 
Almeida, 98. Centro. Praia das 
Castanheiras. Área urbana.  
 
Cep: 29200-250. 
 
Telefone: (27) 3261-5204. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 
funcionários temporários. 
 
Funcionamento: temporário. 
 
Horário de funcionamento: todos 
os dias em baixa temporada, das 
11h às 16h e em alta temporada, 
das 11h às 22h.  

 
Capacidade do empreendimento: 
10 mesas e 60 cadeiras.  
 
Formas de pagamento: cheques 
ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
televisão, estacionamento e 
atendimento tipo self-service a 
quilo. 
 
Observações complementares: 
comercializam crepes, pizzas, 
porções, sanduíches, sucos naturais, 
hamburguês, caldos. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Kumilão 
Pizzaria.  
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 
1440. Ed. Diogo Andrade. Praia do 
Morro. Área urbana. 
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Cep: 29216-085. 
 
Telefone: (27) 3361-6251. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 
funcionários permanente e 5 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Funcionamento: de terça a 
Domingo, das 17h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
6 mesas e 24 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
televisão, estacionamento e 
atendimento tipo self-service a 
quilo. Não há local para eventos. 
 
Observações complementares: 
comércio de pizzas de sabores 
diversos e marmitex. Dispõe de ar-

condicionado. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
e Pizzaria Casa de Show.  
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 
1670. Praia do Morro. Área urbana. 
 
Cep: 29216-085. 
 
Telefone: (27) 3361-2712. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 16h às 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 

6 mesas e 24 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheques 
ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
televisão, estacionamento e 
atendimento tipo self-service a 
quilo. 
 
Observações complementares: 
videokê, crepp�s, chop e show. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Bar e 
Restaurante da Marilza. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rodovia do Sol, Km 6, 
s/nº. Praia de Santa Mônica. Área 
urbana. 
 
Cep: 29221-305. 
 
Telefone: (27) 3262-2124. 
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Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 8h à meia-noite. 
 
Capacidade do empreendimento: 
9 mesas e 36 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheques 
ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e prato feito. 
 
Tipos de cozinha: regional. 
 
Observações complementares: 
vende refeições, bebidas e lanches. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  Casa da 

Picanha. 
 
Localização: Avenida Alberto 
Ramalhete Coutinho, s/nº. Praia do 
Morro. Área urbana. 
 
Cep: 29216-010. 
 
Telefone: (27) 3261-0141. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 
funcionários permanentes e 6 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 12h à meia-noite. 
 
Capacidade do empreendimento: 
40 mesas e 160 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheques 
ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento à la carte. 
 

Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Observações complementares: 
especializado em picanha, serve 
petiscos, aves e peixes. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  Restaurante 
e Pizzaria Água Viva. 
 
Edificação: contemporâneo e não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Alberto 
Ramalhete Coutinho, 821. Praia do 
Morro. Área urbana. 
 
Cep: 29216-010. 
 
Telefone: (27) 3361-2288. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 
funcionários permanentes e 3 
temporários. 
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Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 11h à meia-noite. 
 
Capacidade do empreendimento: 
25 mesas e 100 cadeiras.  
 
Formas de pagamento: cartão de 
credito  ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento à la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e 
regional. 
 
Observações complementares: 
serve moquecas, carnes, aves e 
saladas e há uma pequena 
sorveteria da empresa Nestlé ao 
lado.  
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Self-Service 
e Pizzaria da Mamma. 
 

 
Edificação: contemporâneo e não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Alberto 
Ramalhete Coutinho, s/nº. Praia do 
Morro. Área urbana. 
 
Cep: 29216-010. 
 
Telefone: (27) 3261-3622. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 
funcionários permanentes e 4 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 10h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
20 mesas e 80 cadeiras 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito ou cheque. 
 
Equipamentos e serviços: 

atendimento à la carte, self-service 
e pizzaria. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e 
regional. 
 
Observações complementares: 
restaurante e pizzaria. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: João de 
Barro Restaurante. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Getúlio 
Vergas, 226. Bairro Centro. Área 
urbana.  
 
Cep: 29200-180. 
 
Telefone: (27) 3262-8825. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 11 
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funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, almoço das 11h às 
15h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
18 mesas e 72 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro, 
cartão de crédito ou cheque. 
 
Equipamentos e serviços: não há 
local para eventos. Atendimento é 
self-service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Observações complementares: 
restaurante self-service fogão a 
lenha, serve saladas, doces variados 
e vários tipos de cachaça. Sua 
matriz está localizada no município 
de Anchieta/ES na Praia de 
Castelhanos. Seu estilo é rústico 
com decoração característica do 
interior, com ícones como rádios 
antigos, ferraduras, panelas, 

chaleiras e afins. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Frankfurt. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Travessa Palmerindo 
de Souza, loja 02. Bairro Centro. 
Área urbana.  
 
Cep: 29200-055. 
 
Telefone: (27) 3362-1956. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 11h às 
17h, e  sexta-feira a Sábado, das 

11h à meia-noite. 
  
Capacidade do empreendimento: 
9 mesas e 36 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente, não há local para 
eventos, ventilador, televisão e 
atendimento à la carte. 
 
Tipos de cozinha: pratos 
executivos, picanha e porções. 
 
Observações complementares: 
sua estrutura está instalada no beco 
da fome.  
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Ali Baba e os 40 Kibes e 
Pizzaria. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
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Localização: Avenida Beira Mar, 
s/nº. Praia do Morro. Área urbana. 
 
Cep: 29216-085. 
 
Telefone: (27) 3361-6579. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 
funcionários permanentes e 6 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 11h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
30 mesas e 120 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito ou cheque. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ao vivo, ambiente e atendimento à 
la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e 
regional. 

 
Observações complementares: 
servimos moquecas, aves, carnes, 
grelhados, caldos e pizzas. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Janaina. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Alberto 
Ramalhete Coutinho, 1899. Praia do 
Morro. Área urbana. 
 
Cep: 29216-010. 
 
Telefone: (27) 9965-9012. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 
funcionários permanentes e 20 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 

 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 12h às 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
50 mesas e 200 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento self-
service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira, 
regional, capixaba e mineira. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
Nome da empresa:  Restaurante 
Stay. 
 
Localização: Avenida Alberto 
Ramalhete Coutinho, s/nº. Praia do 
Morro. 
 
Cep: 29216-010. 
 
Gerências: geral. 
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Número de funcionários: 5 
funcionários permanentes e 10 
temporários. 
 
Funcionamento: temporada, finais 
de semana, feriados e festas. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 10h às 5h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
30 mesas e 120 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ao vivo, ambiente e atendimento à 
la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e 
regional. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
 

 
Nome da empresa: Restaurante 
Atlântico (anexo ao Hotel de 
mesmo nome). 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Edízio Cirne, 
332. Praia dos Namorados. Área 
urbana.  
 
Cep: 29200-080. 
 
Telefone: (27) 3361-1551. 
 
Website: 
http://www.hotelatlantico.cjb.net. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
durante a semana e finais de 
semana, o café da manhã, das 7h 
às 10h e o almoço, das 12h às 22h. 

 
Capacidade do empreendimento: 
25 mesas e 70 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro, 
cartão de crédito ou cheques. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente, não há local para 
eventos, estacionamento, ar-
condicionado e atendimento à la 
carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
do Cezar. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Guaibura, 
s/nº. Nova Guarapari. Área urbana.  
 
Cep: 29206-270. 
 

http://www.hotelatlantico.cjb.net.
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Telefone: (27) 3272-1098. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 
funcionários permanentes e 3 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 8h até o último 
cliente. 
 
Capacidade do empreendimento: 
15 mesas e 60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente, estacionamento e 
atendimento à la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e 
regional. 
 
Observações complementares: 
serve frutos do mar e moquecas. 
 
Referências/Documentos 

consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Amizade. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Guaibura, 3. 
Nova Guarapari. Área urbana. 
 
Cep: 29206-270. 
 
Telefone: (27) 3272-0349. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 
funcionários permanentes e 7 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 10h às 22h ou até 
o último cliente. 
 
Capacidade do empreendimento: 
40 mesas e 160 cadeiras. 

 
Formas de pagamento: somente 
no verão aceita cartão de crédito, 
nas demais épocas do ano aceita 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
música, ambiente, ao vivo, 
ambiente, estacionamento e 
atendimento à la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e 
regional. 
 
Observações complementares: 
especializada em frutos do mar. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Sete Mares. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Vinã Del Mar, 
152. Enseada Azul. Praia de Bacutia. 
Área urbana. 
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Cep: 29206-170. 
 
Telefone: (27) 3272-1844. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 
funcionários permanentes e 30 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 9h às 
24h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
40 mesas e 160 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento à la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e 
regional. 
 
Observações complementares: 
especializada em frutos do mar e 

serve carnes e aves. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Casa de 
Massas Dona Prima. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Fernando de 
Abreu, 121. Bairro São Judas Tadeu. 
Área urbana.  
 
Cep: 29200-490. 
 
Telefone: (27) 3361-1490. 
 
Telefax: (27) 3261-0580. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 7 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 

Horário de funcionamento: 
quinta, sexta e sábado jantar, das 
19h até o último cliente. 
 
Capacidade do empreendimento: 
25 mesas e 60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro, 
cartão de crédito ou cheques. 
 
Equipamentos e serviços: não há 
local para eventos,  atendimento à 
la carte. 
 
Tipos de cozinha: internacional. 
 
Observações complementares: 
principais pratos da casa: 
gratinados, lazanha, molhos, 
fettuccini, risotos, carnes, 
sobremesas, cafés, licores e bebidas 
em geral. Dispõe de decoração 
rústica. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
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Charm da Praia. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Antônio Pinto de 
Araújo, 536. Praia de Santa Mônica. 
Área urbana.  
 
Cep: 29200-000. 
 
Telefone: (27) 3262-2851. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 8h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
23 mesas e 92 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ao vivo e ambiente, local para 

eventos com capacidade para 92 
pessoas e atendimento no balcão. 
 
Tipos de cozinha: regional. 
 
Observações complementares: 
atualmente a estrutura atua como 
bar, e está sendo articulada a 
inauguração do restaurante. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
do Nem.  
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Praça João Gomes 
Vieira, s/nº. Perocão. Área urbana.  
 
Cep: 29220-505. 
 
Telefone: (27) 3361-4772. 
 
Número de funcionários: 2 
funcionários permanentes. 
 

Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 8h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
20 mesas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro 
ou cheques. 
 
Equipamentos e serviços: 
atendimento à la carte. 
 
Tipos de cozinha: regional. 
 
Observações complementares: o 
acesso é sinalizado. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Cozinha do 
Baiano. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rodovia do Sol, 144. 
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Nova Guarapari. Área urbana.  
 
Cep: 29208-005. 
 
Telefone: (27) 3272-1392. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 9 
funcionários permanentes e 4 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 7h30 às 17h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
35 mesas e 140 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
atendimento à la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e 
regional. 
 
Observações complementares: 

servem porções, peixe, camarão, 
carne, aves e moquecas. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
do Dodô. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Santa 
Mônica, 367. Praia de Santa Mônica. 
Área urbana. 
 
Cep: 29221-005. 
 
Telefone: (27) 3262-2943. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, das 
8h às 21h. 
 
Horário de funcionamento: alta 

temporada 9h às 18h e em baixa 
temporada sexta, sábado e  
domingo das 9 as 23h 
 
Capacidade do empreendimento: 
36 mesas e 144 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente, televisão, e atendimento 
à la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e 
regional. 
 
Observações complementares: 
serve frutos do mar, bebidas e 
porções em geral. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Guaramare. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
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Localização: Rodovia do Sol, Km 
65. Nova Guarapari. 
 
Cep: 29206-315. 
 
Telefone: (27) 3272-1300. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 9 
funcionários permanentes e 4 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 8h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
23 mesas e 92 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente, televisão, e atendimento 
à la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e 
regional. 

 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pizzaria 
Come Kieto. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Meaípe 
(Rodovia do Sol), 513. Nova 
Guarapari. 
 
Cep: 29206-315. 
 
Telefone: (27) 3272-0715. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 
funcionários permanentes e 35 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 8h à meia-noite. 
 

Capacidade do empreendimento: 
40 mesas e 160 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente, estacionamento, 
atendimento tipo à la carte e self-
service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e 
pizzaria. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurantes 
Bolinhas�2. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Manuel Pinto de 
Jesus, 3. Enseada Azul. Área 
urbana. 
 
Cep: 29206-290. 
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Telefone: (27) 3272-0578. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 
funcionários permanentes 10 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 8h às 19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
40 mesas e 160 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento à la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e 
regional. 
 
Observações complementares: 
moquecas, carnes e aves. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 

 
 
Nome da empresa:  Roticeria 
Coma Bem. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Simplício de 
Almeida Neto, 200. Loja 02. Bairro 
Ipiranga. Centro. Área urbana. 
 
Cep: 29201-030. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 18 
funcionários permanentes e 36 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: de 
segunda a segunda, das 8h às 15h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
50 mesas e 200 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 

 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente, estacionamento, 
atendimento self-service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e 
regional. 
 
Observações complementares: 
em alta temporada funciona a noite 
para jantares. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  Restaurante 
Delicia Mineira. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Joaquim da Silva 
Lima, 393. Bairro Centro. Área 
urbana. 
 
Cep: 29200-260. 
 
Telefone: (27) 3361-0506. 
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Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 9 
funcionários permanentes e 15 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 11h às 15h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
52 mesas e 208 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento self-
service. 
 
Tipos de cozinha: regional. 
 
Observações complementares: o 
restaurante não abre as terças-
feiras. Serve moqueca. 
 
Tipo de cozinha: mineira e 
capixaba. 
 

Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
Nome da empresa:  Empório 
Delicatessen. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Joaquim da Silva 
Lima, 115. Bairro Centro. Área 
urbana. 
 
Cep: 29200-260. 
 
Telefone: (27) 3261-5225. 
 
E-mail: 
fjsilveira@rádiowave.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 
funcionário permanente e 4 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: de 
segunda a sábado, das 10h às 22h. 
 

Capacidade do empreendimento: 
4 mesas e 24 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
atendimento à la carte. 
 
Tipos de cozinha: internacional e 
brasileira. 
 
Observações complementares: 
serve vinhos, frios, queijos, 
especiarias, chocolates, sorvetes, 
biscoitos, produtos artesanais, 
produtos nacionais, regionais e 
importados. No local, também 
funciona bistrô que serve cozinha 
francesa, italiana, alemã e 
diferentes petiscos. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Self-Service 
Chão de Estrelas 
 
Edificação: contemporânea, não 

mailto:fjsilveira@r�diowave.com.br.
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tombada. 
 
Localização: Rua Getúlio Vargas, 
189. Bairro Centro. Área urbana. 
 
Cep: 29200-180. 
 
Telefone: (27) 3261-0192. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 
funcionários permanentes e 3 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: todos 
os dias, das 11h às 15h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 
23 mesas e 92 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: ar-
condicionado e atendimento self-
service. 
 

Tipos de cozinha: brasileira e 
regional. 
 
Observações complementares: 
serve carnes, aves, saladas e 
moquecas. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Self-service 
Cheiro Verde. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Getúlio Vargas, 
124. Bairro Centro. Área urbana. 
 
Cep: 29200-180. 
 
Telefone: (27) 3262-8833. 
 
Número de funcionários: 7 
funcionários permanentes e 2 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 

Horário de funcionamento: de 
segunda a segunda, das 11h às 
15h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
31 mesas e 150 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
atendimento self-service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Casa Nossa. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Prefeito 
Epaminondas de Almeida, 312. Praia 
de Santa Mônica. Área urbana. 
 
Cep: 29221-010. 
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Telefone: (27) 3262-1023 e (27) 
3262-1776 (vai vem). 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 7h às 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
10 mesas e 32 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
atendimento à la carte. 
 
Tipos de cozinha: regional. 
 
Observações complementares: 
serve refeições, marmitex, 
moquecas, salgados, peixe frito, 
sobremesas, porções, sorvetes, 
cerveja e refrigerantes e 
estacionamento rústico/simples. 

 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Life. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rodovia do Sol, Km 5. 
Praia de Santa Mônica. Área urbana. 
 
Cep: 29221-305. 
 
Telefone: (27) 3262-8852. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: de 
segunda a domingo, das 8h às 16h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
9 mesas e 40 cadeiras. 

 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
estacionamento e atendimento à la 
carte. 
 
Tipos de cozinha: regional. 
 
Observações complementares: 
serve arroz, macarrão, bife, 
legumes, bebidas em geral, atende 
encomendas de moquecas e 
strogonoff. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Prazer da Carne. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Marcio Pacífico 
Vieira (Antiga Rua Acapulco), 34. 
Praia do Morro. Área urbana. 
 
Cep: 29216-320. 
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Telefone: (27) 3361-2290. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: de 
segunda a domingo, das 11h à 
meia-noite. 
 
Capacidade do empreendimento: 
20 mesas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente, atendimento à la carte e 
self-service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Observações complementares: 
tem como principais pratos a 
picanha e  a moqueca. 
 

Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Kamilluu�s 
Restaurante. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Pedro Caetano, 
321. Bairro Centro. Área urbana. 
 
Cep: 29200-350. 
 
Telefone: (27) 3361-1760. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 
funcionários permanentes e 8 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: de 
segunda a segunda, das 11h às 
15h. 
 

Capacidade do empreendimento: 
50 mesas e 200 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente, ar-condicionado e 
atendimento self-service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e 
regional. 
 
Observações complementares: 
tem como principais pratos 
moqueca, torta capixaba, carneiro 
assado e comidas típicas do estado. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Benfica. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Henrique 
Coutinho, 16 loja 6. Bairro Centro. 
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Área urbana. 
 
Cep: 29200-190. 
 
Telefone: (27) 3262-5617. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 9 
funcionários permanentes e 2 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: de 
segunda a domingo, das 10h30 à 
meia-noite. 
 
Capacidade do empreendimento: 
19 mesas e 76 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente, e atendimento à la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e 
regional. 
 

Observações complementares: 
especializada em moquecas, frutos 
do mar como lagosta, camarão e 
polvo e também serve carnes 
grelhadas, frango e saladas. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Kibe Lanches. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Joaquim da Silva 
Lima, 304. Bairro Centro. Área 
urbana. 
 
Cep: 29200-260. 
 
Telefone: (27) 3361-0102. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 7 
funcionários 8permanentes e 3 
temporários. 
 

Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 12h às 1h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 
16 mesas e 70 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente, não há local para eventos 
e atendimento à la carte. 
 
Tipos de cozinha: internacional e 
árabe. 
 
Observações complementares: 
carneiro, kibe cru, charuto arroz de 
lentilha, grão de bico, kibe, cafita e 
coalhada seca. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Pirão D�água. 
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Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Joaquim da Silva 
Lima, 310. Bairro Centro. Área 
urbana. 
 
Cep: 29200-260. 
 
Telefone: (27) 3361-0185 e (27) 
3261-0185. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 
funcionários permanentes e 4 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: de 
segunda a Domingo, das 11h às 
16h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
50 mesas e 200 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques ou dinheiro. 
 

Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento self-
service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Observações complementares: 
na alta temporada funciona das 11h 
às 22h.  
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Ponta do Céu. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Pedro Caetano, 
250. Bairro Centro. Área urbana. 
 
Cep: 29200-350. 
 
Telefone: (27) 3261-0973. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 7 

funcionários permanentes e 2 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: de 
segunda a sábado, das 8h às 15h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
20 mesas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheques 
ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento à la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira, 
caseira. 
 
Observações complementares: 
em alta temporada funciona todos 
os dias. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
do Porto. 
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Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Joaquim Augusto 
Ribeiro de Castro, 10. Bairro Centro. 
Área urbana. 
 
Cep: 29200-160. 
 
Telefone: (27) 3261-0455. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 
funcionários permanentes e 4 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: de 
segunda a quarta-feira, das 11h às 
16h e de quarta-feira a domingo, 
funciona das 11h até o último 
cliente. 
 
Capacidade do empreendimento: 
27 mesas e 108 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 

crédito, cheques ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ao vivo, ambiente, estacionamento 
e atendimento à la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Observações complementares: o 
restaurante serve carnes, frango, 
frutos do mar em geral e a 
especialidade são as moquecas. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Boqueirão. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Belo Horizonte, 
72. Balneário de Meaípe. Área 
urbana. 
 
Cep: 29208-030. 
 
Telefone: (27) 3272-1308. 
 

Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 
funcionários permanentes e 
7temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 10h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
15 mesas e 60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento à la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e 
regional. 
 
Observações complementares: 
especializado em frutos do mar e 
moquecas. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
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Nome da empresa: Cantinho do 
Curuca. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Santana, 96. 
Balneário de Meaípe. Área urbana. 
 
Cep: 29208-180. 
 
Telefone: (27) 3272-1262. 
 
Fax: (27) 3272-1150. 
 
Website: 
http://www.cantinhodocuruca.com.
br. 
 
E-mail: 
cantinhodocuruca@terra.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 50 
funcionários permanentes e 30 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 

 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 11h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
60 mesas e 300 cadeiras. 
 
Adaptações e facilidades para 
portadores de necessidades 
especiais: rampas e banheiros. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento à la carte. 
 
Tipos de cozinha: regional. 
 
Observações complementares: 
especializados em frutos do mar, 
moquecas, carne e frango. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Mar Azul. 
 

Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Santana, 
s/nº. Balneário de Meaípe. Área 
urbana. 
 
Cep: 29208-180. 
 
Telefone: (27) 3272-1304. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 
funcionários permanentes e 10 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 10h às 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
15 mesas e 60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento à la carte. 

http://www.cantinhodocuruca.com.
mailto:cantinhodocuruca@terra.com.br.
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Tipos de cozinha: brasileira e 
regional. 
 
Observações complementares: 
especializado em frutos do mar. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Zimbello 
Ristorante. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Santana, 
210. Balneário de Meaípe. Área 
urbana. 
 
Cep: 29208-180. 
 
Telefone: (27) 3272-0703. 
 
E-mail: arthulu-viclou@uol.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 

funcionários permanentes e 3 
temporários. 
 
Funcionamento: temporada, finais 
de semana, feriados e festas. 
 
Horário de funcionamento: 12h 
às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
12 mesas e 48 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheques 
ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento à la carte. 
 
Tipos de cozinha: internacional e 
regional, comida italiana e 
espanhola.  
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Poyta 
Restaurante. 
 
Edificação: contemporânea, não 

tombada. 
 
Localização: Avenida Santana, 
184. Balneário de Meaípe. Área 
urbana. 
 
Cep: 29208-180. 
 
Telefone: (27) 3272-1369. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 
funcionários permanentes e 30 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 9h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
60 mesas e 240 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ao vivo, ambiente e atendimento à 
la carte. 

mailto:arthulu-viclou@uol.com.br.
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Tipos de cozinha: brasileira e 
regional. 
 
Observações complementares: 
especializado em moquecas, frutos 
do mar, carnes e frango. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Gaeta. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Santana, 46. 
Balneário de Meaípe. Área urbana. 
 
Cep: 29208-180. 
 
Telefone: (27) 3272-1202. 
 
Website: 
http://www.praiademeaipe.com.br. 

 
E-mail: lelory@bol.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 15 
funcionários permanentes e 4 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, em baixa temporada 
aberto das 11h às 22h e em alta 
temporada, das 10h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
27 mesas e 108 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente, estacionamento, 
atendimento à la carte e vidro 
panorâmico. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e 
regional. 
 

Observações complementares: 
especializado em frutos do mar e 
moquecas. Adaptações e facilidades 
para portadores de necessidades 
especiais: banheiros, rampas e 
sinalização. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Il Cantinho. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Santana, 20. 
Balneário de Meaípe. Área urbana. 
 
Cep: 29208-180. 
 
Telefone: (27) 3272-1719. 
 
