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Apresentação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O SEBRAE/ES em parceria com a SEDETUR- 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Turístico do Espírito Santo e BANDES - Ban-
co de Desenvolvimento do Espírito Santo, 
apresenta  um trabalho cuja principal finali-
dade consiste em conhecer e organizar as 
potencialidades turísticas dos municípios do 
Espírito Santo. O presente relatório aborda-
do especifica as potencialidades do município 
de Maratizes. Outros 47 municípios capixa-
bas também foram contemplados com estu-
dos desta natureza, produzidos ao longo do 
ano de 2004. 
 
O Inventário da Oferta Turística será a me-
todologia 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 ca-
racterísticas originais e a capacidade de ocu-
pação destes núcleos. 
 
A pesquisa deste trabalho foi realizada pelo 
Instituto de Pesquisa Flex Consult e teve o 
auxílio das prefeituras dos municípios pes-
quisados, buscando com isto fornecer uma 
radiografia de sua infra-estrutura turística. 
 
Durante décadas, no Espírito Santo, o turis-
mo 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 especiali-
zada, 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 pla-
nejado, sustentável e profissional, fomen-
tando grandes recursos sob a forma de es-
truturas hoteleiras, agências, restaurantes, 
transportes, centros de lazer, parques temá-
ticos, 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 quantifi-
car nossos potenciais e o Inventário da Ofer-
ta Turística é o instrumento ideal no proces-
so de desenvolvimento turístico.  
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1 � Objetivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Inventário da Oferta Turística será 

estruturado a fim de servir como fonte 

para: 

 

·identificar características e fatores que 

determinam as motivações de viagem; 

·dimensionar a oferta de serviços equi-

pamentos e infra-estrutura disponíveis, 

para o processo de ocupação turística 

do território; 

·diagnosticar deficiências e pontos críti-

cos 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 desenvol-

vimento do setor; 

·analisar o efeito multiplicador do turis-

mo no cenário econômico do município; 

·organizar o setor de turismo na estru-

tura administrativa do setor público; 

·hierarquizar e priorizar os atrativos e 

conjuntos existentes para sua utilização 

otimizada e ordenada; 

·servir como fonte de pesquisa e consul-

ta aos empresários, aos estudantes e à 

comunidade em geral, interessados na 

atividade turística do município. 
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2 � Metodologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Inventário da Oferta Turística dos municí-
pios do Estado do Espírito Santo é uma inici-
ativa do Sebrae/ES de levantar informações 
e de organizar os arranjos produtivos locais. 
O município de Marataizes foi selecionado 
pelo SEBRAE/ES para ser inventariado turis-
ticamente de acordo com uma metodologia 
de classificação da EMBRATUR,  que caracte-
riza os municípios brasileiros que apresen-
tam uma oferta turística, ou ainda, um po-
tencial turístico.  
Toda a parte operacional da pesquisa, desde 
o levantamento das informações à elabora-
ção do documento final, foi executada pelo 
Instituto de Pesquisa Flex Consult e valida-
das pelo SEBRAE/ES. 
As informações do município foram coleta-
das em diversos órgãos competentes, de 
acordo com cada assunto, IBGE, DEE, IPES, 
IDAF, IBAMA, IEMA, Prefeitura e outros ór-
gãos do município. Foram solicitadas ainda 
algumas informações em empresas conces-
sionárias de serviço público, como CESAN, 
ESCELSA e TELEMAR, com o intuito de le-
vantar dados da infra-estrutura do municí-
pio. 