Número de funcionários: 3 
funcionários permanentes e 3 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 

http://www.praiademeaipe.com.br.
mailto:lelory@bol.com.br.
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Horário de funcionamento: 
diariamente, das 12h às 22h ou até 
o último cliente. 
 
Capacidade do empreendimento: 
12 mesas e 48 cadeiras.  
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento à la carte. 
 
Tipos de cozinha: internacional e 
italiano original. 
 
Observações complementares: 
adaptações e facilidades para 
portadores de necessidades 
especiais (rampas). 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Na Lenha 
Pizzaria. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 

 
Localização: Rua Prefeito 
Epaminondas de Almeida, 38. Bairro 
Centro, Parque da Areia Preta. Área 
urbana. 
 
Cep: 29200-740. 
 
Telefone: (27) 3362-0312. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 
funcionários permanentes e 3 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: de 
segunda a Sábado, das 18h à meia-
noite. 
 
Capacidade do empreendimento: 
11 mesas e 44 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheques 
ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento à la carte. 

 
Tipos de cozinha: pizzaria. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Maremoto. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Santana, 63. 
Balneário de Meaípe. Área urbana. 
 
Cep: 29208-180. 
 
Telefone: (27) 3272-0250. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 
funcionários permanentes e 5 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: de 
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segunda a Segunda, das 8h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
12 mesas e 60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheques 
ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento à la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Observações complementares: 
serve carne, aves, peixes e 
moquecas. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Sabor da Carne. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Santana, 50. 
Balneário de Meaípe. Área urbana. 
 

Cep: 29208-180. 
 
Telefone: (27) 3272-0309. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 
funcionário permanente e 5 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: de 
segunda a Segunda, das 8h às 
22h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 
28 mesas e 112 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento à la carte. 
 
Tipos de cozinha: regional e 
mineira. 
 
Observações complementares: 
serve somente carnes maturadas, 

tipo exportação e especialidades em 
cozinha mineira. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Self-Service 
Sabor a Quilo. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Izaltino Alves de 
Souza, 13. Balneário de Meaípe. 
Área urbana. 
 
Cep: 29208-070. 
 
Telefone: (27) 3272-0066. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 
funcionários permanentes e 12 
temporários. 
 
Funcionamento: temporada, finais 
de semana, feriados e festas, de 
janeiro a março, julho e dezembro. 
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Horário de funcionamento: 
diariamente, na alta temporada de 
11h30 às 20h e 11h30 às 16h e em 
baixa temporada.  
 
Capacidade do empreendimento: 
21 mesas e 84 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento self-
service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e 
regional. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Dragão 
Beach. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 

Localização: Avenida Davino 
Mattos, 461. Centro. Área urbana. 
 
Cep: 29200-000. 
 
Telefone: (27) 3262-5265. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: de terça à 
domingo, de 12h às 15h e das 19h 
às 0h. Na segunda�feira, de 19h às 
0h. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, na alta temporada de 
11h30 às 20h e 11h30 às 16h  em 
baixa temporada.  
 
Capacidade do empreendimento: 
10 mesas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento self-

service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e 
regional. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
5.2.2 - 
Bares/Cafés/Lanchonetes. 
 
Nome da empresa: Hamburgão 
Lanches. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Ewerson 
Abreu Sodré, s/nº. Bairro 
Muquiçaba. Área urbana.  
 
Cep: 29215-010. 
 
Telefone: (27) 3361-1935. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 
funcionários permanentes. 
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Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: de 
domingo a quinta-feira, das 18h às 
2h e de sexta-feira e Sábado, das 
18h às 5h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
8 mesas e 32 cadeiras. Adaptação 
para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Formas de pagamento: dinheiro, 
cartão de crédito ou cheques. 
 
Equipamentos e serviços: 
televisão, não há local para eventos 
e 
atendimento pelo balcão.  
 
Observações complementares: 
serve lanches, sucos, refrigerante, 
cerveja e balas. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Hamburgão. 

 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Ewerson 
Abreu Sodré, 14. Bairro Muquiçaba. 
Área urbana.  
 
Cep: 29215-010. 
 
Telefone: (27) 3361-1935. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 7 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: todos 
os dias, das 7h às 2h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
30 mesas e 120 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro, 
tíquetes ou cheques. 
 
Equipamentos e serviços: 
televisão, área externa, não há local 

para eventos e atendimento 
balcão/garçom.  
 
Observações complementares: 
serve pizzas, lanches, sanduíches, 
sucos, refrigerantes, cerveja e 
vitaminas. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Padaria Pão 
de Mel. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Paulo Aguiar, 94. 
Parque da Areia Preta. Bairro 
Centro. Área urbana.  
 
Cep: 29200-630. 
 
Telefone: (27) 3262-5607. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 7 
funcionários permanentes. 
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Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: todos 
os dias, das 6h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
atendimento no balcão. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: balcão. 
 
Observações complementares: 
comércio de produtos de panificação 
geral e mini-mercearia. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Sabores de 
Bacalhau. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Doutor 
Roberto Calmon, 175. Bairro Centro. 
Área urbana.  

 
Cep: 29200-340. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: de 
segunda a sábado, das 9h às 23h e  
domingo, das 17h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
5 mesas e 17 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
atendimento balcão. 
 
Observações complementares: 
comércio de empadas, bolinho de 
bacalhau, refrigerantes, vinho na 
taça, sucos, cerveja e whisky, doces 
e balas. Serve também caldos. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 

 
 
Nome da empresa: Tonteria 
Burger. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Simplício de 
Almeida Neto, 120. Bairro Ipiranga, 
Centro. Área urbana.  
 
Cep: 29201-030. 
 
Telefone: (27) 3361-6186. 
 
Website: 
http://www.vemprak.com/guarapari
. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: de 
quinta a sábado, em baixa 
temporada, das 18h às 5h e 

http://www.vemprak.com/guarapari
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diariamente, em alta temporada das 
18h às 5h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
10 mesas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro, 
cheques ou cartão de crédito. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente, não há local para eventos 
e atendimento no balcão. 
 
Observações complementares: 
serve de lanches diversos, bebidas, 
sanduíches, milk shakes e porções. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Lanchonete 
Mundo Árabe. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Alberto 
Ramalhete Coutinho, 10. Loja 5. 
Praia do Morro. Área urbana. 

 
Cep: 29216-010. 
 
Telefone: (27) 3262-6839. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente das 9h à meia-noite. 
 
Capacidade do empreendimento: 
12 mesas e 48 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento à la carte. 
 
Tipos de cozinha: árabe. 
 
Observações complementares: 
serve quibe, esfirra, grão de bico, 
tabule, bebidas em geral e 
macarrão na chapa com legumes. 

 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Bar e 
Restaurantes Birutas. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Santana, 
487. Balneário de Meaípe. Área 
urbana. 
 
Cep: 29208-180. 
 
Telefone: (27) 3272-0341. 
 
E-mail: birutasmeaípe@ig.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 
funcionários permanentes e 3 
temporários. 
 
Funcionamento: temporada, finais 
de semana, feriados e festas de 
dezembro a março. 

mailto:birutasmea�pe@ig.com.br.
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Horário de funcionamento: 
diariamente, das 9h às 4h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
20 mesas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ao vivo, ambiente e atendimento à 
la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Observações complementares: 
serve carnes, pizzas, massas, 
peixes e sanduíches naturais. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Balnearium 
Café. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 

Localização: Avenida Alberto 
Ramalhete Coutinho, 1232. Praia do 
Morro. Área urbana. 
 
Cep: 29216-010. 
 
Telefone: (27) 3262-1937. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: de 
segunda a sábado, das 8h às 22h e 
Domingo, das 14h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
8 mesas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento no balcão. 
 
Observações complementares: 
serve chopp, salgado, refrigerante e 
lanches. Atende no horário de café 

da manhã. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Mirante Bar e 
Lanchonete. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rodovia do Sol, Km 3, 
108. Perocão. Área urbana. 
 
Cep: 29220-730. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 9h às 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
2 mesas e 8 cadeiras. 
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Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
atendimento no balcão. 
 
Tipos de cozinha: regional e 
mineira. 
 
Observações complementares: 
especializado em cozinha mineira. 
Serve prato feito e marmitex. 
Localizado à margem do Rio Jabaraí. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Tonteria Bar 
e Botequim. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Aderildo Alves, 
s/nº. Ipiranga. Área urbana. 
 
Cep: 29200-000. 
 
Telefone: (27) 3361-6886. 
 

Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 17 
funcionários permanentes e 32 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente. Na baixa temporada de 
quarta a Sábado, das 18h às 5h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
50 mesas e 200 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ao vivo, com apresentação de 
artistas e bandas locais e música 
ambiente. 
 
Observações complementares: 
serve porções variadas, picanha e 
tira gostos em geral. Não é cobrado 
couvert artístico e bilheteria na 
baixa temporada. 
 
Referências/Documentos 

consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Bar do 
Lazário. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Águas Marinhas, 
945. Praia de Santa Mônica. Área 
urbana. 
 
Cep: 29221-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 8h às 
18h, de segunda a domingo. 
 
Capacidade do empreendimento: 
6 mesas e 24 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
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Equipamentos e serviços: 
atendimento no balcão. 
 
Observações complementares: 
comercializa bebidas, refrigerantes, 
cervejas, bebidas quentes, doces, 
balas e salgados.  
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Sabor e Arte. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Joaquim da Silva 
Lima, 556. Loja 2. Bairro Centro. 
Área urbana. 
 
Cep: 29200-260. 
 
Telefone: (27) 3361-5463. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 
funcionários permanentes. 
 

Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 12h 
às 22h, de segunda a sábado. 
 
Capacidade do empreendimento: 
3 mesas e 12 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
atendimento no balcão e mesas. 
 
Observações complementares: 
serve doces, caldos, salgados, 
tortas, bolos, caldos, sobremesa e 
café. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Cereja Café e 
Bar. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Alberto 
Ramalhete Coutinho, 2004. Praia do 

Morro. Área urbana. 
 
Cep: 29216-010. 
 
Telefone: (27) 3361-5920. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 
funcionários permanentes e 3 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, 18h à meia-noite. 
 
Capacidade do empreendimento: 
16 mesas e 64 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento à la carte. 
 
Tipos de cozinha: internacional 
(italiana) e brasileira. 
 
Observações complementares: 
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serve cafés, sanduíches, caldos, 
panquecas e refeições. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Sonho de 
Mel. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Joaquim da Silva 
Lima, 122, Loja 1. Bairro Centro. 
Área urbana. 
 
Cep: 29200-260. 
 
Telefone: (27) 3261-3097. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 15 
funcionários permanentes e 5 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 

segunda a sábado, das 9h até o 
último cliente. 
 
Capacidade do empreendimento: 
12 mesas e 50 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento à la carte. 
 
Observações complementares: 
serve doces, salgados, caldos, 
tortas, sucos, sorvetes e bebidas em 
geral. Aceitam encomendas. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Muvuca Bar. 
 
Localização: Avenida Santana, 
s/nº. Balneário de Meaípe. 
 
Cep: 29208-180. 
 
Telefone: (27) 9953-5280. 
Gerências: geral. 

 
Número de funcionários: 8 
funcionários permanentes e 12 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: de 
terça-feira a domingo, das 8h30 às 
16h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
25 mesas e 400 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ao vivo, ambiente e atendimento à 
la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e 
regional. 
 
Observações complementares: 
serve porções de caranguejo, peixes 
e frutos do mar. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
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Nome da empresa: Lanchão Bar 
e Lanchonete. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Santana, 
s/nº. Balneário de Meaípe. Área 
urbana. 
 
Cep: 29208-180. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 
funcionários permanentes e 5 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 9h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
20 mesas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 

 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente. 
 
Tipos de cozinha: lanches. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Delicias de 
Bacalhau. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 
s/nº. Praia do Morro. Área urbana. 
 
Cep: 29216-085. 
 
Telefone: (27) 3361-0954. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 
funcionários permanentes e 4 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 

 
Horário de funcionamento: em 
baixa temporada, das 10h às 22h e 
alta temporada, das 10h às 4h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
3 mesas e 12 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
atendimento no balcão. 
 
Observações complementares: 
serve salgados e bebidas. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Amor em 
Pedaços. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 
s/nº. Praia do Morro. 
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Cep: 29216-085. 
 
Telefone: (27) 3262-5840. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 
funcionários permanentes e 3 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 8h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
10 mesas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
atendimento no balcão. Serve 
salgados, doces, lanches e bebidas. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Sorvetes 
Kativo. 

 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Alberto 
Ramalhete Coutinho, 2008. Praia do 
Morro. Área urbana. 
 
Cep: 29216-010. 
 
Telefone: (27) 3262-6600. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 
funcionários permanentes e 8 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, em baixa temporada, 
das 14h às 23h e em alta 
temporada, das 8h às 4h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
8 mesas e 32 lugares. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 

Equipamentos e serviços: self-
service de sorvete. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Crep�s 
Lanches. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Alberto 
Ramalhete Coutinho, 2005. Praia do 
Morro. Área urbana. 
 
Cep: 29216-010. 
 
Telefone: (27) 3361-4739. 
 
E-mail: lodircreps@ig.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 
funcionários permanentes e 2 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 

mailto:lodircreps@ig.com.br.
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Horário de funcionamento: 
diariamente, das 16h à meia-noite. 
 
Capacidade do empreendimento: 
25 mesas e 100 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente, atendimento à la carte e 
self-service. 
 
Observações complementares: 
servimos crepes, lanches, pizzas, 
caldos, porções e sucos. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Lanches 
Meaípe. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Vitória, 22 
(Rodovia do Sol). Balneário de 

Meaípe. Área urbana. 
 
Cep: 29208-005. 
 
Telefone: (27) 3272-1751. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 
funcionários permanentes e 3 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 8h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
20 mesas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
atendimento à la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Observações complementares: 
serve refeições e lanches. 

 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Bar do João e 
Val. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Praia de Guaibura, 
s/nº. Nova Guarapari. Área urbana. 
 
Cep: 29206-270. 
 
Telefone: (27) 3272-0830. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 
funcionários permanentes e 8 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 7h até o último 
cliente. 
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Capacidade do empreendimento: 
50 mesas e 200 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento à la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e 
regional. 
 
Observações complementares: 
serve porções, peixes, carnes, aves, 
salgados, moquecas e camarão. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
Nome da empresa: 
Lanchódromo. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 
1413. Praia do Morro. Área urbana. 
 
Cep: 29216-085. 
 

Telefone: (27) 3262-5929. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: de 
terça-feira a domingo, das 8h às 2h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
40 mesas e 160 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
televisão, estacionamento, 
ventilador e atendimento à la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e 
regional. 
 
Observações complementares: 
pizzaria e churrascaria são a 
especialidade do estabelecimento. 
 
Referências/Documentos 

consultados: in loco. 
 
Nome da empresa: 100% Chopp.  
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 
1350. Praia do Morro. Área urbana. 
 
Cep: 29216-085. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 17h à 
meia-noite. 
 
Capacidade do empreendimento: 
10 mesas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
televisão, música ambiente, ar-
condicionado e atendimento no 
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balcão. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e 
regional. 
 
Observações complementares: 
vendemos caldos, sucos, lanches, 
porções e refrigerante. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
5.2.3 - Casa de 
Chá/Confeirarias. 
 
Nome da empresa: Padaria e 
Confeitaria Peropão. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rodovia do Sol, s/nº. 
Perocão. Área urbana. 
 
Cep: 29220-730. 
 
Gerências: geral. 
 

Número de funcionários: 6 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: de 
segunda a sábado, das 6h às 19h e 
domingo, das 6h às 12h. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
atendimento no balcão. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Padaria São 
Jorge. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Águas Marinhas, 
s/nº. Praia de Santa Mônica. Área 
urbana. 
 
Cep: 29221-000. 
 

Telefone: (27) 8807-0401. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: de 
segunda a domingo, das 6h às 19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
4 mesas e 15 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
atendimento no balcão. 
 
Observações complementares: 
vende pães, bolos, roscas, biscoitos, 
bebidas, cereais, manteiga e pudins. 
Aceita encomenda de pães e bolo de 
aniversario. Serve café da manhã e 
toda a linha de produção própria 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
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Nome da empresa: Padaria e 
Confeitaria Monazita. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Simplício de 
Almeida, 200. Loja 01. Bairro 
Centro. Área urbana. 
 
Cep: 29201-030. 
 
Telefone: (27) 3261-0047. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 11 
funcionários permanentes e 5 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: de 
segunda a domingo, das 6h às 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
4 mesas e 15 cadeiras. 
 

Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
atendimento no balcão. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Padaria Pão 
Gostoso. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Joaquim da Silva 
Lima, 315. Bairro Centro. Área 
urbana. 
 
Cep: 29200-260. 
 
Telefone: (27) 3261-0574. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 18 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 

 
Horário de funcionamento: de 
segunda a domingo, das 6h às 21h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
4 mesas e 15 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
atendimento no balcão. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Padaria Pão 
Nosso. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Getúlio Vargas, 
326. Bairro Centro. Área urbana. 
 
Cep: 29200-180. 
 
Telefone: (27) 3261-0892. 
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Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 18 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: de 
segunda a segunda, das 6h15 às 
21h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
4 mesas e 15 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
atendimento no balcão. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Confeitaria 
Castelinho. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Davino 

Mattos, 311. Bairro Centro. Área 
urbana. 
 
Cep: 29200-430. 
 
Telefone: (27) 3261-3988. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 11 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: de 
segunda a segunda, das 5h30 às 
22h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 
5 mesas. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
atendimento no balcão. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 

 
Nome da empresa: Padaria e 
Confeitaria Delícia do Pão. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Doutor Roberto 
Calmon, 55, lj 2. Bairro Centro. 
Área urbana. 
 
Cep: 29200-340. 
 
Telefone: (27) 3361-0682. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 12 
funcionários permanentes e 3 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 6h às 
21h, de segunda a segunda. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: local 
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para eventos e atendimento no 
balcão. 
 
Descrição e observação 
complementares: padaria e 
lanchonete. 
l 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Oceano 
Padaria e Mercearia Ltda. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Vitória, 67. 
Balneário de Meaípe. Área urbana. 
 
Cep: 29208-005. 
 
Telefone: (27) 3272-1231 e (27) 
3272-1290. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 17 
funcionários permanentes e 10 
temporários. 

 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: de 
segunda a segunda, das 6h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
6 mesas e 24 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
atendimento no balcão e mesas. 
 
Observações complementares: 
serve lanches e auto-serviço. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Padaria e 
Lanchonete Ariane. 
 
Localização: Avenida Alberto 
Ramalhete Coutinho, s/nº. Praia do 
Morro. Área urbana. 
 
Cep: 29216-010. 

 
Telefone: (27) 3361-6654. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 
funcionários permanentes e 2 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 5h30 às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
5 mesas e 20 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
atendimento no balcão e mesas. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Padaria 
Shalon. 
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Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Meaípe 
(Rodovia do Sol), 513. Nova 
Guarapari. Área urbana. 
 
Cep: 29206-315. 
 
Telefone: (27) 3272-0715. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 
funcionários permanentes e 8 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 6h às 20h. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
atendimento no balcão. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 

 
 
 
Nome da empresa: Padaria 
Sabor e Vida. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rodovia Meaípe, 713. 
Nova Guarapari. Área urbana. 
 
Cep: 29206-000. 
 
Telefone: (27) 3272-1610. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 
funcionários permanentes e 3 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 6h às 23h. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 

Equipamentos e serviços: 
atendimento no balcão. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Republica 
dos Pães � Padaria Restaurante. 
 
Localização: Avenida Praiana, 152. 
Praia do Morro. Área urbana. 
 
Cep: 29200-000. 
 
Telefone: (27) 3361-3333. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 
funcionários permanentes e 3 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 5h30 às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
35 mesas. 
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Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
atendimento à la carte, self-service 
e tele entrega. 
 
Observações complementares: 
padaria, self-service, pizzaria e 
auto-serviço. Tipos de cozinha, para 
o restaurante: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
 
Nome da empresa: Padaria 
Mister Pão. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Francisco Vieira 
Passos, 400. Bairro Muquiçaba. Área 
urbana. 
 
Cep: 29215-440. 

 
Telefone: (27) 3261-6480. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 
funcionários permanentes e 2 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: de 
segunda a domingo, das 5h30 às 
20h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 
3 mesas e 14 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
atendimento no balcão. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Padaria 
Paris. 

 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida José Ferreira 
Ferro (Antiga Avenida Oceânica), 
quadra 3, Ed. Diogo Andrade. Praia 
do Morro. Área urbana. 
 
Cep: 29216-080. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: de 
segunda a domingo, das 6h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
3 mesas e 14 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento no balcão. 
 
Observações complementares: 
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vende pães, produtos de mercearia, 
cigarro, balas, derivados do leite e 
refrigerantes. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Panificadora 
Novo Milênio. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Padre José de 
Anchieta, 423. Bairro Ipiranga. 
Centro. Área urbana.  
 
Cep: 29201-290. 
 
Telefone: (27) 3261-7266. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 13 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 

diariamente, das 6h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
3 mesas e 12 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro 
ou cheques. 
 
Equipamentos e serviços: 
atendimento no balcão. 
 
Observações complementares: 
comércio de lanches diversos, pães, 
lanches e vinhos. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Panificadora 
Pão Sucesso. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Ewerson de 
Abreu Sodré, 175. Bairro 
Muquiçaba. Área urbana.  
 
Cep: 29215-010. 

 
Telefone: (27) 3361-4426. 
] 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 8h às 17h. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, dinheiro ou cheques. 
 
Equipamentos e serviços: 
atendimento no balcão. 
 
Observações complementares: 
comércio geral, no segmento de 
padaria. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
5.2.4 � Quiosques. 
 
Nome da empresa: Infra-
Estrutura de Quiosques da Praia 
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do Morro. 
 
Edificações: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Alberto 
Ramalhete Coutinho, s/nº. Praia do 
Morro. Área urbana. 
 
Cep: 29216-010. 
 
Gerências: cada quiosque tem sua 
gerência geral.  
 
Número de funcionários: de 6 a 
21 funcionários, sendo 2 a 6 
permanentes e de 4 a 15 
temporários. 
 
Período de funcionamento: 
permanente, aberto das 8h às 22h 
ou até o último cliente. 
 
Capacidades dos 
empreendimentos: 30 mesas a 70 
mesas com cadeiras para quatro 
pessoas, em cada quiosque. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 

Equipamentos e serviços: música 
ao vivo ou música ambiente e 
recreação com área de lazer. Serve 
em sua totalidade peixes, camarão, 
opções de carnes, aves, fritas, 
porções, caldos, moquecas e 
bebidas em geral. 
 
Descrições e observações 
complementares: esta estrutura é 
constituída por 58 quiosques, que 
estão situados na orla da Praia do 
Morro. Estado de concervação, bom 
planejamento urbano quanto ao 
trânsito que segue até a Avenida 
Paris de uma mão somente para 
carros. O calçadão da orla é 
adaptado e planejado 
urbanisticamente para passeios de 
bicicleta, corrida a pé e também 
para caminhadas. No verão, a praia 
oferece várias opções de 
entretenimento, como passeio de 
banana-boat, redes de vôlei e 
aluguel de bóias infantis entre 
outros. A orla também dispõe de 
espaço determinado pela Prefeitura 
Municipal local de barracas para 
exposição de artesanato. A grande 
maioria aceita cheque e alguns com 

cartão de crédito. Os quiosques 
estão em toda a extensão da praia. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Estrutura de Quiosque da Praia das 
Castanheiras: Cada quiosques a 
seguir seu diferencial peculiar. 
 
 
Nome da empresa: Barraca da 
Praia das Castanheiras. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Praia das 
Castanheiras. Bairro Centro. Área 
urbana.  
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 8h às 
16h, em baixa temporada e das 8h 
às 21h, em alta temporada. 
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Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e balcão de atendimento. 
 
Tipos de cozinha: diversas. 
 
Observações complementares: 
comércio de coco, refrigerante, 
cerveja, salgados, porções, peixe 
frito, batata-frita, peroá com 
mandioca, caranguejo, moqueca, 
acarajé e picanha na tábua. 
 
Os barraqueiros participam de uma 
Associação composta por 27 
barraqueiros. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Estrutura de Quiosque da Balneário 
de Meaípe: cada quiosque a seguir 
seu diferencial peculiar. 
Nome da empresa: Barraca da 
Zezé. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 

 
Localização: Avenida Santana. 
Balneário de Meaípe. Área urbana. 
 
Cep: 29208-180. 
 
Telefone: (27) 3272-0067. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 
funcionários permanentes e 7 
temporários. 
 
Funcionamento: temporada de 
janeiro a março e julho e dezembro, 
finais de semana, feriados e festas. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 8h às 20h.  
 
Capacidade do empreendimento: 
20 mesas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: bebida, 
porções e o tradicional �bolinho de 
aipim� do Balneário de Meaípe. 

 
Tipos de cozinha: brasileira e 
regional. 
 
Observações complementares: 
serve frutos do mar e a 
especialidade da casa é o bolinho de 
aipim da Zezé. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Barraca da 
Tia Julia. 
 
Edificação: outros e não tombada. 
 
Localização: Avenida Santana. 
Beira da Praia. Balneário de Meaípe. 
Área urbana. 
 
Cep: 29208-180. 
 
Telefone: (27) 3361-1876. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 
funcionário permanente e 3 
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temporários. 
 
Funcionamento: temporada, finais 
de semana, feriados e festas. De 
janeiro a março, julho e dezembro. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 8h30 às 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
10 mesas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento à la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e 
regional. 
 
Observações complementares: 
serve frutos do mar em porção e 
bolinhos de aipim. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Estrutura de Quiosques da Praia de 

Santa Mônica: Cada quiosque a 
seguir seu diferencial peculiar. 
 
 
Nome da empresa: Cabana Boi 
na Brasa. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Praia de Santa 
Mônica, s/nº. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 
funcionários permanentes e 1 
temporário. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 8h às 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
10 mesas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento no balcão. 
Não há local para eventos. 

 
Tipos de cozinha: frutos do mar. 
 
Observações complementares: 
serve salgados, batata frita 
camarão, peixe, sururu, 
churrasquinho, boi na brasa com 
feijão tropeiro e bebidas. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Cabana 
Kubanacan. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Praia de Santa 
Mônica, s/nº. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 
funcionários permanentes e 1 
temporário. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 8h às 18h. 
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Capacidade do empreendimento: 
5 mesas e 20 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento no balcão. 
 
Tipos de cozinha: porções. 
 
Observações complementares: 
vende bebidas variadas. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Cabana 
Guruçá. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Praia de Santa 
Mônica. Área urbana. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 

 
Nome da empresa: Cabana 
Tropical. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Praia de Santa 
Mônica, s/nº. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 
funcionários permanentes e 1 
temporário. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 8h às 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
9 mesas e 36 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento no balcão. 
 
Tipos de cozinha: porções. 

 
Observações complementares: 
serve pizzas, picanha na chapa, 
costela na chapa e bebidas em 
geral. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Cabana Sete 
Estrelas. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Praia de Santa 
Mônica, s/nº. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 
funcionários permanentes e 1 
temporário. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 10h às 15h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
6 mesas e 24 cadeiras. 
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Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento no balcão. 
 
Tipos de cozinha: porções. 
 
Observações complementares: 
self-service. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Cabana da 
Dona Alda. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Praia de Santa 
Mônica, s/nº. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3262-1318. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 
funcionários permanentes. 

 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 8h às 19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
20 mesas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento à la carte. 
 
Tipos de cozinha: porções. 
 
Observações complementares: 
serve mariscos, peixes, refeições 
(prato feito), porções em geral, 
cerveja, refrigerante e coco. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Cabana Gaivota. 
 
Edificação: contemporânea, não 

tombada. 
 
Localização: Rua José Alves, 36. 
Santa Mônica. Área urbana. 
 
Cep: 29221-115. 
 
Telefone: (27) 3262-1875. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: de 
segunda a domingo, das 8h às 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
32 mesas e 128 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento à la carte. 
 
Tipos de cozinha: regional. 
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Observações complementares: 
serve peixes, bolinho de mandioca, 
porções, moqueca, salgados, 
refeições, bebidas em geral, dispõe 
de área coberta, sanitários e 
sombreiros na orla. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Quiosque 
Cabana Costa do Sol. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Praia de Santa 
Mônica, s/nº. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3262-1081. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 
funcionários permanentes e 2 
temporários. 
 
Funcionamento: finais de semana. 
 

Horário de funcionamento: 
diariamente, das 8h às 23h no 
verão e em baixa temporada, das 
8h às 17h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
17 mesas e 68 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento no balcão. 
 
Tipos de cozinha: regional. 
 
Observações complementares: 
serve salgados, bebidas quentes, 
cervejas, refrigerantes e porções. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Estrutura de Quiosques da Praia de 
Nova Guarapari: Cada quiosque a 
seguir seu diferencial peculiar. 
 
Nome da empresa: Quiosque 
Josimar. 

 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Praia de Peracanga, 
s/nº. Nova Guarapari. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 
funcionários permanentes e 10 
temporários. 
 
Funcionamento: temporada de 
janeiro a março e dezembro, 
feriados e festas. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 8h até o último 
cliente. 
 
Capacidade do empreendimento: 
35 mesas e 140 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente. 
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Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Observações complementares: 
serve porções, salgados, peixes e 
carne. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Quiosque 
Guará.  
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Praia de Peracanga, 
s/nº. Nova Guarapari. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3361-1057. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 
funcionários permanentes e 5 
temporários. 
 
Funcionamento: temporada de 
janeiro a março julho e dezembro, 
finais de semana, feriados e festas. 

 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 8h até o último 
cliente. 
 
Capacidade do empreendimento: 
32 mesas e 128 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ao vivo, ambiente e atendimento à 
la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e 
regional. 
 
Observações complementares: 
serve porções, salgados, peixe, 
carne, fritas e moquecas. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Barraca da 
Edneth. 
 
Edificação: contemporânea, não 

tombada. 
 
Localização: Praia de Peracanga, 
s/nº. Nova Guarapari. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3272-1606. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: temporada de 
janeiro a março julho e dezembro, 
finais de semana, feriados e festas. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 7h30 até o último 
cliente. 
 
Capacidade do empreendimento: 
40 mesas e 160 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
atendimento à la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e 
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regional. 
 
Observações complementares: 
serve salgados, peixes, mariscos e 
moquecas. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Barraca da 
Cida. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Praia de Peracanga, 
s/nº. Nova Guarapari. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3272-0813. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 
funcionários permanentes e 4 
temporários. 
 
Funcionamento: temporada de 
janeiro a março, julho e dezembro, 
finais de semana, feriados e festas. 

 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 7h30 às 21h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
20 mesas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
atendimento à la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e 
regional. 
 
Observações complementares: 
serve peixes, leitorões, carne, frita e 
aves. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
 
5.2.5 - Outros. 
 
Nome da empresa: Sorveteria 
Sorvebom. 

 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Francisco Vieira 
Passos, s/nº. Jacuném. Área 
urbana.  
 
Cep: 29215-590. 
 
Telefone: (27) 3261-7511. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 9h às 18h.  
 
Capacidade do empreendimento: 
4 mesas e 8 cadeiras.  
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
mecânica e atendimento no balcão, 
atacado e  varejo. 
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Observações complementares: 
comércio de sorvetes e picolés. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Tá na Brasa 
Espetinhos. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Anchieta 
Ipiranga, s/nº. Área urbana.  
 
Cep: 29201-010. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: temporada. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 17h às 23h.  
 
Capacidade do empreendimento: 

6 mesas e 24 cadeiras.  
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não há 
local para eventos e balcão de 
atendimento. 
 
Observações complementares: 
comércio de bebidas, 
churrasquinhos e espetos. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Casa do 
Queijo. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Getúlio 
Vergas, 306, lj 02. Bairro Centro. 
Área urbana.  
 
Cep: 29200-180. 
 
Telefone: (27) 3262-2124. 
 

Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: de 
segunda a sábado, das 8h às 19h. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não há 
local para eventos. Atendimento no 
balcão. 
 
Observações complementares: 
comercializa queijos, doces, 
biscoitos, vinhos e fatiados. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Sorvetes Ki-
Delícia. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
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Localização: Praça Cachoeiro de 
Itapemirim. Bairro Muquiçaba. Área 
urbana.  
 
Cep: 29201-020. 
 
Telefone: (27) 3262-2892. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: de 
segunda a domingo, das 7h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
10 mesas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
atendimento self-service. 
 
Observações complementares: a 
sorveteria fábrica e comercializa no 
atacado e varejo mais de 40 
sabores de sorvetes. Trabalha com 

diversos tipos de coberturas. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Big Soft 
Sorvete. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Alberto 
Ramalhete Coutinho, 1234. Praia do 
Morro. Área urbana. 
 
Cep: 29216-010. 
 
Telefone: (27) 3272-0813. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 
funcionários permanentes. 
 
Horário de funcionamento: de 
segunda-feira a sábado, das 8h às 
22h e domingo, das 14h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 

8 mesas e 32 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento no balcão. 
 
Observações complementares: 
serve sorvetes, picolés, casquinha, 
bombom e refrigerante. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Sol e Neve 
Sorvetes. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 
1766. Praia do Morro. Área urbana. 
 
Cep: 29216-085. 
 
Telefone: (27) 9945-1093. 
 
Gerências: geral. 
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Número de funcionários: 1 
permanente e 3 temporários. 
 
Funcionamento: temporada, finais 
de semana, feriados e festas. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente das 12h às 23h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 
10 mesas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente, atendimento à la carte, 
self-service e sorvetes. 
 
Observações complementares: 
serve sorvetes, sucos e açaí na 
tigela. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Sorveteria 
Havaí. 
 
Edificação: contemporâneo não 

tombada. 
 
Localização: Avenida Alberto 
Ramalhete Coutinho, 1670. Praia do 
Morro. Térreo do Restaurante 
Quatro Estações. Área urbana. 
 
Cep: 29216-010. 
 
Telefone: (27) 3362-4104. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 
permanente e 2 temporários. 
 
Funcionamento: permanente de 
terça a domingo das 14h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
4 mesas e 20 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
atendimento de sorvete self-sevice. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 

 
Nome da empresa: Torre da 
Praia Adega. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Meaípe 
(Rodovia do Sol), 31. Nova 
Guarapari. Área urbana. 
 
Cep: 29206-315. 
 
Telefone: (27) 3272-1335. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 
funcionário permanente e 2 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 8h30 às 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
10 mesas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
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dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
atendimento no balcão e adega. 
 
Observações complementares: 
serve doces artesanais, chocolates, 
vinhos e cachaças de alambique. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Doce Gula 
Doceria. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Alberto 
Ramalhete Coutinho, 1234. Loja, 4. 
Galeria Comercial Praia Center. 
Praia do Morro. Área urbana. 
 
Cep: 29216-010. 
 
Telefone: (27) 3262-3133. 
 
Gerências: geral. 
 

Número de funcionários: 5 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: de 
segunda a sábado, das 10h às 23h e 
domingo, das 14h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
4 mesas e 20 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
atendimento no balcão. 
 
Observações complementares: 
serve de tortas, carnes, salgados, 
sucos, mousse, bebidas e água 
mineral. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Alemão 
Hambúrguer. 
 
Edificação: contemporânea, não 

tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 
1111. Praia do Morro. Área urbana. 
 
Cep: 29216-085. 
 
Telefone: (27) 8111-4053. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 
funcionários permanentes e 3 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente das 8h às 3h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
4 mesas e 20 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento no balcão. 
 
Observações complementares: 
serve hambúrguer, salgados, 
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refrigerantes e doces. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Cabana 
Mania. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 
1111. Praia do Morro. Área urbana. 
 
Cep: 29216-085. 
 
Telefone: (27) 9922-2914. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: de 
segunda a domingo, das 11h30 às 
18h. 
 

Capacidade do empreendimento: 
13 mesas e 52 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
atendimento self-service. 
 
Tipos de cozinha: mineira. 
 
Observações complementares: 
serve comida mineira, refrigerantes, 
sucos e moquecas. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Lanchonete e 
Restaurante Mania de Minas. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Rua Cannes, 30. Loja 
12. Praia do Morro. Área urbana. 
 
Cep: 29200-000. 
 

Telefone: (27) 3361-2547. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 
funcionários permanentes e 2 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: de 
segunda a domingo, das 9h às 19h 
e de em alta temporada, das 9h às 
22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
5 mesas e 20 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
televisão, ventilador e atendimento 
no balcão. 
 
Tipos de cozinha: mineira. 
 
Observações complementares: 
serve salgados, torta salgada, doces 
em geral, pizzas brotinho, 
refrigerantes, pão de queijo, pão de 
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batata recheado, pudim, tira-gosto, 
prato comercial, sucos e cerveja. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Sorveteria e 
Lanchonete Zero Grau. 
 
Edificação: contemporânea, não 
tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 
1838. Praia do Morro. Área urbana. 
 
Cep: 29216-085. 
 
Telefone: (27) 3361-3319. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 14h às 20h. 
 

Capacidade do empreendimento: 
6 mesas e 24 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheques 
ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
atendimento no balcão. 
 
Observações complementares: 
vende somente sorvetes Kibon, 
refrigerante, água, cerveja, pizza e 
salgados. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pastelaria 
Pastelança. 
 
Edificação: contemporânea. 
 
Localização: Avenida Alberto 
Ramalhete Coutinho, 920. Praia do 
Morro. 
 
Cep: 29216-010. 
 
Telefone: (27) 3361-6471. 

 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 7 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: de 
domingo a quinta-feira, das 15h às 
23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
10 mesas e 35 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
televisão e atendimento no balcão. 
 
Observações complementares: 
pastel, suco, refrigerante, caldo de 
carne e sanduíches. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Lanchonete 
Mozer. 
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Edificação: contemporânea, não 
urbana. 
 
Localização: Rodovia do Sol, 46. 
Perocão. 
 
Cep: 29220-730. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 16h às 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
2 mesas e 8 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
atendimento no balcão. 
 
Observações complementares: 
lanches e pizzas. 
 

Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Lanches 
Mônica. 
 
Edificação: contemporânea, não 
urbana. 
 
Localização: Avenida Prefeito 
Epaminondas de Almeida, 902. Praia 
de Santa Mônica. 
 
Cep: 29221-010. 
 
Telefone: (27) 3226-4580. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: temporada e 
finais de semana. 
 
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 8h às 17h. 
 
Capacidade do empreendimento: 

2 mesas e 8 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: 
atendimento no balcão. 
 
Observações complementares: 
serve sorvetes, picolés, pipoca de 
microondas, hot dog, sucos e 
pizzas. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
 
5.3 - AGENCIAMENTO 
 
5.3.1 - Agências de Viagens e 
Turismo. 
 
Nome da empresa: Porto Coral 
Operador de Turismo Receptivo. 
 
Localização: Avenida Maria de 
Lourdes Carvalho Dantas, 1310. 
Praia do Morro. 
 



Inventário da Oferta Turística do Município de Guarapari / 2005. 182

Cep: 29216-090. 
 
Telefone: (27) 3361-2190 e (27) 
3361-5747. 
 
Gerências: geral. 
 
Números de Funcionários: 4 
funcionários permanentes e 4 
temporários. 
 
Período de funcionamento: 
diariamente, das 8h às 17h. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Serviços especializados: 
receptivo. 
 
Segmentos atendidos: todos. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: AIB Agência de 
Viagem e Turismo. 
 
Localização: Rua Joaquim da Silva Lima, 

180 lj 7. Ed Solar Sol da Manhã. Centro 
 
Cep: 29200-260. 
 
Telefone: (27) 3262-9091. 
 
Fax: (27) 3262-9077. 
 
Website: http://www.aib.etc.br. 
 
E-mail: aib@aib.etc.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
de Segunda a sexta, das 9h às 19h e 
sábado, das 9h às 12h. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Serviços especializados: turismo 
emissivo, venda de pacotes turísticos, 
passagens áreas nacionais e internacionais. 
 
Descrição e observações 
complementares: representante da 
operadora de turismo Intercontinental, 
sediada em Vitória - ES. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 

 
 
Nome da empresa: Bavel Operadora de 
Turismo 
 
Localização: Rua Joaquim da Silva Lima, 
311, lj 01. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-260. 
 
Telefone: (27) 3261-1011. 
 
Website: http://www.baveltur.com.br 
 
E-mail: bavel@veloxmail.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
na matriz e 2 funcionária na filial, todos 
permanentes. 
  
Período de funcionamento: permanente, 
de segunda-feira à sexta-feira, das 8h30 às 
19h e sábado, das 8h30 às 17h. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Serviços especializados: turismo 
receptivo e emissivo e venda de pacotes 
turísticos. 
 
Descrição e observações 
complementares: tem uma filial na Rua 

http://www.aib.etc.br.
mailto:aib@aib.etc.br.
http://www.baveltur.com.br
mailto:bavel@veloxmail.com.br
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Manoel Severeno Simões, 39. Centro.  
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: R Tur Viagens e 
Turismo 
 
Localização: Rua Joaquim da Silva Lima, 
233, Lj B. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-260. 
 
Telefone: (27) 3261-2862. 
 
Website: não há. 
 
E-mail: rturviagens@terra.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes e 2 temporários 
 
Período de funcionamento: permanente. 
No inverno de segunda-feira a sexta-feira, 
das 9h às 18h30 e sábados das 9h às 13h. 
No verão, de segunda-feira  sexta-feira, 
das 9h às 19h30 e Sábado, das 9h às 15h. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 

Serviços especializados: venda de 
pacotes de viagens, passagens rodoviárias, 
passagens aéreas nacionais e 
internacionais, intercâmbio e traslado. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Maxtour Viagens e 
Turismo. 
 
Localização: Rua Joaquim da Silva Lima, 
2, Lj 02. Edifício Venezia, Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-260. 
 
Telefone: (27) 3362-5594 e (27) 3262-
5846. 
 
Website: não há. 
 
E-mail: maxtur@veloxmail.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: de segunda 
a sábado, das 9h às 18h. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 

Serviços especializados: venda de 
passagens aéreas nacionais e 
internacionais, pacotes turísticos, cruzeiros 
marítimos e transporte ao aeroporto. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Atlantes 
Guarapari.  
 
Localização: Rua José Barcellos de 
Mattos, 341. Parque Areia Preta. 
 
Cep: 29200-720. 
 
Telefone: (27) 3361-0405 e (27) 
3361-4440. 
 
Website: 
http://www.atlantes.com.br 
 
E-mail: atlantes@atlantes.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Números de Funcionários: 4 
funcionários permanentes e 4 
temporários. 

mailto:rturviagens@terra.com.br.
mailto:maxtur@veloxmail.com.br.
http://www.atlantes.com.br
mailto:atlantes@atlantes.com.br
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Período de funcionamento: 
diariamente, das 8h às 17h. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Serviços especializados: escola e 
operadora de turismo subaquático. 
Venda de equipamentos, cursos e 
saída de mergulho, turismo nacional 
e internacional, emissivo e 
receptivo. 
 
Segmentos atendidos: todos. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
Nome da empresa: Litoral 
Viagens e Turismo. 
 
Localização: Avenida Beira 
mar,1932, loja 8A. Praia do Morro. 
 
Cep: 29216-580. 
 
Telefone: (27) 3261-3727. 
 
Website: 

www.litoralreceptivo.com.br 
 
E-mail: 
atendimento@litoralturismo.com.br 
e litoralreceptivo@hotmail.com 
 
Gerências: geral. 
 
Números de Funcionários: 2 
funcionários permanente e 2 
temporário. 
 
Período de funcionamento: 
diariamente, das 8h às 17h. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Serviços especializados: venda 
de passagens e pacotes, translados, 
passeios e citytur. 
 
Segmentos atendidos: todos. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
5.4 � TRANSPORTES. 

 
5.4.1 � Terrestres. 
 
5.4.1.1 - Transportadoras Turísticas. 
 
Nome da empresa: Katedral Transporte 
e Turismo 
 
Integra rede de transportes: não. 
 
Localização: Rua Benedito Rosa, 58. 
Itapebussu. 
 
Cep: 29210-080. 
 
Telefone: (27) 3361-5838 e (27) 9983-
3921. 
 
Fax: (27) 3261-4677. 
 
Website: 
http://www.katedralturismo.com.br. 
 
E-mail: katedral@katedralturismo.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Período de atendimento: permanente, 
todos os dias, 24h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: 
cheque ou dinheiro. 
 
Tipos de transporte: passeios guiados, 

http://www.litoralreceptivo.com.br
mailto:atendimento@litoralturismo.com.br
mailto:litoralreceptivo@hotmail.com
http://www.katedralturismo.com.br.
mailto:katedral@katedralturismo.com.br.
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receptivo e fretamento. 
 
Características do veículo/frota: 2 
Renalt Master ano 2005 e 1 Sprinter ano 
2004. 
 
Abrangência do atendimento: local e 
regional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado. 
 
Descrição e observações 
complementares: motorista treinados. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Souza Turismo 
 
Integra rede de transportes: não. 
 
Endereço: Rua Muqui, 80. Aeroporto. 
 
Cep: 29201-105. 
 
Telefone: (27) 3262-81.92. 
 
Gerências: geral. 
 
Período de atendimento: permanente, 
todos os dias, 24h. 
 

Formas de ingresso/pagamento: cartão 
de crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Tipos de transporte: fretamento. 
 
Características do veículo/frota: 2 
ônibus urbanos convencionais sendo 1 com 
47 lugares e 1 com 40 lugares, 4 ônibus 
rodoviários sendo 2 convencionais com 40 
lugares, 1 paradiso semi-leito com 45 
lugares e 1 convencional de 42 lugares. 
 
Abrangência do atendimento: local, 
regional e interestadual. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: o ônibus semi�
leito possui ar-condicionado e o 
convencional com 42 lugares tem banheiro. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Receptour Turismo 
Receptivo 
 
Integra rede de transportes: não. 
 
Endereço: Rua Mariana Elisa de Oliveira, 
383. São Judas Tadeu. 
 
Cep: 29200-550 
 
Telefone: (27) 3262-5092. 

 
E-mail: receptouturismo@terra.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Período de atendimento: permanente, 
24h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: 
cheque ou dinheiro. 
 
Tipos de transporte: passeios guiados, 
com roteiros e locação. 
 
Características do veículo/frota: 1 
Renault Master ano 2003 e 1 Erovan ano 
97.  
 
Abrangência do atendimento: local e 
regional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Fomatur Turismo 
Receptivo 
 
Integra rede de transportes: não. 
 
Endereço: Rodovia ES-060, Km 1. Bairro 
Muquiçaba. 

mailto:receptouturismo@terra.com.br
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Cep: 29215-000. 
 
Telefone: (27) 3261-5365. 
 
Website: http://www.fomatur.com.br 
 
E-mail: atendimento@fomatur.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Período de atendimento: permanente, 
todos os dias, 8h às 19h e em horário de 
atendimento. 
 
Formas de ingresso/pagamento: 
cheque ou dinheiro. 
 
Tipos de transporte: receptivo, passeios 
guiados com roteiro e locação. 
 
Características do veículo/frota: 2 
vans. 
 
Abrangência do atendimento: local, 
regional e interestadual. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Praia Turismo 

 
Integra rede de transportes: não. 
 
Endereço: Avenida José Ferreira Ferro, 99, 
loja 1. Praia do Morro. 
 
Cep: 29216-080. 
 
Telefone: (27) 3361-2097. 
 
Website: http://www.praiatour.com.br 
 
E-mail: reservas@praiatour.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Período de atendimento: permanente, 
todos os dias, das 8h às 18h.  
 
Formas de ingresso/pagamento: 
cheque ou dinheiro. 
 
Tipos de transporte: passeios com 
roteiros, locação com motorista e receptivo. 
 
Características do veículo/frota: 1 carro 
executivo, 1 van com capacidade para 20 
pessoas e 1 microônibus com capacidade 
para 20 pessoas. 
 
Abrangência do atendimento: local e 
regional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado. 

 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Maiole Tur. 
 
Integra rede de transportes: não. 
 
Endereço: Rua Lúcio Maia, 129. Bairro 
Muquiçaba. 
 
Cep: 29215-070. 
 
Telefone: (27) 3261-2705 e (27) 9973-
0452. 
 
Website: 
http://www.portalobjetivo.com.br/turismo/
maiole. 
 
E-mail: maiole@terra.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Período de atendimento: permanente, de 
segunda a sábado, das 8h às 18h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: 
cheque ou dinheiro 
 
Tipos de transporte: rodoviário, passeios 
turísticos e locação com motorista. 
 
Características do veículo/frota: 2 Gran 

http://www.fomatur.com.br
mailto:atendimento@fomatur.com.br
http://www.praiatour.com.br
mailto:reservas@praiatour.com.br
http://www.portalobjetivo.com.br/turismo/
mailto:maiole@terra.com.br.
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Besta ano 2001 
 
Abrangência do atendimento: local e 
regional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
5.4.1.2 - Táxis. 
 
Nome da empresa: Ponto de Taxi em 
frente ao Banestes Centro 
 
Integra rede de transportes: não.  
 
Endereço: Rua Doutor Roberto Calmon, 
s/nº. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-340. 
 
Telefone: (27) 3261-0883. 
 
Gerências: geral. 
 
Período de atendimento: permanente, 
todos os dias, 24h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: 

dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: 25 
carros. 
  
Abrangência do atendimento: local. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado. 
 
Descrição e observações 
complementares: só aceitam cheque da 
cidade. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Ponto de Táxi Praça 
Antônio Assef. 
 
Integra rede de transportes: não.  
 
Endereço: Praça Antônio Jorge Assef, s/nº. 
Bairro Muquiçaba. 
 
Cep: 29215-430. 
 
Telefone: (27) 3261-0343. 
 
Gerências: geral. 
 

Período de atendimento: permanente, 
todos os dias, 24h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: 
dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: frota 
composta por 35 carros, de ano 1990 a 
2004.  
 
Abrangência do atendimento: local. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: alguns com ar-
condicionado. 
 
Descrição e observações 
complementares: só aceitam cheque da 
cidade. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Ponto de Taxi Praça 
do Bradesco Centro. 
 
Integra rede de transportes: não.  
 
Endereço: Rua Joaquim da Silva Lima, 
s/nº. Bairro Centro. 
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Cep: 29200-260. 
 
Telefone: (27) 3261-2437. 
 
Gerências: geral. 
 
Período de atendimento: permanente, 
24h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: 
dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: 8 
carros, maioria de ano 2002. 
 
Abrangência do atendimento: local. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: 3 carros com ar-
condicionado. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Ponto de Táxi da 
Rodoviária. 
 
Integra rede de transportes: não.  
 
Endereço: Praça Antônio Jorge Assef, s/nº. 
Bairro Muquiçaba. 

 
Cep: 29215-430. 
 
Telefone: (27) 3261-2105. 
 
Gerências: geral. 
 
Período de atendimento: permanente, 
todos os dias, 24h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: 
dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: 15 
carros, no verão 20 carros. 
 
Abrangência do atendimento: local. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Xico Rádio Táxi 
 
Integra rede de transportes: não.  
 
Endereço: Avenida Mário Jorge Assef, 290. 
Itapebussu. 
 

Cep: 29210-180. 
 
Gerências: geral. 
 
Período de atendimento: permanente, 
todos os dias, 24h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: 
dinheiro ou cheque. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: 6 
carros. 
 
Abrangência do atendimento: local. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado. 
 
Descrição e observações 
complementares: alguns carros ficam no 
ponto de táxi da rodoviária. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
5.4.2 � Aéreos. 
 
5.4.2.1 - Aeroportos e Serviços 
Aéreos. 
 
Nome da entidade: Aeroporto 



Inventário da Oferta Turística do Município de Guarapari / 2005. 189

Municipal de Guarapari.  
 
Localização: Avenida Padre Jose de 
Anchieta, 3036. Rodovia ES-060. 
Aeroporto. Área urbana. 
 
Cep: 29200-000. 
 
Telefone: (27)3361-2813. 
 
Funcionamento: todos os dias, 24h. 
 
Serviços prestados: capacidade 
para atender vôos comerciais, pista 
com 1.200m, considerado como de 
categoria 2. Chega a atender até 3 
vôos diários no verão, outras épocas 
recebe 1 vôo/ dia.  
 
Descrição e observações 
complementares: pista de táxi 
aéreo e aviões de Turbo Elis, Vôos 
Panorâmicos com aviões e 
helicópteros.  
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
5.4.3 � Hidroviários. 
 

5.4.3.1 - Portos/Estações e Serviços 
Fluviais e Lacustres 
 
Nome da entidade: Capitania dos 
Portos do Estado do Espírito Santo 
 
Localização: Rua Marcílio Dias, Antiga Rua 
Agenor Antônio da Silva, s/nº. Bairro 
Muquiçaba. 
 
Cep: 29215-130. 
 
Telefone: (27)3261-1208 e (27) 3261-
1364. 
 
Funcionamento: atendimento ao público, 
das 13h15 às 15h45 e interno a partir das 
8h. 
 
Serviços prestados: expansão naval, 
fiscalização das embarcações e 
habilitações. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
5.4.3 � Eventos. 
 
5.4.3.1 - Centros de Convenções e 
Congressos. 
 
Nome da empresa: SESC � Guarapari. 

 
Localização: Rodovia do Sol, 1. 
Bairro Muquiçaba.  
 
Cep: 29215-005. 
 
Telefone: (27) 3361-1416 e (27) 
3361-1650. 
 
Fax: (27) 3361-1221. 
 
Site: http:// www.sesc.com.br. 
 
E-mail: sescprot.vix@terra.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 130 
funcionários permantentes. 
 
Formas de pagamento do uso de 
equipamento/serviços: depósito 
bancário antecipado, cheque ou dinheiro. 
 
Características gerais: com capacidade 
para 1.050 pessoas em seu auditório 
principal, dotado de sonorização, projetores 
de vídeo e de slides, retroprojetor, quadro 
eletrônico, sistema para tradução 
simultânea até 6 idiomas, lousa interativa, 
câmeras para filmagens, aparelhos para 
CD, disco lazer e fitas cassete e central de 

http://
http://www.sesc.com.br.
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ar-condicionado. Há ainda 2 Auditórios de 
Apoio com 129 poltronas fixas de assentos 
rebatíveis, também equipados com os 
mesmos recursos do auditório principal e 
mais 6 Salas de Apoio para trabalho em 
grupo, também equipadas. Sua secretaria 
executiva, provida de telefone e fax, tem 
ainda pontos para ligações de 
computadores, copiadoras etc. Há ainda um 
salão, destinado a coffee breakes, 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco 
 
 
 
Nome da empresa: Maxi Eventos 
 
Localização: Avenida Davino 
Mattos, Marinas Center, sala 231. 
Centro 
 
Cep: 29200-430. 
 
Telefone: (27) 3362-7061. 
 
Fax: (27) 3361-1221. 
 
Site: http:// www.sesc.com.br. 
 
E-mail: maxieventos@uol.com.br 
 

Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 
funcionários permanentes e 20 
temporários. 
 
Formas de pagamento do uso de 
equipamento/serviços: cheque ou 
dinheiro. 
 
Características gerais: empressa 
organizadora de eventos tendo como 
referência   Espirito Santo Calçados e 
Vitrine Capixada da Beleza. Montagem de 
stands. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco 
 
 
 
 
5.5.2 � Auditórios.  
 
Nome da empresa:  Faculdades 
Integradas Padre Anchieta de 
Guarapari � FIPAG. 
 
Localização: Avenida Governador 
do Jones dos Santos Neves, nº. 
1000. Lagoa Funda. 
 

Cep: 29210-170. 
 
Telefone: (27) 3361-3993 e (27) 
3361-3994. 
 
Website: http://www. fipag.br 
 
E-mail: fipag@fipag.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Formas de pagamento do uso de 
equipamento/serviços: cheque ou 
dinheiro. 
 
Características gerais: possui 
equipamentos de som, vídeo, televisão, 
data show, retro projetor e ar-condicionado 
central. 
 
Espaço físico: 2 auditórios com 
capacidade para 100 pessoas. 
 
Descrição e observações 
complementares: o espaço é 
muito utilizado pela faculdade. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco 
 

http://
http://www.sesc.com.br.
mailto:maxieventos@uol.com.br
http://www.
mailto:fipag@fipag.br.
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5.6 � LAZER E ENTRETENIMENTO. 
 
5.6.1 - Parque de Diversões e 
Temáticos. 
 
Nome da empresa: Parque 
Acquamania. 
 
Localização: Rodovia do Sol - Km 
32 / BR 101 - Km 319, 
Amarelos. Guarapari. 
 
Cep: 29220-730. 
 
Telefone: (27) 3200-4600. 
 
Website: 
http://www.acquamania.com.br/. 
 
Gerências: financeira, de eventos e 
de marketing. 
 
Número de funcionários: 230 
funcionários permanentes e 20 
temporários. 
 
Forma de ingresso: pago. 
 

Dias de funcionamento: de 
quarta-feira a sexta-feira, funciona 
das 10h às 17h e sábado e 
Domingo, funciona das 9h30 às 
17h.  
 
Equipamentos, instalações e 
serviços: serviços de segurança, de 
salva vidas e de limpeza, 
instalações sanitárias, local para 
alimentação, área de lazer e 
entretenimento não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: lazer e entretenimento. 
 
Descrição e observações 
complementares: no parque há 
toboáguas, piscina com ondas, 
práticas de arvorismo, birimbol e 
quadras de esportes. Capacidade 
para 2.500 pessoas. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome do atrativo: Pedreira 
Adventure Park. 
 

Localização: Rodovia do Sol, Km 
44, após o Bairro de Perocão. Área 
urbana.  
 
Cep: 29220-730. 
 
Telefone: (27) 3361-2163 e (27) 
9944-0912. 
 
Website: 
http://www.pedreiraadventures.com
.br. 
 
E mail: 
contato@adventures.com.br. 
 
Gerências: financeira, de eventos e 
de marketing. 
 
Número de funcionários: 230 
permanentes e 50 temporários. 
 
Forma de ingresso: pago. 
 
Dias de funcionamento: de quarta 
a domingo das 10h às 19h, 
programação noturna no site. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviços de 

http://www.acquamania.com.br/.
http://www.pedreiraadventures.com
mailto:contato@adventures.com.br.
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segurança, de salva vidas e de 
limpeza, instalações sanitárias, local 
para alimentação, área de lazer e 
entretenimento não adaptados e 
estacionamento.  
 
São 24 mil m2 voltados para prática 
de esportes e diversões. Possui 
restaurante japonês, o Sushi Nigth, 
que funciona nas quartas e quintas. 
Restaurante no estilo balinês com 
cardápio variado. Infra-estrutura 
para eventos e lazer completa.  
 
Atividades ocorrentes no 
atrativo: lazer e entretenimento. 
 
Descrição e observações 
complementares: o extrativismo 
mineral da região das Três Praias 
formou um lago (8 mil m2) de águas 
cristalinas que variam do verde 
esmeralda, ao azul celeste 
circundado por um canyon com 
55mts de altura, onde esportes 
radicais (tirolesa, rapel, canyoning, 
escalada) são praticados em um 
cenário deslumbrante. 
 
Sua proximidade de Vitória (44km), 

do centro de Guarapari (5km), das 
Três Praias são pontos fortes. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
5.6.2 - Parques, Jardins E 
Praças. 
 
Nome da empresa: Praça Nossa 
Senhora da Conceição. 
 
Localização: Rua Doutor Silva Mello, s/nº. 
Siribeira. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-360. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de 
Guarapari. 
 
Forma de ingresso: gratuito. 
 
Funcionamento: diariamente, acesso 
livre. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
locais para alimentação, serviço de limpeza, 
telefone público e caixa eletrônico. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
atividades de lazer. 

 
Descrição e observações 
complementares: na praça há diversos 
quiosques que comercializam uma grande 
variedade de pratos em destaque para os 
peixes e as moquecas. Dispõe também de 
caixa eletrônico do Banco do Brasil, bancos 
com assentos, telefone público. Há acesso 
à Pedra da Paquera, onde estão as 
instalações do Clube Siribeira. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Praça Erineu José 
Vicente. 
 
Localização: Rua Joaquim da Silva Lima, 
s/nº. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-260. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de 
Guarapari. 
 
Forma de ingresso: gratuito. 
 
Funcionamento: diariamente, acesso 
livre. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
locais para alimentação, serviços de 
limpeza e telefone público. 
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Principais atividades ocorrentes: ponto 
de encontro e acesso ao centro. 
 
Descrição e observações 
complementares: a praça dispõe de 
bancos (assentos) e telefones públicos. Há 
arborização, ao redor serviços bancários, 
alimentação e comércio diversificado.  
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Praça Eugênio de 
Oliveira Pádua. 
 
Localização: Avenida Dalvino Mattos, 
s/nº. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-430. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de 
Guarapari. 
 
Forma de ingresso: gratuito. 
 
Funcionamento: diariamente, acesso 
livre. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais para 
alimentação, serviços de limpeza e telefone 
público. 

 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
ponto de encontro. 
 
Descrição e observações 
complementares: a praça antigamente 
era conhecida como �praça da Gratidão�. 
Há 4 quiosques e atracadouro para 
escunas. É margeada pelo canal de 
Guarapari. Há também ponto de ônibus. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
Nome da empresa: Praça Trajano Lino 
Gonçalves. 
 
Localização: Rua Joaquim Augusto Ribeiro 
de Castro, s/nº. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-160. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de 
Guarapari. 
 
Forma de ingresso: gratuito. 
 
Funcionamento: diariamente, acesso 
livre. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
locais para alimentação, serviços de 
limpeza e telefone público. Estacionamento 
para 30 vagas. 
 

Principais atividades ocorrentes: 
comercialização de artesanato. 
 
Descrição e observações 
complementares: a praça localiza-se em 
frente à biblioteca Pública de Guarapari. No 
local ocorre a Feira Hippie da Cidade. É 
arborizada e há alguns bancos para 
assento. Ao seu redor há pousadas, hotéis, 
restaurantes e píer para escunas. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Praça Cachoeiro de 
Itapemirim. 
 
Localização: Rua Ewerson de Abreu 
Sodré, s/nº. Bairro Muquiçaba. 
 
Cep: 29215-010. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de 
Guarapari. 
 
Forma de ingresso: gratuito. 
 
Funcionamento: diariamente, acesso 
livre. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
locais para alimentação, serviços de 
limpeza e telefone público.  
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Principais atividades ocorrentes: lazer.  
 
Descrição e observações 
complementares: a praça dispõe de 
bancos para assento, brinquedos infantis, 
iluminação, arborização, ponto de ônibus e 
banca de revista e ao redor há também 
comércio de alimentação. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Praça do Radium 
Hotel. 
 
Localização: Praia da Areia Preta. Onde 
está instalado o antigo Radium Hotel, 
Bairro Centro. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de 
Guarapari e Governo do Estado do Espírito 
Santo. 
 
Forma de ingresso: gratuito. 
 
Funcionamento: diariamente, acesso 
livre. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais para 
alimentação, serviços de limpeza, telefone 
público e estacionamento para 20 vagas.  
 
Principais atividades ocorrentes: pista 

de dança, local para eventos artísticos, 
lazer e entretenimento. Área de feira livre. 
 
Descrição e observações 
complementares: a praça dispõe de 
bancos de madeira, ponto de ônibus 
municipal, área com barraquinhas de 
produtos artesanais, arborizada, próximo 
ao Siribeira Clube ao lado do antigo Radium 
Hotel, esse foi inaugurado em 1553 e está 
fechado para visitação. 
 
Todas as noites de sábado, acontece o 
evento denominado �Seresta�, para o 
público de terceira idade, que se reúne 
para dançar na pista, de um pequeno palco 
armado. Há também a feira livre com 
comércio de artesanato e alimentos. No 
verão, o espaço é utilizado para fins 
artísticos, onde artistas regionais se 
apresentam num palco armado com infra-
estrutura para o público em geral.  
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
5.6.3 - Clubes. 
 
Nome da empresa: Siribeira Iate Clube. 
 
Localização: Rua Doutor Silva Mello, 2. 
Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-360. 
 

Telefone: (27) 3261-3965. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes e 1 temporário. 
 
Forma de ingresso: gratuito 
(atualmente). Para eventos há cobrança de 
ingresso. 
 
Funcionamento: todos os dias, das 7h às 
19h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais para 
alimentação, serviços de limpeza e 
segurança, telefone público e 
estacionamento para 30 vagas.  
 
Principais atividades ocorrentes: 
eventos particulares sob locação da área. 
 
Descrição e observações 
complementares: nas instalações 
existe um aquário e uma escola 
Operadora de Mergulhos, ambas 
particulares. Brasil Dive Center. 
Telefone: (27) 3362-2140. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
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5.6.4 - Pistas De Patinação, 
Motocross E Outros. 
 
Nome da empresa: Pista de Mini 
Buggy. 
 
Localização: Avenida Alberto 
Ramalhete Coutinho, s/nº. Praia do 
Morro. 
 
Cep: 29216-010. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de 
Guarapari. 
 
Número de funcionários: 1 
funcionário permanente e 1 
temporário. 
 
Forma de ingresso: pago. 
 
Dias de funcionamento: sábado e 
domingo, das 16h às 21h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais para 
alimentação, serviços de limpeza e 
segurança e telefone público. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
pista de mini buggy infantil. 

 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
 
5.6.5 - Estádios, Ginásios e 
Quadras. 
 
Nome da empresa: Estádio Davino 
Mattos. 
 
Localização: Avenida Davino Mattos, s/nº. 
Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-430. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 
funcionários permanentes. 
 
Forma de ingresso: gratuito. 
 
Funcionamento: segunda-feira a sexta-
feira, das 8h às 17h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
capacidade para até 10.000 pessoas, com 2 
banheiros e 2 vestiários. 
 
Principais atividades ocorrentes: shows 

musicais. 
 
Descrição e observações 
complementares: comporta 
grandes eventos. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
5.6.6 - Hipódromos, Autódromos, 
Kartódromos E Outros. 
 
Nome da empresa: Kartindoor. 
 
Localização: Rua Boris Dawdovtsch, s/nº. 
Bairro Muquiçaba. Área urbana.  
 
Cep: 29216-420. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 
permanentes e temporários, 
depende do porte do evento. 
 
Forma de ingresso: pago. 
 
Funcionamento: temporário, de acordo 
com a programação, durante o verão. 
Normalmente todos os finais de semana, 
tem programação específica. 



Inventário da Oferta Turística do Município de Guarapari / 2005. 196

 
Equipamentos, instalações e serviços: 
capacidade para até 15.000 pessoas, 
banheiros químicos, o número depende do 
público estimado em cada evento, 
estacionamento e serviços de limpeza, de 
saúde e de segurança no dia do evento.  
 
Principais atividades ocorrentes: shows 
musicais. 
 
Descrição e observações 
complementares: comporta 
grandes eventos. Hoje, é um 
terreno baldio vazio desativado. Os 
eventos que aconteciam no local 
estão sendo transferidos para o 
Estágio Davino Mattos. 
 
Referências/Documentos 
consultados:  

1. SANTOS, Edy Germano. 
Funcionária da STEC de 
Guarapari, entrevista 
concedida em 2005. 
2. in loco. 

 
 
 
 
5.6.7 - Prestadores de Serviços 

De Lazer e Entreterimento. 
 
Nome da empresa: Brasil Dive 
Atlantes. 
 
Localização: Rua José Barcellos de 
Mattos, 341. Bairro Centro. Praia 
das Castanheiras (Siribeira Club). 
 
Cep: 29200-720. 
 
Telefone: (27) 3361-0405, (27) 
3362-2140 e (27) 9949-7721. 
 
Website: 
http://www.brasildivecenter.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 
funcionários permanentes. 
 
Forma de ingresso: pago. 
 
Dias de funcionamento: segunda-
feira a sábado, das 9h às 12h e das 
14h às 18h.  
 
Equipamentos, instalações e 
serviços: equipamentos para 

mergulho e de salva vidas. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
mergulhos. 
 
Descrição e observações 
complementares: realiza 
mergulhos nas Ilhas Escalvadas e 
Três Ilhas. Passeios embarcados até 
as Três Ilhas. Batismos submarinos, 
incluindo mini aula, todos os 
equipamentos e guia de instrutores. 
Curso Completo de Mergulho 
Internacional. Inclui aulas teóricas, 
manual, práticas na piscina, duas 
saídas embarcadas e quatro 
mergulhos no mar. Duração média, 
5 dias. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Passeios de 
Escuna. 
 
Localização: Embarque no cais da 
Praça Jerônimo Monteiro. Bairro 
Centro. 

http://www.brasildivecenter.com.br.


Inventário da Oferta Turística do Município de Guarapari / 2005. 197

 
Telefone: Escuna Monte Santo (27) 
3261-3356, Candeias e Rosa dos 
Mares, (27) 3361-3080 e Clean 
Clean (27) 3261-1671. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 
funcionários permanentes e 6 
temporários. 
 
Forma de ingresso: pago. 
 
Dias de funcionamento: durante o 
ano, funciona de terça-feira a 
domingo e no verão, funciona todos 
os dias. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços: equipamentos para 
mergulho e de salva vidas. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
passeios de escuna. 
 
Descrição e observações 
complementares: os passeios 
podem ser feito pelas empresas. 
Passeios com visita as Ilhas 

pertencentes ao município, passeio 
pela costa de Guarapari e passeios 
com mergulho monitorado. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Campo de 
Futebol para Locação. 
 
Localização: Rua Prefeito 
Epaminondas de Almeida, 314. Praia 
de Santa Mônica. 
 
Cep: 29221-010. 
 
Telefone: (27) 3262-1457 e (27) 
9981-6111. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 
funcionários permanentes. 
 
Forma de ingresso: pago. 
 
Dias de funcionamento: segunda-
feira a sexta-feira, das 7h às 23h. 
 

Equipamentos, instalações e 
serviços:  campo de futebol com 
alambrado, casa para locação e 
serviço de limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
locação de campo. 
 
Descrição e observações 
complementares: informações no 
local. Anexo ao Restaurante Casa 
Nossa. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
 
5.6.8 - Boates/Discotecas. 
 
Nome da empresa: Tribo de 
Gaia. 
 
Localização: Morro de Meaípe. 
Enseada Verde.  
 
Telefone: (27) 3272-1407 e (27) 
3272-7579. 
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Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 20 
funcionários permanentes e 20 
temporários. 
 
Forma de ingresso: pago. 
 
Dias de funcionamento: de quarta 
a sábado, à partir de 22h. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços: instalações sanitárias, bar 
e pista de dança não adaptados e 
serviços de limpeza e de segurança. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
lazer e entretenimento. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Lua Azul. 
 
Localização: Avenida Horto 
Florestal, M3B, 371. Nova 
Guarapari. 
Cep: 29200-000. 
 

Telefone: (27) 3272-1311. 
 
Website: 
http://www.boiteluaazul.com.br. 
 
E-mail: 
contato@boiteluaazul.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 20 
funcionários permanentes e 30 
temporários. 
 
Forma de ingresso: pago. 
 
Dias de funcionamento: 
temporário, de quinta a sábado, à 
partir de 22h e domingo das 20h à 
meia-noite.  
 
Equipamentos, instalações e 
serviços: instalações sanitárias, bar 
e pista de dança não adaptados e 
serviços de limpeza e de segurança. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
lazer e entretenimento. 
 
Referências/Documentos 

consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Botequim do 
Cascudo. 
 
Localização: Rua Joaquim da Silva 
Lima, s/nº, Ipiranga. 
 
Cep: 29200-260. 
 
Telefone: (27) 3261-3201. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 
funcionários permanentes e 5 
temporários. 
 
Forma de ingresso: gratuito. 
 
Dias de funcionamento: sexta-
feira a Domingo, das 8h às 3h. Em 
alta temporada funciona todos os 
dias. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços: instalações sanitárias, 
locais de alimentação, serviço de 
limpeza e serviço de segurança. 

http://www.boiteluaazul.com.br.
mailto:contato@boiteluaazul.com.br


Inventário da Oferta Turística do Município de Guarapari / 2005. 199

 
Principais atividades ocorrentes: 
bar e vídeo com pista de dança. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Multiplace 
MAIS. 
 
Localização: Rua Iriri, lote 09, 
quadra A. Balneário de Meaípe. Em 
frente a Praia de Meaípe.  
 
Website: http://www.mais.etc.br. 
 
E-mail: contato@mais.etc.br. 
 
Telefone: (27) 3272-1565. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 30 
funcionários permanentes e 510 
temporárias. 
 
Forma de ingresso: pago. 
 
Dias de funcionamento: de quarta 

a Sábado, a partir de 22h. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços: instalações sanitárias, bar 
e pista de dança não adaptados, 
serviços de limpeza e de segurança 
e alimentação. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
lazer e entretenimento. 
 
Descrição e observações 
complementares:  boite Marítimo, 
com lanchonete Marujo em anexo; 
restaurante Iguana no estilo 
mexicano com comida e bebida 
típica; Bar Asteróide, no estilo 
cyber-disco  e serve drinks 
diferentes e três restaurantes 
Salamandra, com serviços à la 
carte. Há também um palco 
principal com estrutura para 
grandes shows. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Bakoka�s 
Forró Show. 

 
Localização: Ilha das Gaivotas, 
s/nº. Bairro Muquiçaba. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 
funcionários permanentes e 15 
temporário. 
 
Forma de ingresso: pago. 
 
Dias de funcionamento: de 
quarta-feira a domingo, das 22h às 
3h. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços: instalações sanitárias, 
locais de alimentação e serviço de 
limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
forró. 
 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
 
5.6.9 �Cinemas. 

http://www.mais.etc.br.
mailto:contato@mais.etc.br.
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Nome da empresa: Alfa 
Cinemas. 
 
Localização: Praça Guará. 
 
Telefone: (27) 3262-0709. 
 
Nome da empresa: Cine Praia 
Center. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 
1932. Praia do Morro. 
 
Telefone: (27) 3262-7542. 
 
 
Nome da empresa: Cine Center 
Park. 
 
Localização: Rua Paulo Aguiar, 68. 
Galeria Center Park. 
 
Telefone: (27) 3261-0010. 
 
 
Nome da empresa: Cine Ritz  
 
Localização: Rua Doutor Roberto 
Calmon. Centro. Shoping Guarapari. 

 
 
Nome da empresa: Extra Cine. 
 
Localização: Praça Guará. 
Supermercado Extra Bom. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: em cada 
cinema 2 funcionários permanentes. 
 
Forma de ingresso: pago. 
 
Dias de funcionamento: de 
quarta-feira a domingo, das 13h às 
22h30. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços: instalações sanitárias, 
locais de alimentação e serviço de 
limpeza. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
entretenimento e filmes. 
 
Descrição e observações 
complementares: Telefone da 
administração geral: (27) 3262-
0707. 

 
Referências/Documentos 
consultados: in loco. 
 
 
5.6.10 - Outros Serviços e 
Equipamentos Turísticos. 
 
5.6.10.1 - Entidades, Associações e 
Prestadores de Serviços Turísticos. 
 
 
Nome:  Associação dos Produtores 
Manuais e artesanais de Guarapari � 
APROMAG. 
 
Localização: Rua Paulo Soares Aguiar, 35. 
Praia da Areia Preta. 
 
Cep: 29200-300. 
 
Telefone: (27) 3362-2168. 
 
E-mail: apromag@bol.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: são 80 famílias 
associadas. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 

mailto:apromag@bol.com.br
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Equipamentos, instalações e serviços: 
sede. 
 
Descrição e observações 
complementares: são utilizadas matérias-
primas como: sementes, cerâmicas, 
madeiras, renda e palha de bananeira, 
concreto celular e fibras de coco.  
A associação realiza projetos para geração 
de renda, com finalidade principal de 
melhorar a qualidade de vida das 
comunidades locais 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome: Associação Ecológica Força 
Verde. 
 
Localização: Rodovia do Sol, km 39,5. 
Trevo de Setiba. 
 
Cep: 29200-000. 
 
Telefone: (27) 3262-1857. 
 
Web site: não há. 
 
E-mail: f.verde@uol.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
voluntários. 
 

Formas de pagamento: é cobrado 
mensalidade para os associados. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
sede administrativa. 
 
Descrição e observações 
complementares: a associação 
desenvolve projetos de educação 
ambiental, campanhas para limpeza de 
praias do município e tem participação em 
conselhos estaduais ligados ao meio 
ambiente. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome: Águas Azuis. 
 
Localização: Rua Dejanira Leal, 184. 
Meaípe. 
 
Web site: não há. 
 
E-mail: solmeaipe@terra.com.br e 
aguasazuis@terra.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente. 
 
Formas de pagamento: é cobrado um 
valor simbólico como forma de pagamento. 
 

Equipamentos, instalações e serviços: 
sede administrativa. 
 
Descrição e observações 
complementares: a associação visa 
estimular o turismo na região, fazem parte 
empresários ligados à atividade turística da 
região de Meaípe, Nova Guarapari e 
também de Anchieta, município vizinho. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
6 -  INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 
TURÍSTICO 
 

mailto:f.verde@uol.com.br
mailto:solmeaipe@terra.com.br
mailto:aguasazuis@terra.com.br
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6.1 � INFORMAÇÕES BÁSICAS DO MUNICÍPIO 
 
6.1.1 - Características Gerais 
 
6.1.1.1 - Políticas 
 
Nome da empresa: Guarapari. 
 
Endereço da prefeitura: Rua Rio de Janeiro, 100. Aeroporto. 
 
Cep: 29217-080. 
 
Telefax: (27) 3361-2322. 
 
WebSite: http://www.guarapari.es.gov.br. (acesso somente para funcionários internos). 
 
E-mail: pmg.gabinete@terra.com.br. 
 
Registro estadual: CNPJ 27.165.190/ 0001-53. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Disponível em: www.ipes.es.gov.br. Acesso em: dez. 2004. 
2. Prefeitura Municipal de Guarapari. 

 
 
 
6.1.1.2 - Geográficas 
 
Localização:  
Latitude � 20°40�10� 
Longitude � 40°29�57� 
 
Área total do município: 599 Km². 
 
Município limítrofes:  
 
Norte � Vila Velha. 
Sul � Anchieta. 
Leste � Oceano Atlântico. 
 

http://www.guarapari.es.gov.br
http://www.ipes.es.gov.br.
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Distritos:  
Sede. 
Rio Calçado. 
Todos os Santos. 
 
Temperatura:  
Mínima � 19,7° 
Média � 23,4° 
Máxima � 27,4°  
 
Clima: tropical quente e úmido. 
 
Altitude Sede: 5m 
Média � 300m 
Máxima � 500m 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Disponível em: www.ipes.es.gov.br. Acesso em: dez. 2004. 
2. Disponível em: www.incaper.es.gov.br. Acesso em: dez. 2004. 

 
 
6.1.1.3 � Econômicas. 
 
Principais atividades econômicas:  

 agropecuária, pesca 
 indústria 
 turismo. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. Disponível em: www.incaper.es.gov.br. Acesso em: dez. 2004. 
 
 
 
6.1.2 - Aspectos Históricos. 
 
A história conta que um missionário de Tenerife, a maior das Ilhas Canárias, província da Espanha, de nobres famílias da Península, Llarena, 
Loyola, Núñes e Anchieta e ainda soldado do grande santo Inácio de Loyola, arribou a estas terras brasileiras a 13 de julho de 1553. Era o Apóstolo 
José de Anchieta.  
 
Depois de haver evangelizado em outros cantos deste País, veio para a Capitania do Espírito Santo ao lugar chamado 

http://www.ipes.es.gov.br.
http://www.incaper.es.gov.br.
http://www.incaper.es.gov.br.
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Reritiba, hoje Anchieta (Padre Antônio Núñes). Foi em 1569, quando o Padre José de Anchieta percorria as terras do 
Espírito Santo como visitador dos jesuítas, encarregado de estabelecer novas aldeias para catequese dos índios 
Goitacazes, Purus Tupiniquins e Aimorés, sendo uma delas a de Guarapari, que determinou o nascer desta povoação. 
 
Guará - Garça ave (ibis rubra - nasce branca, torna-se cinza, volta embranquecer, e por fim, a sua coloração é vermelho-
carmesim).  
 
Pari ou Parim - Pesqueiro, lugar cercado para apanhar peixe, curral.  
 
Para Saint Hilaire, em 1818 e Dameon, em 1879, Pári significava 'laço' ou 'armadilha'.  
 
Para o Padre Jacomé Monteiro, em 1610 dizia que Parim significa 'manca'. No ano de 1585, o Padre José de Anchieta 
fundou no alto da colina, uma capela que servia para residência dos padres em missão e catequese dos índios. A capela 
era dedicada a Sant'Ana ou Santa Maria.  
 
Depois desta última redução, o Padre José de Anchieta deixou de ser Provincial e Diretor e, extenuado, recolheu-se a 
Reritiba, aonde veio a falecer a 9 de junho de 1.597.  
 
Em 1677, o donatário da capitania, Francisco Gil de Araújo, manda edificar na aldeia de Guaraparim uma igreja dedicada a 
Nossa Senhora da Conceição, por ser a padroeira da aldeia. 
 
Em primeiro de janeiro de 1679, o Donatário Francisco Gil de Araújo eleva a Aldeia de Guaraparim à categoria de "Vila" e 
sua instalação sai em primeiro de março daquele ano. 
 
A comarca de Guarapari foi criada pela Lei Provincial de 1835, compreendendo a mesma o Rio Itapemirim, Beneventes e 
Guarapari.  
 
Em 24 de dezembro de 1878 Guarapari passou de vila a município, mas durante alguns anos ainda pertenceu à cidade de 
Anchieta. O serviço telegráfico foi inaugurado em 1888. A Lei Estadual de 19 de setembro de 1891, sancionada pelo Juiz 
de Direito e Presidente da Província, Coronel Manoel da Silva Mafra, deu a Guarapari foros de cidade.  
 
Finalmente, em 29 de fevereiro de 1948, Guarapari teve sua Câmara instaurada. A lei nº 779, de dezembro de 1953, fixa 
em três os distritos que compõe o município: Guarapari-Sede, Todos Os Santos e Rio Calçado. 
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Na década de 30, as casas não passavam de 250 unidades e, somente na década de 40 é que foi registrada a construção 
da primeira casa de veraneio. Até 1952, Guarapari era lugar de difícil acesso, pois a travessia do canal ainda era feita 
através de balsa. Naquele ano foi construída a primeira ponte de madeira ligando o município aos acessos já disponíveis. 
Mas foi na década de 60, que Guarapari apareceu para o mundo turisticamente. Divulgada para os quatro cantos do 
mundo pelo Doutor Silva Mello, a cidade das areias monazíticas medicinais passou a ser referência mundial para o turismo 
saúde. Daí o título de 'Cidade Saúde'. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. Disponível em: www.cytibrasil.com.br. Acesso em: 2004.  
2. Disponível em: www.guaraparivirtual.com.br. Acesso em: 2004.  

 
 
 
6.1.3 - Administração Municipal. 
 
6.1.3.1 - Estrutura Administrativa. 
 
Nome do Prefeito: Antonico Gottardo. ( 2005 � 2009). 
 
Número de secretarias, Departamentos e Outros:  

 Procuradoria Geral; 
 Secretaria Municipal de Administração; 
 Secretaria Municipal da Fazenda; 
 Secretaria Municipal da Saúde; 
 Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura; 
 Secretaria Municipal do Meio Ambiente; 
 Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras; 
 Secretaria Municipal de Agricultura e Expansão Econômica; 
 Secretaria Municipal de Assistência Social; 
 Secretaria Municipal da Educação. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Guarapari. 
 
 
 
 
 
6.1.3.2 - Gestão do Turismo. 

http://www.cytibrasil.com.br.
http://www.guaraparivirtual.com.br.
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Órgão oficial de turismo: Secretária Municipal de Turismo, Esporte e Cultura. 
 
Titular do órgão: Etevalda Grassi de Menezes 
 
Localização: Edifício Comercial Center Park, lojas 50, 51 e 52. Rua Paulo Soares de Aguiar, esquina com a Jacinto de Almeida. 
 
Cep: 29200-630. 
 
Telefone atual: (27) 3262-8759. 
 
E-mail: setec@guarapari.es.gov.br 
 
Conselho municipal de turismo: Lei de n° 1.526 de 1995. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.4 - Legislação Municipal 
 
Lei Orgânica do Município: Lei de n° 0001 de 1990 
 
Legislação de uso e ocupação do solo: Lei de n° 2.152 de 2001 
 
Legislação de desenvolvimento turístico: não há. 
 
Legislação de prevenção ambiental: não há. 
 
Legislação de proteção do patrimônio cultural: não há. 
 
Legislação de incentivos fiscais para o turismo: não há. 
 
Outras: Lei de n° 1.264 de 1995 cria o Conselho municipal de Turismo Ciência e Tecnologia. 
 

mailto:setec@guarapari.es.gov.br
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Referências/Documentos consultados:  
1. Prefeitura Municipal de Guarapari. 

 
 
6.1.5 - Feriados E Datas Comemorativas Municipais 
 
Junho 
Festa de São Pedro � 29/06. 
Setembro 
Desfile da Independência do Brasil � 07/09. 
Dia da Cidade � 19/09/1891. 
Outubro 
Festa Nossa Senhora Aparecida � 12/10. 
Dezembro 
Festa Nossa Senhora da Conceição � 08/12. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Guarapari. 
 
 
 
6.1.6 - Serviços Públicos 
 
Domicílios particulares permanentes: 24.544 
 
6.1.6.1 - Abastecimento de Água. 
 
Empresa responsável: CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento.  
 
Localização: Avenida Ewerson Abreu Sodré, 977. Bairro Muquiçaba. 
 
Cep: 29215-010. 
 
Telefone: (27)3261-1915 e 3261-1682. 
 
Forma de abastecimento de água dos domicílios particulares permanentes e número de domicílios dos atendidos (%):  

 rede geral � 85,2%; 
 poço ou nascente � 13,3% e 
 outra � 1,5%. 

 
Referências/Documentos consultados:  
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1. IPES. Disponível em: <http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/municipios/29/Habitacao/tab06.pdf >. 
Acesso em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. Microdados do Censo 2000. 

 
 
6.1.6.2 - Serviços de Esgoto. 
 
Empresa responsável: CESAN (Companhia Espírito Santense de Saneamento)  
 
Localização: Rua Ewerson de Abreu Sodré, 977. Bairro Muquiçaba. 
 
Cep: 29215-010. 
 
Telefone: (27) 3261-1915 e (27) 3261-1682. 
 
Forma de esgotamento sanitário dos domicílios particulares permanentes e número dos atendidos (%):  

 fossa rudimentar � 30,4%; 
 fossa séptica �20,0%; 
 outro escoadouro �1,4%; 
 rede geral de esgoto ou pluvial � 35,1%; 
 rio, lago ou mar � 5,6%; 
 vala � 6,4% e 
 nenhuma � 1,2%. 

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

 fossa rudimentar � 28,8%; 
 fossa séptica �19,2%; 
 outro escoadouro � 1,1% 
 rede geral de esgoto ou pluvial � 37,5%; 
 rio, lago ou mar � 6,0%; 
 vala � 6,5%; 
 nenhuma � 1,0%. 

 
Observações complementares: conta com a estação de tratamento de esgoto, Prodesan-ES (Sistema de Esgotamento Sanitário de Guarapari), 
localizada na estrada da Floresta, s/nº, Colina Verde. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: www.ipes.es.gov.br 
 

 
6.1.6.3 - Serviços de Energia. 

http://www.ipes.es.gov.br
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Tipo de abastecimento de energia: elétrica. 
 
Empresa responsável: Espírito Santo Centrais Elétricas � ESCELSA. 
 
Localização: Avenida Governador Jones dos Santos Neves, 5.042. Bairro Muquiçaba. 
 
Cep: 29210-001. 
 
Telefone: (27) 3361-7300. 
 
Número de domicílios atendidos:  

 Residencial: 42.020 
 Comercial: 3.642 
 Industrial: 447 
 Residencial: 1.779 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas. 
2. www.sebraees.com.br 

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

 coletado � 86,1%; 
 jogado em rio, lago ou mar � 0,2%; 
 jogado terreno baldio ou logradouro � 2,9%; 
 queimado ou enterrado � 10,4% e  
 tem outro destino � 0,4%. 

 
Empresa responsável: Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari � CODEG. 
 
Localização: Avenida Zulema Fortes Farias, 133. Centro 
 
Telefone: (27) 3361-1167 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: www.ipes.es.gov.br 
 

http://www.sebraees.com.br
http://www.ipes.es.gov.br
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6.1.6.5 - Outros Serviços. 
 
Telefones Públicos: 26.578 (Abr/2003)  
Terminais Telefônicos Existentes: 30.306 (Abr/2003). 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. www.sebraees.com.br.  
 
6.1.7 - Outras Informações. 
 
Distância da Sede à Capital do Estado: 53km. 
 
Taxa de urbanização: 93,4% (2000). 
 
Densidade demográfica: 161,3 (2003). 
 
População residente: 96.619 (2003). 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Disponível em: <http://www.ipes.es.gov.br>. Acesso em jan. 2005. 
 
 
 
 
 
6.2 � MEIOS DE ACESSO AO MUNICÍPIO 
 
6.2.1 - Terrestres 
 
6.2.1.1 - Terminais/Estações Rodoviárias e Serviços Rodoviários 
 
Rodovias: 

 Federal � Rodovia BR-101 � Sul. 
 Estadual � Rodovia ES-060 - Rodovia do Sol. 
 Municipal � Rodovia Jones dos Santos Neves. 

 
Equipamentos, serviços e facilidades nos equipamentos e vias de acesso: postos de abastecimento, instalações sanitárias, locais para 

http://www.sebraees.com.br.
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alimentação e hospedagem não adaptados, serviços de limpeza, de segurança e de socorro, telefone público e sinalização. 
Acessos para capital do Estado: Rodovia BR-101 Sul e Rodovia ES-060 � Rodovia do Sol. 
 
Acesso para outras capitais: Rio de Janeiro/RJ - Rodovia BR-101 Sul. 
 
Acesso para outras municípios: 

 Anchieta - Rodovia ES-060 � Rodovia do Sol, sentido Sul 
 Vila Velha � Rodovia 060- Rodovia do Sol, sentido Norte. 
 Iconha � Rodovia BR-101 Sul. 
 Alfredo Chaves � Rodovia BR-101 Sul.  
 Viana � Rodovia BR-101 Sul. 

 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
6.3 � SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 
 
6.3.1 - Agências Postais. 
 
Nome da empresa: ACC/ Praia do Morro. 
 
Localização: Rua Nápolis, 7. Aeroporto. 
 
Cep: 29216-970. 
 
Telefone geral: (27) 3262-6221. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17h. 
 
Serviços prestados: postagem e fax. 
 
Informações e observações complementares:  Banco Postal do Bradesco. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: AC/Guarapari. 
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Localização: Rua Mercedes Costa Pimentel, 116. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-285. 
 
Telefone: (27) 3261-1174. 
 
Fax: (27) 3261-2049. 
 
E-mail: gri@correios.com.br. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17h. 
 
Serviços prestados: postagem e fax. 
 
Informações e observações complementares: Banco Postal do Bradesco. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: ACF Bairro Muquiçaba. (Agencia de correios franqueada). 
 
Localização: Avenida Ewerson de Abreu Sodré, 906. Bairro Muquiçaba. 
 
Cep: 29215-010. 
 
Telefone: (27) 3361-5460. 
 
Fax: (27) 3261-0802. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17h. 
 
Serviços prestados: postagem e fax. 
 
Informações e observações complementares: Banco Postal do Bradesco. 

mailto:gri@correios.com.br.
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Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
6.3.2 - Emissoras De Rádio/Televisão. 
 
Nome/Entidade: Band FM Empresa Espírito Santense 
 
Localização: Rua Davino Mattos, 417. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-430. 
 
Telefone: (27) 3361-5628. 
 
Funcionamento: todos os dias, das 8h30 às 19h. 
 
Equipamentos: equipamentos de sonorização. 
 
Serviços prestados: rádio difusão, jornalística e de entretenimento. Afiliada a Band Sat de São Paulo.  
 
Informações e observações complementares: cobertura de Marataízes à Aracruz.  
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome/Entidade: Televisão Guarapari 
 
Localização: Rua Davino Mattos, 417. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-430. 
 
Telefone: (27) 3361-1880. 
 
Funcionamento: todos os dias, das 8h às 23h. 
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Equipamentos: áudio e vídeo. 
 
Serviços prestados: programas comunitários e matérias jornalísticas sobre política e sobre a sociedade. 
 
Informações e observações complementares: programas com duração de 30 minutos nos horários: 12h, 14h, 18h30, 
19h30, 22h30 e 23h30. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
6.3.3 - Jornais e Revistas Regionais/Locais e  Internet. 
 
Nome/Entidade: A Gazeta 
 
Localização: Rua Joaquim da Silva Lima, 595, lj 4. Bairro Centro.  
 
Cep: 29200-260. 
 
Telefone: (27) 3361-1835. 
 
Funcionamento: de segunda-feira à sexta-feira, das 9h ás 12h e das 14h às 19h. 
 
Equipamentos: computadores e acervo de imagens e memória. 
 
Serviços prestados: cobertura jornalística da região e venda de classificados. 
 
Informações e observações complementares: não é responsável pela parte de distribuição. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome/Entidade: Jornal Hora Aghá. 
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Localização: Rua Lúcio Maia, 50, casa 2. Bairro Muquiçaba.  
 
Cep: 29215-070. 
 
Telefone: (27) 3365-1679. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: computadores e acervo de imagens e memória. 
 
Serviços prestados: matérias jornalística sobre esporte, política, social e lazer na região. Venda de classificados.  
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome/Entidade: Folha da Cidade. 
 
Localização: Rua Melchiades Pereira Martins, 221. Bairro São Judas Tadeu. 
 
Cep: 29200-480. 
 
Telefone: (27) 3361-4163. 
 
E-mail: redacao@folhadacidade.inf.br. 
 
Website: www.folhadacidade.inf.br. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 18h. 
 
Equipamentos: quatro computadores, uma scanner, duas impressoras, máquina digital, computadores em rede através 
de um HUB (Swicth) e Velox 256kb. 
 
Serviços prestados: cobertura jornalística da região de Guarapari, Anchieta e Alfredo Chaves - edição de informativos, 

mailto:redacao@folhadacidade.inf.br
http://www.folhadacidade.inf.br
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periódicos e folders.  
 
Informações e observações complementares: Razão Social: HM Propaganda e Comunicação LTDA-ME. 
 
Referências/documentos consultados: 

1. HM Propaganda e Comunicação. 
2. in loco. 

 
 
Nome/Entidade: Rádio Wave.  
 
Localização: Rua Joaquim da Silva Lima, 122. Lj 11. Bairro Centro.  
 
Cep: 29200-260. 
 
Telefone: (27) 3361-1752 e (27) 3361-1833. 
 
Website: http://www.radiowave.com.br/. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h30 às 18h e sábado das 8h30 às 12h30.  
 
Equipamentos: equipamentos de informática. 
 
Serviços prestados: instalação e suporte técnico para internet à rádio. 
 
 
 
Informações e observações complementares: atende toda á área urbana do município. Empresa provedora de 
internet a rádio. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 

http://www.radiowave.com.br/
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6.4 � SISTEMA DE SEGURANÇA. 
 
6.4.1 - Delegacias e Postos de Polícia. 
 
Nome da empresa: Policia Civil. 
 
Localização: Rua Atalaia, Caminho da Fonte, s/nº. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-000. 
 
Telefone: (27) 3161-1220 e 147. 
 
Telefone Rádio Patrulha: 190. 
 
Funcionamento: permanente, 24 horas por dia. 
 
Equipamentos: rádio patrulha, internet, rádio comunicação, telefones e armas. 
 
Serviços prestados: proteção ao cidadão, ocorrências de perda ou dano material e boletins de ocorrências em geral. 
 
Informações e observações complementares: no mesmo local funciona a Superintendência de Policia Civil. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Policia Militar do ES � 4º BPM. 
 
Localização: Rodovia ES-060, s/nº. Bairro Aeroporto. 
 
Cep: 29200-000. 
 
Telefone: (27) 190 e (27) 3361-3377. 
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Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: rádio patrulha, internet, rádio comunicação, telefones e armas. 
 
Serviços prestados: proteção ao cidadão, ocorrências de perda ou dano material e boletins de ocorrências em geral. 
 
Informações e observações complementares: funciona no local o Fundo Cooperativo  e CIA Independente da Policia 
Militar do ES. Telefone: (27) 3262-6250. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Delegacia de Policia de Guarapari. 
 
Localização: Rua Atalaia, s/nº. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-000. 
 
Telefone: (27) 3161-0527. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: rádio patrulha, internet, rádio comunicação, telefones e armas. 
 
Serviços prestados: presta serviços a população através de  policiamento e registra ocorrências. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
 
 
6.4.2 - Corpo De Bombeiros. 
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Nome/Entidade: Corpo de Bombeiros Militar do ES. 
 
Localização: Rodovia do Sol, ES-060. Bairro Aeroporto. 
 
Telefone: 193. 
 
Funcionamento: 24 horas, duas equipes se revezam. 
 
Equipamentos: 2 viaturas para incêndio, sendo 1 com plataforma para prédio mais altos e uma outra viatura para busca 
e salvamento, como também para resgate.  
 
Serviços Prestados: combate a incêndios, busca e salvamento, atendimento pré � hospitalar, perícias de incêndio, 
defesa civil e auxílio à comunidade.  
 
Números de domicílios atendidos: atende toda a região inclusive os municípios de Piúma, Anchieta, Alfredo Chaves e 
Iconha. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
6.4.3 - Serviços de Busca e Salvamento. 
 
Nome/Entidade: Salva Vidas 
 
Localização: nas praias de maior fluxo turístico do município 
 
Funcionamento: das 7h às 17h. 
 
Equipamentos: bóias e pranchas. 
 
Serviços prestados: salvamento e primeiros socorros em caso de afogamento. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
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6.5 � SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR. 
 
6.5.1 � Pronto Socorros.  
 
 
Nome da empresa:  Pronto Atendimento Municipal - PA 
 
Localização: Rua Josias Cerutti, esquina com a Avenida Paris, s/nº. Praia do Morro. 
 
Cep: 29216-600. 
 
Telefone: (27) 3261-6162. 
 
Funcionamento: todos os dias, 24h. 
 
Equipamentos: equipamentos para realizar primeiros socorros e ambulância. 
 
Serviços prestados: primeiros socorros, suturas, consultas com clínico geral, ginecologista e dentista, medição de pressão e nebolização. 
 
Informações e observações complementares: prédio adequado, porém os equipamentos e o atendimento são precários. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Hospital e Maternidade São Pedro. 
 
Localização: Rua Santana Iapó, s/nº. Bairro Muquiçaba. 
 
Cep: 29215-020. 
 
Telefone: (27) 3361-1560 e (27) 3262-1598. 
 
E-mail: hsaopedro@terra.com.br 
 
Funcionamento: todos os dias, 24h. 
 
Equipamentos: equipamentos para realizar primeiros socorros e ambulância. 
 

mailto:hsaopedro@terra.com.br
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Serviços prestados: primeiros socorros, consultas com clínico geral, ortopedista, medição de pressão e nebolização. 
 
Informações e observações complementares: prédio adequado, único atendimento de emergência na cidade. Atende pessoas de outros 
estados e países. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
6.5.2 - Postos de Saúde. 
 
Nome da empresa: Unidade Sanitária de Ipiranga. 
 
Localização: Rua Cachoeiro de Itapemirim, s/nº. Bairro Ipiranga. 
 
Cep: 29201-020. 
 
Telefone: (27) 3261-4207. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 7h às 17h. 
 
Equipamentos: pouco equipamento médico, apenas o essencial para realizar as consultas. 
 
Serviços prestados: dentista, faz um trabalho educativo e preventivo com os alunos da escola. Vacinação, medição de pressão e pequenas 
suturas. 
 
Informações e observações complementares: funciona anexo a Escola Benedita Martins de Souza, em uma pequena sala. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Centro de Saúde Dr. Arnaldo Magalhães Netto. 
 
Localização: Avenida Governador Jones dos Santos Neves, 162. Bairro Muquiçaba. 
 
Cep: 29215-002. 
 
Telefone: (27) 3261-2100 e (27) 3261-4188. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 7h às 17h. 
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Equipamentos: equipamentos médicos, de vacinação, nebulização e medição de pressão. 
 
Serviços prestados: atendimento com várias especialidades médicas. Dentistas. Medição de pressão, suturas e gesso. 
 
Informações e observações complementares: prédio com boa estrutura física, atende moradores do bairro e de outras localidades. Localiza-se 
ao lado da Visual Tintas. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: PA - Pronto Atendimento Municipal. 
 
Localização: Rua Josias Cerutti, esquina com a Avenida Paris,  s/nº. Praia do Morro. 
 
Cep: 29216-600. 
 
Telefone: (27) 3261-6162. 
 
Funcionamento: todos os dias, 24h. 
 
Equipamentos: equipamentos para realizar primeiros socorros e ambulância. 
 
Serviços prestados: primeiros socorros, suturas, consultas com clínico geral, ginecologista e dentista, medição de pressão e nebolização. 
 
Informações e observações complementares: prédio adequado, porém os equipamentos e o atendimento são precários. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Unidade Sanitária de Meaípe. 
 
Localização: Rua Donário de Jesus, s/nº. Balneário de Meaípe. 
 
Cep: 29208-015. 
 
Telefone: (27) 3272-1938. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h às 17h. 
 
Equipamentos: equipamentos médicos, raio-x e equipamentos para a realização de consultas. 
 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Guarapari / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

22

Serviços prestados: primeiros socorros, suturas, dentistas, clínica geral, pediatria e ginecologia. 
 
Informações e observações complementares: atende principalmente os moradores da localidade. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Unidade Sanitária de Jabaraí. 
 
Localização: Avenida Santa Cruz, depois do canal, s/nº. Bairro Jabaraí. 
 
Cep: 29220-400. 
 
Telefone: não há. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h às 17h. 
 
Equipamentos: apresenta apenas equipamentos para realizar consultas e vacinação. 
 
Serviços prestados: dentistas, consultas médicas, pediatria, ginecologia e clínica geral. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Unidade Sanitária Dr. Roberto Calmon. 
 
Localização: Rua Antônio Cláudio Coutinho, s/nº. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-340. 
 
Telefone: (27) 3261-5965 e (27) 3361-4019. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h às 17h. 
 
Equipamentos: macas, desfibriladores, raio-x, equipamentos para pequenas cirurgias, consultório dentário e ginecológico, nebulizadores e 
equipamentos laboratoriais. 
 
Serviços prestados: primeiros socorros, exames variados, vacinação transmissíveis, suturas, ortopedistas, ginecologistas, dentistas, medição de 
pressão, laboratórios e serviços médicos relativos à doenças contagiosas. 
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Informações e observações complementares: funciona em um prédio em bom estado e com bons equipamentos. Atende aos moradores do 
Centro e de toda Guarapari. 
 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
6.5.3 - Hospitais 
 
Nome da empresa: Hospital Trajano Gonçalves. 
 
Localização: Rua Doutor. Roberto Calmon, 15. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-340. 
 
Telefone: (27) 3361-4333. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira, 5h às 22h. 
 
Equipamentos:  

 básico e 
 ambulatorial. 

 
Serviços prestados: clínica geral. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Hospital e Maternidade São Judas Tadeu. 
 
Localização: Rua Santana do Iapó, s/nº. Bairro Muquiçaba (próximo ao trevo do centro). 
 
Cep: 29215-020. 
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Telefone: (27) 3361-1556. 
 
Funcionamento: atendimento 24h, de segunda a segunda feira. 
 
Equipamentos: 

 CTI; 
 UTI; 
 raio x; 
 laboratório de análises clínicas e  
 centro cirúrgico; 

 
Serviços prestados:  

 anestesiologia,  
 cardiologia,  
 cirurgia geral,  
 cirurgia plástica,  
 clínica médica,  
 dermatologia,  
 ginecologia,  
 gastroenterologia,  
 neonatologia,  
 obstetrícia,  
 ortopedia,  
 pediatria,  
 traumatologia e 
 pronto socorro. 

 
Informações e observações complementares:  
Localizada próxima ao Centro de Guarapari. Acesso parcialmente sinalizado. Meio rodoviário, totalmente pavimentado 
(bom). 
Atende a vários convênios.  
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
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Nome da empresa: Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora da Conceição. 
 
Localização: Rua Doutor Gérson da Silva Freire. Bairro Ipiranga. (ladeira do bairro Ipiranga). 
 
Cep: 29201-070. 
 
Telefone: (27) 3361-1000. 
 
Funcionamento: atendimento 24h. 
 
Equipamentos: 

 CTI; 
 UTI; 
 raio x; 
 laboratório de análises clínicas e  
 centro cirúrgico. 

 
 
Serviços prestados:  

 anestesiologia,  
 cardiologia,  
 cirurgia geral,  
 cirurgia plástica,  
 clínica médica,  
 dermatologia,  
 ginecologia,  
 gastroenterologia,  
 neonatologia,  
 obstetrícia,  
 ortopedia,  
 pediatria, 
 traumatologia e 
 pronto socorro. 
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Informações e observações complementares:  
Localizada próxima ao Centro de Guarapari. 
Acesso parcialmente sinalizado. 
Meio rodoviário, totalmente pavimentado (bom). 
Atende a vários convênios. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Hospital e Maternidade São Pedro. 
 
Localização: Rua Santana do Iapó, s/nº. Bairro Muquiçaba, (próximo ao trevo do centro). 
 
Cep: 29215-020. 
 
Telefone: (27) 3361-1560. 
 
Fax: (27) 3261-0015. 
 
E-mail: hmsp@escelsa.com.br. 
 
Funcionamento: atendimento 24h. 
 
Equipamentos: 

 CTI; 
 UTI; 
 raio x; 
 laboratório de análises clínicas,  
 centro cirúrgico; 
 vídeo androscopia;  
 mamografia e 
 ultra-sonografia; 

 

mailto:hmsp@escelsa.com.br.
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Serviços prestados:  
 anestesiologia,  
 angeologia,  
 cardiologia,  
 clínica médica,  
 cirurgia geral,  
 cirurgia pediátrica,  
 cirurgia plástica,  
 dermatologia,  
 ginecologia,  
 homeopatia,  
 mastologia,  
 obstetrícia,  
 oftalmologia,  
 ortopedia,  
 otorrinolaringologista,  
 pediatria,  
 pneumologia,  
 traumatologia e 
 urologia. 

 
Informações e observações complementares: localizado próximo ao trevo de acesso ao Centro de Guarapari. 
Acesso rodoviário bom. Acesso parcialmente sinalizado. Atende vários convênios exceto SUS. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
6.5.4 - Clínicas Médicas 
 
Nome da empresa: Unimed Fácil Guarapari.  
 
Localização: Ladeira Manoel Fernande Lima, s/nº. Bairro Centro. Ed. Tormalina.  
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Cep: 29200-150. 
 
Localização: Market Center. Rua José Barcellos de Mattos, 23. Bairro Centro. Parque da Areia Preta. 
 
Cep: 29200-720. 
 
Telefone: (27) 3361-0073. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira, das 5h às 22h. 
 
Equipamentos: básico e ambulatorial. 
 
Serviços prestados: atendimento em clínica geral. 
 
Informações e observações complementares: o segundo endereço se refere ao atendimento da UNIMED no plano 
UNIMED Fácil e outros. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Ipecor. Instituto de Pediatria e Cardiologia 
 
Localização: Rua Heitor Lugon, 10. Bairro Muquiçaba. 
 
Cep: 29215-150. 
 
Telefone: (27) 3262-5200. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira, 5h às 22h. 
 
Equipamentos: básico e ambulatorial. 
 
Serviços prestados: cardiologia, pediatria e cirurgia vascular. 
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Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  Clínica de Referencia Especializada em Atendimento Psicológico � CREAP. 
 
Localização: Rua Raquel Caparica Saraiva, 700. Praia do Morro. 
 
Cep: 29216-590. 
 
Telefone: (27) 3361-2059. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: consultório apropriado. 
 
Serviços prestados: psicologia. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Clínica Prodoctor. 
 
Localização: Rua Davino Mattos, s/nº. sl 226. Areia Preta. 
 
Cep: 29200-430. 
 
Telefone: (27) 3262-5101. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: consultórios. 
 
Serviços prestados: serviços médicos. 
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Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Fisioclínica. Clínica de Fisioterapia e Reabilitação. 
 
Localização: Rua Prefeito Epaminondas de Almeida, 108. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-740. 
 
Telefone: (27) 3362-1272. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: consultórios médicos. 
 
Serviços prestados: clínica fisioterápica e de reabilitação. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Clínica Medica Endocenter. 
 
Localização: Rua Davino Mattos, 341. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-430. 
 
Telefone: (27) 3262-5396. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h. 
 
Equipamentos: consultórios médicos. 
 
Serviços prestados: clínica medica. 
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Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Clínica Fisiomed. 
 
Localização: Rua Doutor Roberto Calmon, 15 sala 306. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-340. 
 
Telefone: (27) 3361-1421. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h. 
 
Equipamentos: consultórios médicos. 
 
Serviços prestados: clínica medica. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Clínicas Médicas da Aldeia. 
 
Localização: Avenida Maria de Lourdes Carvalho Dantas, 815. Aldeia. 
  
Cep: 29215-560. 
 
Telefone: (27) 3361-3431. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: consultórios médicos. 
 
Serviços prestados: clínica medica. 
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Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Clínica Santa Lucia Ltda. 
 
Localização: Rua Horácio Santana, s/nº. Parque da Areia Preta. 
 
Cep: 29200-715. 
 
Telefone: (27) 3261-3722. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: consultórios médicos. 
 
Serviços prestados: clínica medica. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Centro de Nutrição e Medicina Estética Letícia Matrak. 
 
Localização: Rua Horácio Santana, 291. Ed. Andares Center, sala 4. Parque da Areia Preta. 
 
Cep: 29200-715. 
 
Telefone: (27) 3261-5109. 
 
Website: http://www.leticiamatrak.com.br 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 18h. 
 
Equipamentos: equipamentos cirúrgico e hospitalar em geral, equipamentos para fisioterapia, estimulação russa e 

http://www.leticiamatrak.com.br
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equipamentos para drenagem linfática. 
 
Serviços prestados: nutrição, cirurgia plástica, fisioterapia, medicina estética, acumpultura e RPG � reeducação postural 
global. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Clínica Dinelli Guimarães. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 204. Ed. Osmar Prata. Loja 03. Praia do Morro. 
 
Cep: 29216-085. 
 
Telefone: (27) 3361-2457 e (27) 3361-6916. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 19h. 
 
Equipamentos: consultório e laboratório de análises clínicas. 
 
Serviços prestados:  

 oftalmologia,  
 cardiologia,  
 ginecologia,  
 neuropediatria,  
 clínica medica,  
 endocrinologia,  
 proctologia e 
 gastroentereologia. 

 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Clínica Radiológica Santa Elisa. 
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Localização: Rua Horácio Santana, 99. Parque Areia Preta 
 
Cep: 29200-000. 
 
Telefone: (27) 3261-0349 e (27) 3361-4491. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 19h. 
 
Equipamentos: Especializado em radiologia. 
 
Serviços prestados: radiologia. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
6.5.5 - Farmácias 
 
Nome da empresa: Farmácia Dose Certa. 
 
Localização: Rua Henrique Coutinho, 34. Loja 06. Bairro Centro. Próximo ao Banco Bradesco. 
 
Cep: 29200-190. 
 
Telefone: (27) 3362-2224. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sábado, das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: aparelho para medir pressão, sala para curativos e aplicação de medicamentos injetáveis. 
 
Serviços prestados: manipulação de fórmulas, cosméticos, homeopatia, florais e fitoterápicos. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
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Nome da empresa: Farmácia Arte e Vida. 
 
Localização: Rua Augusto Mattos, 55. Loja 01 e 02. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-310. 
 
Telefone: (27) 3261-3877. 
 
Fax: (27) 3362-2006. 
 
E-mail: arteevida@itanety.com.br 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sábado, das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: aparelho para medir pressão, sala para curativos e aplicação de medicamentos injetáveis. 
 
Serviços prestados: venda de medicamentos industrializados e convencionais, manipulação de fórmulas alopáticas e 
homeopáticas, fitoterápicos e florais. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Farmácia Santo Antônio. 
 
Localização: Rua Roberto Simões Costa, 368. Loja 1. Praia do Morro. Em frente ao Bar Pilão. 
 
Cep: 29216-100. 
 
Telefone: (27) 3361-3319 e (27) 3361-6462. 
 
Funcionamento:  diariamente, das 8h às 21h. 
 
Equipamentos: aparelho para medir pressão, sala para curativos e aplicação de medicamentos injetáveis. 
 

mailto:arteevida@itanety.com.br
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Serviços prestados: venda de remédios, cosméticos, troca de curativos, medição de pressão, nebolização e aplica 
injeções. 
Entrega em domicilio. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Farmácia Mônica. 
 
Localização: Rua Manoel Severo Simões, 11. Bairro Centro. Esquina com o Banco Banestes. 
 
Cep: 29200-265. 
 
Telefone: (27) 3362-2322. 
 
Funcionamento: plantão 24h. 
 
Equipamentos: Aparelho para medir pressão, sala para curativos e aplicação de medicamentos injetáveis. 
 
Serviços prestados: venda de remédios, cosméticos, troca de curativos, medição de pressão e nebolização. 
Entrega em domicilio. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
Nome da empresa: Farmácia Drogagil. 
 
Localização: Rua Dr. Roberto Calmon. Bairro Centro.  
 
Cep: 29200-000. 
 
Telefone: (27) 3161-3002. 
 
Funcionamento: diariamente, de 8h às 21h. 
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Equipamentos: Aparelho para medir pressão, sala para curativos e aplicação de medicamentos injetáveis. 
 
Serviços prestados: venda de remédios, cosméticos, troca de curativos, medição de pressão e nebolização. 
Entrega em domicilio. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
Nome da empresa: Rede de Farmácias Drogamerica. 
 
Localização: Avenida Ewerson de Abreu Sodré, 800, loja 05/07. Centro. 
 
Cep: 29200-265. 
 
Telefone: (27) 3261-2613. 
 
Funcionamento: diariamente, de 8h às 21h. 
 
Equipamentos: Aparelho para medir pressão, sala para curativos e aplicação de medicamentos injetáveis. 
 
Serviços prestados: venda de remédios, cosméticos, troca de curativos, medição de pressão e nebolização. 
Entrega em domicilio. 
 
Localização: 

 Avenida Ewerson de Abreu Sodré, 800, loja 05/07. Centro.  
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
6.5.6 � Clínicas Odontológicas 
 
Nome da empresa: Dental Medic. 
 
Localização: Rodovia do Sol, 1315. Aeroporto. Ao lado da padaria Aerominas. 
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Cep: 29236-705. 
 
Telefone: (27) 3361-2906 e (27) 9961-9850. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h. Emergências 24h. 
 
Equipamentos: equipamento odontológico em geral. 
 
Serviços prestados: completa equipe de dentistas, tratamento de canal, gengiva, aparelhos odontológicos, raios-x, 
emergências 24h. Convenio próprio popular. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Odontologia Paratodos. 
 
Localização: Rua Santana do Iapó, 561. Bairro Muquiçaba. Na rua do Hospital São Pedro. 
 
Cep: 29215-020. 
 
Telefone: (27) 3261-2279. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 19h. Emergências 24h. 
 
Equipamentos: equipamento odontológico em geral. 
 
Serviços prestados: restaurações, obturações, próteses, clareamento, tratamento de canal e extrações. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Clínica de Radiologia Odontológica. 
 
Localização: Rua Joaquim da Silva Lima, 14. Loja 1. Bairro Centro. 
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Cep: 29200-260. 
 
Telefone: (27) 3361-4583. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: consultório e laboratório rádiológico. 
 
Serviços prestados: rádiologia odontológica. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Clínica Odontológica Mirian da Penha Arpini. 
 
Localização: Avenida Governador Jones dos Santos Neves, 215. Bairro Muquiçaba. 
 
Cep: 29215-002. 
 
Telefone: (27) 3261-5003. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 19h. 
 
Equipamentos: consultório. 
 
Serviços prestados: serviços odontológicos. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Odonto Clínica. 
 
Localização: Rua Pedro Caetano, 13. Bairro Centro. 
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Cep: 29200-350. 
 
Telefone: (27) 3261-2920. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: consultório e aparatos odontológicos. 
 
Serviços prestados: serviços odontológicos. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
 
6.6 - SISTEMA EDUCACIONAL 
 
Taxa de alfabetização de adultos: 90,82%. 
 
Taxa bruta de freqüência escolar: de 0 a 6 anos 34,4%; de 7 a 14 anos 65,6%; de 15 a 17 anos 79,99% 
 
População de 10 a 14 anos alfabetizadas: � 8.454 em 2000. 
 
População de 10 a 14 anos não alfabetizadas: 294 em 2000. 
 
Número de matrículas realizadas:  

 Ensino Fundamental �17.297. 
 Ensino médio � 4.344. 

 
Número de estabelecimentos de ensino:  

 Rede Pública Federal � não há. 
 Rede Pública Estadual � 28 escolas.  
 Rede Pública Municipal � 37 escolas. 
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 Rede Pública Privada � 15 escolas. 
 
Referências/Documentos consultados:  

 In loco.  
 ES em Dados. Governo do Estado do Espírito Santo. 2003/2006. 
 SEDU/2004. 
 IBGE, Microdados do Censo, 1998/2000. 
 IPES. Disponível em: www.ipes.es.gov.br. Acesso em: set. 2004. 

 
 
 
6.6.1 - Ensino Superior. 
 
Nome/Entidade:  Faculdades Integradas Padre Anchieta de Guarapari  - FIPAG. 
 
Localização: Avenida Jones dos Santos Neves, 1000. Lagoa Funda. 
 
Cep: 29214-000. 
 
Telefone: (27) 3361-3993. 
 
Website: http://www.fipag.br. e http://www.aesg.edu.br/. 
 
E-mail: aesg@fipag.br 
 
Funcionamento: segunda-feira a sexta-feira, das16h às 21h30. Secretaria das 08h às 11h e de 16h às 21h30min.  
 
Equipamentos: biblioteca, laboratório de informática, agência modelo, oficina de turismo, sala de audiência e juizado 
especial cível. 
 
Serviços prestados: desenvolve projetos de responsabilidade social como: o Guará em Ação que vai realizar a sua 7ª 
edição; a alfabetização de adultos; ambulatório Augusto Gottardo, com atendimento médico à população de menor poder 
aquisitivo; cursos gratuitos periódicos para a comunidade; inclusão digital para alunos de escolas públicas; cessão de 
espaço físico para as varas criminal e cível, com livre acesso para a comunidade que delas necessita.  
 

http://www.ipes.es.gov.br.
http://www.fipag.br
http://www.aesg.edu.br/.
mailto:aesg@fipag.br
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Informações e observações complementares: cursos de graduação: turismo, pedagogia, administração, ciências 
contábeis e comunicação social. 
Pós-graduação: gestão educacional, controladoria e gestão empresarial e planejamento e gestão de programas 
ambientais.  
 
Referências/Documentos consultados:  

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

 SEDU/2004. 
 
Nome/entidade: Faculdade J Simões. 
 
Localização: Estrada da Floresta, Colina Verde, 1009. 
 
Cep: 29200-000. 
 
Telefone: (27) 3361-1002. 
 
Website: http://www.jsimoes.edu.br. 
 
E-mail: jsimoes@jsimoes.edu.br. 
 
Funcionamento: de segunda-feira  sexta-feira, das 9h às 22h e aulas das 19h às 22h10. 
 
Equipamentos: biblioteca, laboratório de informática, laboratório de rádio e fotografia. 
 
Serviços prestados: curso de graduação em jornalismo, publicidade e propaganda, pedagogia, história e letras. Pós � 
graduação em educação especial, petróleo e gás, portos, segurança privada, turismo e hotelaria, gestão de cidades e 
psicopedagogia. Formação profissional em petróleo e gás, negócios portuários, segurança privada e turismo e hotelaria. 
 
Informações e observações complementares: a visão de ensino superior (Mantenedora da Faculdade J.Simões) existe 
em Guarapari desde 1999. Em 2001, a J.Simões abriu seu primeiro curso: Comunicação Social, com habilitação em 
Jornalismo e Publicidade & Propaganda. A autorização de funcionamento para o curso de pedagogia foi concedida em 22 
de agosto de 2001 e o curso teve início em 2002. Projeto "Adalberto", Centro de Línguas, cursos para a Comunidade 

http://www.jsimoes.edu.br
mailto:jsimoes@jsimoes.edu.br
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(Informática, capoeira, dança, teatro), o festival "JS é Jazz", seminários acadêmicos, projetos de pesquisa, Exposições de 
Fotografia, Pinhole foram muitas as iniciativas que sempre tiveram como referência o sonho de uma Guarapari melhor. Em 
junho de 2003, foi criado o Instituto Superior de Educação (ISE) J.Simões, com o objetivo de contribuir da melhor forma 
possível para a formação de professores no município. Ao ISE-J.Simões, estarão relacionados os cursos de licenciatura 
oferecidos pela J.Simões, além de todos os cursos de complementação, extensão, capacitação e pós-graduação 
relacionados à formação docente. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
6.7 � OUTROS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO 
 
6.7.1 - Locadoras De Imóveis 
 
Nome da empresa: Lidep Imóveis. 
 
Localização: Avenida Desembargador Lourival de Almeida, 202. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-250. 
 
Telefone: (27) 3261-3742. 
 
E-mail: guilhermeguarapa@yahoo.com.br. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado, das 9h às 19h. 
 
Equipamentos: equipamento de apoio ao escritório. 
 
Serviços prestados: locação e venda de imóvel. 
 
Descrição e observações complementares: Guarapari e entorno. Consultoria Imobiliária com informações sobre 
demais equipamentos locais da região. 
 

mailto:guilhermeguarapa@yahoo.com.br.
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Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
6.7.2 - Locadoras De Automóveis/Embarcações/Aeronaves. 
 
 
Nome/Entidade: Bavel Batista Veículos Ltda. 
 
Localização: Rodovia Jones dos Santos Neves, 270. Muquiçaba. 
 
Cep: 29215-002. 
 
Telefone: (27) 3361-4466 e (27) 3261-0011. 
 
Funcionamento: segunda-feira a sabádo, das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: Ford Ka ano 2000, Palio 4 portas ano 2001, 2 Palios 4 portas ano 2005, 2 gols 4 portas ano 2005, 1 gol 
com ar-condicionado e vidro elétrico ano 2002, Corsa Sedan com ar-condicionado ano 2000 , Escort Wegon 1.8 com ar-
condicionado ano 2002.  
 
Serviços prestados: aluguel de veículos e aluguel com motorista. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome/Entidade: Guará Buggy�s. 
 
Localização: Avenida Munir Abud, 788. Praia do Morro. 
 
Cep: 29216-045. 
 
Telefone: (27) 3261-1984. 
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Funcionamento: todos os dias, das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: 15 buggys. 
 
Serviços prestados: aluguel de buggy e manutenção. 
 
Informações e observações complementares: convênios com pousadas. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome/Entidade: Yes Rent a Car (Guara Locadora Ltda) 
 
Localização: Rua Santo Antônio, 256. Bairro Muquiçaba. 
 
Cep: 29200-000. 
 
Telefone: (27) 3200-0241 e (27) 3361-0241. 
 
Website: http://www.yes-rentacar.com.br/. 
 
E-mail: gil.biancio@bol.com.br. 
 
Funcionamento: todos os dias, 24 horas.  
 
Equipamentos: Celta, Palio e Gol, carros com e sem ar-condicionado, ano 2002. 
 
Serviços prestados: aluguel de veículos. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome/Entidade: Localiza Rent a Car. 
 

http://www.yes-rentacar.com.br/.
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Localização: Avenida Guanabara, Rodovia do Sol, 972. Bairro Aeroporto.  
 
Cep: 29236-705. 
 
Telefone: (27) 3361-3477. 
 
Website: http://www.localiza.com.br. 
 
Funcionamento: segunda-feira a sábado, das 8h às 18h e sábado, das 8h às 13h. 
 
Equipamentos: carros com e sem ar-condicionado, palio, celta, gol e fox. 
 
Serviços prestados: aluguel de automóveis. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
6.7.3 - Comércio 
 
6.7.3.1 - Lojas de Artesanato e Suvenires 
 
Nome da empresa: Indiana Jones Artesanatos. 
 
Localização: Avenida Alberto Ramalhete Coutinho, 1714. Loja 3. Praia do Morro. 
 
Cep: 29216-010. 
 
Telefone: (27) 3362-7037. 
 
Funcionamento: de segunda a domingo, das 9h às 21h, no verão abre  domingo. 
 
Equipamentos: balcão expositores. 
 
Serviços prestados: comércio. 
 

http://www.localiza.com.br
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Informações e observações complementares: venda de artesanato, produtos de artes plásticas. Tem um a filial na 
Praia das Castanheiras. Telefone (27) 3262-8592. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Loja Panela de Barro. 
 
Localização: Rodovia do Sol. 55. Rua Águas Marinhas. Perocão. 
 
Cep: 29220-730. 
 
Telefone: (27) 9309-4661. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira das 12h às 19h e de sábado a domingo, das 9h às 19h. 
 
Equipamentos: balcão e expositores. 
 
Serviços prestados: comércio. 
 
Informações e observações complementares: venda de panela de barro, bijuterias e artesanato de conchas. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Andréas Artesanato e Souvenires 
 
Localização: Rodovia do Sol, 605, Praia de Santa Mônica. 
 
Cep: 29221-305. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado, das 8h às 17h, no verão abre  domingo. 
 
Equipamentos: balcão expositor. 
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Serviços prestados: comércio. 
 
Informações e observações complementares: artesanato em geral. O cliente pode pagar em dinheiro ou cheque. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Artesanato Panela de Barro. 
 
Localização: Avenida Meaípe (Rodovia do Sol), s/nº. Nova Guarapari. 
 
Cep: 29206-315. 
 
Telefone: (27) 3272-0511 e (27) 3261-7445. 
 
Funcionamento: diariamente, de 8h às 17h. 
 
Equipamentos: madeira, cerâmica e barro. 
 
Serviços prestados: comércio. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Lúrio Camisas de Lembrança. 
 
Localização: Rua Desembargador. Lourival de Almeida, 90. Centro. Praia das Castanheiras. 
 
Cep: 29200-250. 
 
Funcionamento: todos os dias das 9h às 18h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento, vitrine e não há provador. 
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Serviços prestados: comércio de camisetas de lembranças. 
 
Descrição e observações complementares:  
Outras lojas: 

 Avenida Beira Mar, 1640. Ed. Summer Beach. Praia do Morro. Cep: 29216-085. 
 

 Avenida Beira Mar, 1530. Lj. 01. Ed. Aníbal de Freitas. Praia do Morro. Cep: 29216-085. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Lenalva Moda da Praia. 
 
Localização: Rua Getúlio Vargas, 272. Bairro Centro.  
 
Cep: 29200-180. 
 
Funcionamento: todos os dias, das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento e prateleiras. 
 
Serviços prestados: comércio de camisetas com desenhos alusivos à pontos turísticos. Confecção. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: El Shadai Comércio de Camisas. 
 
Localização: Avenida Desembargador Lourival de Almeida, s/nº. Praia das Castanheiras. Centro. 
 
Cep: 29200-250. 
 
Telefone: (27) 3261-1825. 
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Funcionamento: de segunda a domingo, das 8h30 às 18h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento, vitrine e mostruário. 
 
Serviços prestados: comércio de camisetas diversas. 
 
Descrição e observações complementares: aceita cartão de crédito. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Fortaleza Bordados. 
 
Localização: Rua Henrique Coutinho, 241. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-190. 
 
Localização: Avenida Ewerson de Abreu Sodré, 789. Centro. 
 
Telefone: (27) 3262-5479. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado, das 9h às 19h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento e prateleiras. 
 
Serviços prestados: comércio de bordados. 
 
Descrição e observações complementares: aceita cartão de crédito. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Fishing Art´s Brasil. 
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Localização: Rua Getúlio Vargas, 255, loja 3. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-180. 
 
Telefone: (27) 3262-8489 e (27) 3262-1534. 
 
Fax: (27) 9275-1912. 
 
Website: http://www.fischingartsbrasil.com.br. 
 
E-mail: artfish@escelsanet.com.br  
e contato@fishnartsbrazilcom.br. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado, das 9h às 18h. Atende domingo no verão. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento e prateleiras. 
 
Serviços prestados: comércio de peças artesanais em resina e fibra de vidro, de exemplares da fauna e marina.  
 
Descrição e observações complementares: aceita cartão de crédito. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
6.7.3.2 � Shopping Centers e Centros Comerciais. 
 
Nome da empresa: Centro Comercial Vitrine do Mar. 
 
Localização: Rua Francisco Vieira Passos, s/nº, Jacuném. 
 
Cep: 29215-190. 
 

http://www.fischingartsbrasil.com.br.
mailto:artfish@escelsanet.com.br
mailto:contato@fishnartsbrazilcom.br.
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Funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 18h e  dábado, das 8h às 12h.  
 
Equipamentos: atendemos lojas de comércio e prestação de serviços. 
 
Serviços prestados: variedades como farmácias, salão de beleza papelaria, vestuário, perfumaria e outros. 
 
Descrição e observações complementares: bairro anexo a Bairro Muquiçaba. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Trade Center. 
 
Localização: Avenida Alberto Ramalhete Coutinho, 906. Praia do Morro. 
 
Cep: 29216-010. 
 
Telefone: (27) 3262-7917. 
 
Funcionamento: segunda a sábado, das 8h às 19h. 
 
Equipamentos: centro comercial com 19 lojas de vários seguimentos. 
 
Serviços prestados: variedades como farmácias, salão de beleza papelaria, vestuário, perfumaria e outros. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Shopping Guarapari. 
 
Localização: Rua Doutor Roberto Calmon, 140. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-340. 
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Telefone: (27) 3362-2451 e (27) 3262-9000. 
 
E-mail: marconyimoveis@bol.com.br. 
 
Funcionamento: de segunda a Sexta, das 10h às 23h e  sábado e domingo, das 14h às 21h. 
 
Equipamentos: dispõe de 100 lojas, 3 pistas de alimentação, 3 cinemas e lojas de âncoras. 
 
Serviços prestados: comércio de produtos e prestação de serviços em geral. 
 
Descrição e observações complementares: o shopping tem previsão de conclusão da expansão para início de 2005, 
terá a disposição estacionamento, inicialmente, com 150 exclusivos para clientes, podendo chegar a 400 vagas. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Centro Comercial da Onda. 
 
Localização: Avenida José Ferreira Ferro, 1200. Praia do Morro. 
 
Cep: 29216-080. 
 
Telefone: (27) 3361-2676. 
 
Funcionamento: terça-feira a Domingo, das 16h às 22h. 
 
Equipamentos: lojas comercias. 
 
Serviços prestados: comércio em geral. 
 
Informações e observações complementares: dispõe de 50 lojas e área de alimentação, contemplando artigos moda 
praia, bijuterias, brinquedos e outros artigos. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 

mailto:marconyimoveis@bol.com.br.
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Nome da empresa: Galeria Comercial Praia Center. 
 
Localização: Avenida Alberto Ramalhete Coutinho, 1234. Praia do Morro. 
 
Cep: 29216-010. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 23h e 10h às 22h, domingo. 
 
Equipamentos: galeria comercial. 
 
Serviços prestados: comércio em geral. 
 
Informações e observações complementares: dispõe de cinema supermercado, cafeteria, loja moda praia, 
lanchonete, agências de viagem, loja de presentes, sanitários e caixas eletrônicos do Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, 
Banestes e Real. 
 
 
Nome da empresa: Galeria Nelson Amorim. 
 
Localização: Rua Joaquim da Silva Lima, 122. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-260. 
 
Telefone: (27) 3262-9034. 
 
Funcionamento: segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 21h e sábado, de 9h às 12h. 
 
Equipamentos: galeria comercial com 36 lojas de vários segmentos. 
 
Serviços prestados: farmácias, salão de beleza, papelaria, vestuário, perfumaria e outros. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
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Nome da empresa: Shopping Centers e Centros Comerciais. 
 
Localização: Market Center. Rua José Barcellos de Mattos, 33. Bairro Centro. Parque da Areia Preta. 
 
Cep: 29200-720. 
 
Telefone: (27) 3362-1320 e (27) 3262-7054. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado, lojas e salas das 9h às 18h. 
 
Equipamentos: salas comerciais e box. 
 
Serviços prestados: comércio em geral, escola de preparatória e atendimento médico. 
 
Descrição e observações complementares: composto por 18 lojas de diversos segmentos: telefonia, sonorização, lojas 
de presentes, roupas e papelaria, bolsas, salas de treinamentos profissionalizantes e salas comerciais. Uma de suas 
principais loja e também referência é a Microlins (Centro de Formação Proficional), oferece cursos de Inglês, informática, 
Cursos de Turismo e Hotelaria. No ultimo andar atendimento da UNIMED com a UNIMED Fácil. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
Nome da empresa: Shop 07 Galeria. 
 
Localização: a galeria localiza-se nos dois lados da Avenida Dr. Roberto Calmon. Centro. 
 
Localização: Avenida Dr. Roberto Calmon, nº 07, Loja B. Centro. 
 
Localização: Avenida Dr. Roberto Calmon, nº 101, Galeria. Lojas de 7 a 10. Centro. 
 
Cep: 29200-340. 
 
Telefone: Loja B (27) 3361-0021 e galeria (27) 3361-3909. 
Website: http://www.shop7.etc.br. 

http://www.shop7.etc.br
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Funcionamento: de segunda a Sábado, das 8h às 18h, no verão e das 8h às 17h, no período normal. 
 
Equipamentos: dispõe de 10 lojas: telefonia, moda adulto, infantil, jovem, gestante e bebê. Tamanhos especiais GGG e 
roupas brancas.  
 
Serviços prestados: comércio em geral. 
 
Descrição e observações complementares: o shopping tem previsão de conclusão da expansão para início de 2005. 
Terá a disposição estacionamento, inicialmente, com 150 vagas exclusivos para clientes, podendo chegar a 400 vagas. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
6.7.3.3 � Galerias de Arte e Antiguidades. 
 
Nome da empresa: Celma Martins. 
 
Localização: Rua Henrique Coutinho, 94. Jardim da Praia. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-190. 
 
Telefone: (27) 3261-5258. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado, das 8h30 às 18h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimento, área de exposições e ateliê. 
 
Serviços prestados: exposição e comércio de quadros e criação de projetos arquitetônicos. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Condomínio do Edifício Maestri. 
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Localização: Rua Joaquim da Silva Lima, s/nº. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-260. 
 
Funcionamento: segunda-feira a sábado, de 9h às 19h. 
 
Equipamentos: 12 lojas de serviços e comércio em geral. 
 
Serviços prestados: exposição e comércio de quadros e criação de projetos arquitetônicos. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Galeria do Edifício Apolo. 
 
Localização: Rua Joaquim da Silva Lima, 233. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-260. 
 
Funcionamento: segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 19h e sábado, de 9h às 12h. 
 
Equipamentos: são vinte lojas adversas, inclusive agências de viagem e turismo. 
 
Serviços prestados: exposição de comércio de quadros e criação de projetos arquitetônicos. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Galeria Theodoro Lima. 
 
Localização: Rua Joaquim da Silva Lima, s/nº. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-260. 
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Funcionamento: segunda-feira a sexta-feira, das 8h30 às 18h e sábado, de 8h30 às 12h. 
 
Equipamentos: 15 lojas de diversos segmentos. 
 
Serviços prestados: exposição de comércio de quadros e criação de projetos arquitetônicos. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Galeria Solar das Acácias. 
 
Localização: Rua Joaquim da Silva Lima, 323. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-260. 
 
Telefone: (27) 3362-1328. 
 
Funcionamento: segunda-feira a Sábado, de 9h às 18h. 
 
Equipamentos: 16 lojas e uma sub loja de diversos segmentos. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Centro Comercial Santana. 
 
Localização: Avenida Vitória, 120. Balneário de Meaípe. 
 
Cep: 29208-005. 
 
Telefone: (27) 3272-1125. 
 
Funcionamento: segunda-feira a sexta-feira, das 8h30 às 19h. 
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Equipamentos: 12 lojas de diversos segmentos. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
6.7.3.4 - Fotografias 
 
Nome da empresa: Foto Karlos. 
 
Localização: Rua Doutor Roberto Calmon, 166. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-340. 
 
Telefone: (27) 3361-1196. 
 
Funcionamento: segunda-feira a sábado das 8h às 19h. 
 
Serviços prestados: revelação em 45 minutos e revelação digital. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Foto Carlos. 
 
Localização: Avenida Alberto Ramalhete Coutinho, s/nº. Praia do Morro. 
 
Cep: 29216-010. 
 
Telefone: (27) 3261-4800 e (27) 3361-3193. 
 
Funcionamento: segunda-feira a sábado, das 8h às 18h. 
 
Serviços prestados: venda dos filmes e revelação em 1 hora. 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Guarapari / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

60

 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Joalheiro Ômega Oito. 
 
Localização: Rua Doutor Roberto Calmon, s/nº. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-340. 
 
Telefone: (27) 3261-3413. 
 
Funcionamento: segunda-feira a sábado, das 8h às 19h. 
 
Serviços prestados: revelação Kodak em 45 minutos e revelação digital. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Laborcolor Laboratório Fotográfico. 
 
Localização: Rua Doutor Roberto Calmon, s/nº. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-340. 
 
Telefone: (27) 3261-1903. 
 
Funcionamento: segunda-feira a Sábado, das 8h às 19h. 
 
Serviços prestados: revelação em 45 minutos e revelação digital. Telefônica móvel, cartões e aparelhos. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Guarapari / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

61

Nome da empresa: Rapid Color. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, s/nº. Praia do Morro. 
 
Cep: 29216-085. 
 
Telefone: (27) 3161-1905. 
 
Funcionamento: diariamente, de 8h30 às 18h. 
 
Serviços prestados: revelação em 1 hora. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
6.7.4 - Agências Bancárias E De Câmbio 
 
Nome da empresa: Banco Itaú. 
 
Localização: Rua Joaquim da Silva Lima, 304. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-260. 
 
Telefone: (27) 3361-0022. 
 
Funcionamento: segunda-feira a sexta-feira, das 11h às 16h. 
 
Equipamentos: caixa eletrônico e auto-atendimento. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Banco Itaú. 
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Localização: Avenida Padre José de Anchieta, s/nº. Aeroporto. 
 
Cep: 29201-290. 
 
Telefone: (27) 3361-4627. 
 
Funcionamento: segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 16h. 
 
Equipamentos: caixa eletrônico e auto-atendimento. 
 
Serviços prestados: pagamentos, recebimentos e serviços bancários em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Banco do Brasil S/A. 
 
Localização: Rua Joaquim da Silva Lima, 550. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-260. 
 
Telefone: (27) 3361-0260. 
 
Funcionamento: segunda-feira a sexta-feira, das 11h às 16h e auto-atendimento, das 10h às 16h. 
 
Equipamentos: caixa eletrônico e auto-atendimento. 
 
Serviços prestados: serviços bancários, pagamentos, recebimentos e empréstimos. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: HSBC. 
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Localização: Rua Joaquim da Silva Lima, 106. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-260. 
 
Telefone: (27) 3361-0190. 
 
Funcionamento: segunda-feira a sexta-feira, das 11h às 16h. 
 
Equipamentos: caixa eletrônico, banco 24h e auto-atendimento. 
 
Serviços prestados: pagamentos, recebimentos, empréstimos financeiros, recebimento e serviços bancários em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Banco Bradesco. 
 
Localização: Rua Henrique Coutinho, 901. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-190. 
 
Telefone: (27) 3361-1040. 
 
Funcionamento: segunda-feira a sexta-feira, das 11h às 16h. 
 
Equipamentos: caixa eletrônico e auto-atendimento. 
 
Serviços prestados: pagamentos, recebimentos e empréstimos financeiros e recebimentos. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Caixa Econômica Federal. 
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Localização: Rua Getúlio Vargas, s/nº. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-180. 
 
Telefone: (27) 3362-7900. 
 
Funcionamento: segunda-feira a sexta-feira, das 11h às 16h. 
 
Serviços prestados: pagamentos, recebimentos, empréstimos financeiros, receber e serviços bancários em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Banco Real S/A. 
 
Localização: Rua Joaquim da Silva Lima, 224. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-260. 
 
Telefone: (27) 3361-0255. 
 
Funcionamento: segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 16h. 
 
Serviços prestados: pagamentos, recebimentos, empréstimos financeiros e receber. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Banestes � Banco do Estado do Espírito Santo. 
 
Localização: Rua Joaquim da Silva Lima, 209. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-260. 
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Telefone: (27) 3361-0922. 
 
Funcionamento: segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 16h. 
 
Serviços prestados: pagamentos, recebimentos, empréstimos financeiros e recebimentos. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Banco 24 horas. 
 
Localização: Rua Doutor Roberto Calmon, s/nº. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-340. 
 
Telefone: (27) 3261-3979. 
 
Funcionamento: segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 16h. 
 
Serviços prestados: pagamentos, recebimentos, empréstimos financeiros e receber. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: SICCOB. 
 
Localização: Avenida Ewerson de Abreu Sodré, s/nº. Bairro Muquiçaba. 
 
Cep: 29215-010. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 11h às 16h. 
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Equipamentos: agência bancária. 
 
Serviços prestados: serviços de empréstimos, abertura de contas, pagamentos, recebimentos e afins. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
6.7.5 - Serviços Mecânicos 
 
Nome da empresa: Ambiente Santos. 
 
Localização: Avenida Vitória, s/nº. Balneário de Meaípe. 
 
Cep: 29208-005. 
 
Telefone: (27) 3272-0375. 
 
Funcionamento: segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h. 
 
Serviços prestados: lanternagem, pintura, elétrica e ambiente. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Ambiente Vieira. 
 
Localização: Rodovia do Sol, 464. Praia de Santa Mônica. 
 
Cep: 29221-305. 
 
Telefone: (27) 3262-1042. 
 
Funcionamento: segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h e sábado, de 8h às 12h. 
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Equipamentos: equipamentos de apoio mecânico. 
 
Serviços prestados: lanternagem, ambiente e socorro. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Oficina do Carioca. 
 
Localização: Rodovia do Sol, 25 B. Praia de Santa Mônica. 
 
Cep: 29221-305. 
 
Telefone: (27) 3262-2620. 
 
Funcionamento: segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h e sábado, de 8h às 12h. 
 
Equipamentos: equipamentos de apoio mecânico. 
 
Serviços prestados: lanternagem, pintura em geral, recuperação de pára-choque e lava jato. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Ambiente Plínio. 
 
Localização: Rua Lúcio Maia, s/nº. Bairro Muquiçaba. 
 
Cep: 29215-070. 
 
Telefone: (27) 3361-1361. 
 
Funcionamento: de segundas as sextas-feiras, das 8h às 18h e  sábado, das 8h às 12h. 
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Equipamentos: equipamento de suporte mecânico. 
 
Serviços prestados: ambiente em geral e reparação automotiva. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Ambiente Tavares. 
 
Localização: Rua Prefeito Epaminondas de Almeida, s/nº. Bairro Centro. 
 
Cep: 29221-010. 
 
Telefone: (27) 3362-1471. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e  sábado, das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: equipamento de apoio mecânico. 
 
Serviços prestados: oficina ambiente. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
6.7.6 - Postos de Abastecimento 
 
Nome da empresa: Posto Esso � Posto Dino. 
 
Localização: Rua Joaquim Augusto Ribeiro de Castro, 4. Bairro Centro. Sede. 
 
Cep: 29200-000. 
 
Telefone: (27) 3361-0733 e (27) 3361-1474. 
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Funcionamento: diariamente, 24 horas. 
 
Equipamentos: bombas, auto-peças, lanchonete, mini shopping, hotel, lavador de terminal marítimo, oficina ambiente, 
troca de óleo e barbearia. 
 
Serviços prestados: manutenção e abastecimento. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Posto Life. 
 
Localização: Rodovia do Sol, Km 5. Praia de Santa Mônica. 
 
Cep: 29221-305. 
 
Telefone: (27) 3262-1062. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Equipamentos: bombas de abastecimento. Caixa eletrônico do Banco do Brasil. 
 
Serviços prestados: abastecimento. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Auto Posto Serra Queimada Ltda. 
 
Localização: Rodovia BR-101, s/nº Km 344. Rio Grande. 
  
Telefone: (27) 3364-0044. 
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Funcionamento: 24 horas. 
 
Equipamentos: bombas de abastecimento. 
 
Serviços prestados: abastecimento e troca de óleo. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Churrascaria e Posto Jaqueira Ltda. 
 
Localização: Rodovia BR-101, s/nº Km 345. Bairro  Jaqueira. Divisa Guarapari/Anchieta. Sem Cep. 
 
Telefone: (27) 3261-3543. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Equipamentos: bombas de abastecimento. 
 
Serviços prestados: churrascaria e bombas de abastecimento. 
 
Informações e observações complementares: dispõe de churrascaria. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Posto de Produtos de Petróleo Monte Horeb e Ltda. 
 
Localização: Rodovia ES-060, s/nº, Km 38. Bairro Perocão. 
 
Cep: 29220-730. 
 
Telefone: (27) 3361-4628. 
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Funcionamento: 24 horas. 
 
Equipamentos: bombas de abastecimento. 
 
Serviços prestados: abastecimento e troca de óleo. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Auto Posto Tigrão. 
 
Localização: Rodovia BR-101 Sul, s/nº. Amarelos. Sem Cep. 
 
Telefone: (27) 3361-5310. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Equipamentos: bombas de abastecimento. 
 
Serviços prestados: abastecimento e troca de óleo. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Auto Posto Praia do Morro. 
 
Localização: Rodovia ES-060, s/nº. Bairro Amarelos. 
 
Cep: 29200-000. 
 
Telefone: (27) 3262-7155. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
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Equipamentos: bombas de abastecimento. 
 
Serviços prestados: abastecimento e troca de óleo. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Posto Veleiro. 
 
Localização: Avenida Davino Mattos, s/nº. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-430. 
 
Telefone: (27) 3361-1517. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Serviços prestados: abastecimento, troca de óleo e lavagem. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Auto Posto Guarave. 
 
Localização: Avenida Ewerson de Abreu Sodré, s/nº. Bairro Muquiçaba. 
 
Cep: 29215-010. 
 
Telefone: (27) 3261-1426. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Equipamentos: lojas de conveniências, caixa eletrônico do Banco do Brasil e Banco 24 horas. 
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Serviços prestados: ducha lava rápido e troca de óleo. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Posto Gaeta Meaípe. 
 
Localização: Avenida Vitória, s/nº. Balneário de Meaípe. 
 
Cep: 29208-005. 
 
Telefone: (27) 3261-1426. 
 
Funcionamento: diariamente, das 7h às 22h. 
 
Equipamentos: lojas de conveniências. 
 
Serviços prestados: abastecimento, troca de óleo e lavagem. 
 
Informações e observações complementares: o posto estava em reforma. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Posto Verano. 
 
Localização: Avenida Meaípe (Rodovia do Sol), s/nº. Nova Guarapari. 
 
Cep: 29206-315. 
 
Telefone: (27) 3272-1855. 
 
Funcionamento: 24 horas. 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Guarapari / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

74

 
Equipamentos: lojas de conveniências. 
 
Serviços prestados: abastecimento, troca de óleo, lavagem e lanchonete. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
6.7.7 - Locais e Templos de Manifestações de Fé 
 
Nome da empresa: Primeira Igreja Batista em Guarapari. 
 
Localização: Rua Professor Melchíades Pereira Martins, s/nº. São Judas Tadeu. 
 
Cep: 29200-480. 
 
Telefone: (27) 3261-3729. 
 
Funcionamento: sábado às 18h, Domingo, 7h30, 17h e 19h. Segunda, quarta e sexta às 18h30. Nas primeiras sextas-
feiras do mês, às 16hs, terça e quinta-feira, das 18h30.  
 
Serviços prestados: cultos, missas e celebrações. 
 
Informações e observações complementares: outras informações na Rua Professor José Queiroz, 09. Bairro Centro. 
Telefone: (27) 3262-8338 e (27) 3262-5025. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Primeira Igreja Presbiteriana do Brasil em Guarapari. 
 
Localização: Avenida Dalvino Mattos, 327. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-430. 
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Telefone: (27) 3261-3213. 
 
Funcionamento: domingo, das 9h às 11h e das 19h30 às 21h30. 
 
Serviços prestados: culto, escola bíblica e reunião. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Igreja Universal do Reino de Deus. 
 
Localização: Rua José Barcellos de Mattos, s/nº. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-720. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado, das 7h, 10h, 15h e 19h30 e domingo, das 7h10 e 18h. 
 
Equipamentos: templo. 
 
Serviços prestados: cultos. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Igreja Católica N. S. da Conceição. 
 
Localização: Avenida Dalvino Mattos, s/nº. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-430. 
 
Telefone: (27) 3261-0881. 
 
Funcionamento: sábado às 18h, domingos 7h30, 17h e 19h. Segunda, quarta e sexta às 18h30. Nas primeiras sextas-
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feiras do mês às 16hs, terça e quintas-feiras das 18h30.  
 
Serviços prestados: cultos, missas e celebrações. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Igreja Apostólica Monte Sião. 
 
Localização: Rodovia Governador Jones dos Santos Neves, 2996. Itapebussu. 
 
Cep: 29210-001. 
 
Telefone: (27) 3261-2333.  
 
Funcionamento: aos sábados às 18h e domingo, 7h30, 17h e 19h. Segunda, quarta e Sexta, às 18h30. Nas primeiras 
sextas-feiras do mês às 16hs, terça e quinta-feira, as 18h30.  
 
Serviços prestados: cultos, missas e celebrações. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Igreja Presbiteriana da Praia do Morro. 
 
Localização: Rua Raquel Caparica Saraiva, 687. Praia do Morro. 
 
Cep: 29216-590. 
 
Telefone: (27) 3261-0553. 
 
Funcionamento: domingo das 9h às 11h e das 19h30 às 21h30. 
 
Serviços prestados: culto, escola bíblica e reunião. 
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Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Igreja Cristã Evangélica Petencostal. 
 
Localização: Avenida Roberto Simões Costa, 439 aptº 202. Praia do Morro. 
 
Cep: 29216-100. 
 
Telefone: (27) 3361-2145. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h e no domingo, missas das 8h as 9h30 e das 19h 
as 20h30. 
 
Serviços prestados: cultos e atendimentos a fiéis. 
 
Informações e observações complementares: outros endereços Rua Maria de Lourdes C. Dantas, 1320. Praia do 
Morro. Telefone (27) 3361-2795. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Igreja Batista em Bairro Muquiçaba. 
 
Localização: Rua São José, 253. Sol Nascente. 
 
Cep: 29215-520. 
 
Telefone: (27) 3261-5036. 
 
Funcionamento: sábado às 18h, e Domingo, 7h30, 17h e 19h. Segunda, quarta e Sexta, às 18h30. Nas primeiras sextas-
feiras do mês as 16hs e terça e quinta-feira as 18h30.  
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Serviços prestados: cultos, missas e celebrações. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Igreja Messiânica Mundial do Brasil. 
 
Localização: Rua Otávio Manhães Andrade, 145. Centro. Bairro São Judas Tadeu. 
 
Cep: 29200-450. 
 
Telefone: (27) 3361-7070. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h e no domingo, missas das 8h as 9h30 e das 19h 
as 20h30. 
 
Serviços prestados: cultos e atendimentos a fiéis. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Igreja Batista no Ipiranga. 
 
Localização: Rua Tony, 546. Ipiranga. 
Cep: 29201-410. 
 
Telefone: (27) 3261-7040. 
 
Funcionamento: sábado às 18h e Domingo, 7h30, 17h e 19h. Segunda, quarta e Sexta, às 18h30. Nas primeiras sextas-
feiras do mês, às 16hs e  terça e quinta-feira, as 18h30.  
 
Serviços prestados: cultos, missas e celebrações. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
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Nome da empresa: Igreja Cristã Maranata. 
 
Localização: Rua Doutor Pedro Ramos, s/nº. Parque da Areia Preta. Centro. 
 
Cep: 29220-700. 
 
Funcionamento: de segunda a quinta-feira, e  sábado e domingo às 6h, às 12h e às 19h. 
 
Serviços prestados: cultos e atendimentos a fiéis. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Igreja Pentecostal �Deus é amor�. 
 
Localização: Rua do Corsário Ed. Kleber, 390. Térreo. Praia de Santa Mônica. 
 
Cep: 29221-020. 
 
Funcionamento: terça, quinta e Domingo as 19h. 
 
Equipamentos: templo. 
 
Serviços prestados: cultos e atendimentos a fiéis. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Igreja Católica de São Pedro. 
 
Localização: Rua Principal (Rua São Pedro), s/nº. Bairro Perocão. 
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Cep: 29220-500. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h e no domingo missas, das 8h às 9h30 e 19h 
às 20h30. 
 
Serviços prestados: celebrações, missas, cultos e atendimentos a fiéis. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Paróquia de São Pedro. 
 
Localização: Rua Batista Gotardo, s/nº. Bairro Muquiçaba. 
 
Cep: 29215-260. 
 
Telefone: (27) 3261-1025. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h e no domingo missas, das 8h as 9h30 e das 19h 
as 20h30. 
 
Serviços prestados: cultos e atendimentos a fiéis. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
Nome da empresa: Igreja Evangélica Assembléia de Deus Guarapari. 
 
Localização: Rua Santana do Iapó, 257. Bairro Muquiçaba. 
 
Cep: 29215-020. 
 
Telefone: (27) 3261-5464. 
 
Funcionamento: segunda a Sábado, as 7h, 10h, 15h e 19h30 e  domingo as 7h10 e 18h. 
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Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Igreja Evangélica Assembléia de Deus Ministério Hebran. 
 
Localização: Rua Cachoeiro de Itapemirim, 310. Ipiranga. 
 
Cep: 29201-020. 
 
Telefone: (27) 3261-7420. 
 
Funcionamento: segunda a Sábado, das 7h, 10h, 15h e 19h30 e  Domingo, as 7h10 e 18h. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Segunda Igreja Batista em Guarapari. 
 
Localização: Rua Malaquias Nunes Vieira, 9. São Judas Tadeu. 
 
Cep: 29200-000. 
 
Telefone: (27) 3361-0164. 
 
Funcionamento: sábado às 18h e Domingo as 7h30, 17h e 19h. Segunda, quarta e sexta às 18h30. Nas primeiras 
sextas-feiras do mês às 16hs, terça e quintas-feiras das 18h30.  
 
Serviços prestados: cultos, missas e celebrações. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Igreja Apostólica Montesião. 
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Localização: Avenida Augustinho Brambat, 276. Apartamento 101. Praia do Morro. 
 
Cep: 29216-630. 
 
Telefone: (27) 3361-0164. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h e no domingo, missas das 8h às 9h30 e das 19h 
às 20h30. 
 
Serviços prestados: cultos e atendimentos a fiéis. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Igreja Metodista Wesleyana. 
 
Localização: Rua Emília Trindade da Silva, 391. Bairro Itapebussu. 
 
Cep: 29210-010. 
 
Telefone: (27) 3362-2866. 
 
Funcionamento: segunda a Sábado, das 7h, 10h, 15h e 19h30 e domingo. as 7h10 e 18h. 
 
Equipamentos: templo. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
 
 
Nome da empresa: Igreja do Evangelho Guadrangular. 
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Localização: Rodovia ES-060, s/nº. Praia de Santa Mônica. 
 
Cep: 29221-305. 
 
Telefone: (27) 3262-0989. 
 
Funcionamento: segunda a Sábado, das 7h, 10h, 15h e 19h30 e  domingo às 7h10 e 18h. 
 
Serviços prestados: cultos e atendimentos a fiéis. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Igreja Batista de Bairro Muquiçaba. 
 
Localização: Rua São José, 283. Sol Nascente. 
 
Cep: 29215-520. 
 
Telefone: (27) 3261-5036. 
 
Funcionamento: sábado às 18h, Domingo as 7h30, 17h e 19h. Segunda, quarta e Sexta, às 18h30. Nas primeiras 
sextas-feiras do mês, às 16h, terça e quinta-feira as 18h30.  
 
Serviços prestados: cultos, missas e celebrações. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
6.7.8 - OUTROS 
 
Nome da empresa: Comercial Guará-pesca. 
 
Localização: Rua José Barcellos de Mattos, 140. Bairro Centro. Parque da Areia Preta. 
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Cep: 29200-720. 
 
Telefone: (27) 3361-1623. 
 
Funcionamento: Segunda a sexta, de 8h às 18h e sábado, de 8h às 12h. 
 
Equipamentos: artigos para pesca, caça e mergulho. 
 
Serviços prestados: comércio de artigos para pesca, caça e mergulho. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
Nome da empresa: Armazém do Pescador. 
 
Localização: Avenida Davino Mattos, 27. Bairro Centro. 
 
Cep: 29200-430. 
 
Telefone: (27) 3362-1613. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 18h e sábado das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: equipamentos para caça, camping, pesca e pesca submarina. 
 
Serviços prestados: comércio de equipamentos para caça, camping, pesca e pesca submarina. 
 
Referências/Documentos consultados: in loco. 
 
 
7 � GLOSSÁRIO. 
 
Estado de conservação: 
Análise qualitativa dos atrativos quanto às manifestações culturais, análise realizada quanto à fidelidade à origem histórica e/ou grau de 
conservação.  
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Indicativos quanto ao estado de conservação em relação às transformações ocorridas, causando descaracterização do atrativo, classificados da 
seguinte forma: 
 
Bom � Atrativo com as características originais, bem conservadas e/ou restauradas, em condições de uso. 
 
Regular � Atrativo parcialmente alterado, necessitando de pequenas obras de conservação e/ou restauração (pintura 
etc.) e em condições de uso. 
 
Ruim � Atrativo alterado, com a estrutura ameaçada, sem condições de descrição de suas características originais. 
 
Deteriorado � Atrativo desmoronado que não apresenta mais condições de descrição de suas características originais. 
 
 
Acesso ao atrativo: 
 
Bom � pavimentado ou não que, em função do seu estado, permita aos visitantes chegarem ao atrativo em qualquer 
época do ano. 
 
Regular � pavimentado ou não que, em função do seu estado de conservação, restrinja o uso aos visitantes em 
determinado período do ano. 
 
Precário � não pavimentado e que dificulte o acesso dos visitantes ao atrativo (exemplo: caminhos, atalhos etc.). 
 
Meios de hospedagem: 
 
Bom - Se o grau de satisfação do cliente for satisfatório. 
 
Regular � Se o grau de satisfação do cliente não for satisfatório. 
 
Ruim � Inviável. 
 
Adaptado e não-adaptado � Se é ou não adaptado para pessoas com necessidades especiais. 
 
Acessibilidade ao atrativo - Refere-se aos períodos de visitação ao atrativo, determinando por diversidades climáticas 
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ou outras restrições de horários e de leis. No caso de ser temporário, utiliza-se o critério de mencionar os meses/dias, 
quando necessário. 
 
Maior fluxo � Maior número de visitantes. 
 
Demanda � Procura turística.  
 
Descrição dos UH´s (unidades habitacionais) � Indica o número total de uh�s por tipo, a saber: suítes, apartamentos, 
quartos com e sem banheiro privativo, chalés e também se há leitos extras no estabelecimento. Caso o apartamento, suíte 
ou chalé não esteja descrito, considerar para todos, o seguinte critério: nos apartamentos há banheiro privativo e nas 
suítes e chalés há banheiro privativo e salas de estar.  
 
Origem dos visitantes � Indica a origem dos visitantes: se intermunicipal, do entorno regional, de outros estados e 
outros países. 
 
 
Alta temporada � Compreende os meses de maior fluxo de visitantes a um determinado local, assim como os recessos 
escolares, nos meses de Novembro a começo de Março, de Junho a Julho, vinculado e está sempre vinculado ao calendário 
escolar de cada ano.  
 
Baixa Temporada � Compreende os meses de menor fluxo de visitantes, ou seja, nos períodos de regresso escolar, 
Março a Junho e de Julho a Novembro, vinculando-se aos calendários escolares de cada ano. Informações avaliadas para o 
Município de Guarapari, considerado veraneio. 
 
 
Rota do Sol e da Moqueca � Modelo implantado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e de Turismo para fomentar e 
comercializar os produtos que constituem os destinos turísticos do Espírito Santo. Esta rota envolve os municípios de: 

 Serra; 
 Vitória; 
 Vila Velha; 
 Guarapari; 
 Anchieta.  

 
8 - REFERÊNCIAS/DOCUMENTOS CONSULTADOS.  
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1.In loco 
 
2.IBGE. Censo 2000. 

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

 
4. MARIANO, Andréia Ribeiro, SILVA, Juliana Marques et al. Inventário Turístico de Guarapari. FIPAG-
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12. Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura de Guarapari. 
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Comissões, Associações, Núcleos e Fundações 
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14. Comissão Espírito Santense de Folclore. 
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Revista 
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Folder  
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Lista Telefônica:  
 

22. Telelista 2004. 
 

23. Telemar 2004.  
 

24. Classifácil. Lista Telefônica Comercial e Industrial. 2005. 3º Edição. 
 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Guarapari / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

89

25. TOP LISTA. Lista Telefônica, Ed. 22. Guarapari. 2004. 
 
Cd de dados:  
 

26. Espírito Santo em Dados. Governo do Estado do ES 2003-2006. 
 
Entrevista 
 

27. NETTO, Augério Fransisco. Mercado de Peixe (Peixaria Municipal). Departamento de Fomento. Entrevistador: Juliana Marques. 
Entrevista concedida, em jan. de 2005. 

 
28. SANTOS, Edy Germano. Funcionária da STEC de Guarapari, entrevista concedida em 2005. 

 
 
Sites:  
 
 

29. Comissão Espírito Santense de Folclore. Disponível em: <http://www.folclorecapixaba.org.br>. Acesso em 
jun. de 2004. 

 
30. Corredor Portuário Ecológico. Disponível em: 
<http://www.iesb.org.br/Fortalecimento/2oficina/espirito_santo/regiao_litoranea_do_es.doc>. Acesso em: 2005. 

 
31. Correios. Disponível em:<http://www.correios.com.br.>. Acesso em: jun de 2004. 

 
32. Disponível em: www.rotadosoledamoqueca.com.br. Acesso em set. 2004. 

 
33. Disponível em: <http://http://www.geocities.com/bece_pa/>. Acesso em: dez. 2004. 

 
34. Disponível em: <http://www.guarapari.com>. Acesso em set. 2004. 

 
35. Disponível em: <http://web.uvic.ca/bmlp/port-news/port-news37.html> Acesso em: dez. 2004. 

 
36. Disponível em: <http://www atlantes.com.br>. Acesso em: set. 2004. 

 

http://www.rotadosoledamoqueca.com.br.


 
Inventário da Oferta Turística do Município de Guarapari / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

90

37. Disponível em: <http://www. azimuth.com.br >. Acesso em: set. 2004. 
 

38. Disponível em: <http://www.brasilmergulho.com/port/points/es/guarapari/tresilhas.shtml>. Acesso em: dez. 
2004. 

 
39. Disponível em: <http://www.citybrasil.com.br >. Acesso em: set. 2004. 

 
40. Disponível em: <http://www.encontroscapixabas.com.br>. Acesso em: set. 2004. 

 
41. Disponível em: <http://www.guaraparivirtual.com.br/historia.asp.> Acesso em: 2004.  

 
42. Disponível em: <http://www.incaper.es.gov.br/guarapari.htm> Acesso em: dez. 2004. 

 
43. Disponível em: <http://www.lapa.ufscar.br/portugues/pe_setiba.htm>. Acesso em: dez. 2004. 

 
44. Disponível em: <http://www.litoralsulcapixaba.com.br>. Acesso em: set. 2004. 

 
45. Disponível em: <http://www.proinfo-es.gov.br>. Acesso em: set. 2004. 

 
46. Disponível em: www.rotasdoes.com.br. Acesso em: set. 2004. 

 
47. Disponível em: <http://www.seger.es.gov.br/legislacao/leis/lei5651.asp>. Acesso em: 2005. 

 
48. Disponível em: <http://www.timberland.com.br/parques_paulocesar.htm>. Acesso em: dez. 2004. 

 
49. Disponível em: <http://www.vemprak.com/guarapari>. Acesso em: set. 2004. 

 
50. Disponível em: <http://www.viarestinga.etc.br>. Acesso em: set. 2004. 

 
51. Disponível em:<http://www.citybrazil.com.br/es/guarapari/historia.htm.> Acesso em: 2004.  

 
52. Disponível em:<http://www.gazetaonline.com.br>. Acesso em: 4 de jun. de 2004. 

 
53. Disponível em: <http://www.guarapariaovivo.com.br/historia.htm>. Acesso em: 4 de jun. de 2004. 

 

http://www.rotasdoes.com.br.


 
Inventário da Oferta Turística do Município de Guarapari / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

91

54. IBAMA-Instituto Brasileiro de Meio Ambiente. Disponivel em:<http://www.ibama.gov.br>. Acesso em:jun. 
2004. 

 
55. IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia. Disponível em: < http://www.ibge.gov.br>. Acesso em jun de 2004. 

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

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

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

 
59. Telemar 2004.  

 
60. Disponível em. <http://www.telemar.com.br>. Acesso em: jun. de 2004. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ibge.gov.br


 
Inventário da Oferta Turística do Município de Guarapari / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

92

 
 

 
 

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: 
Claudinei 

 
 
 
 


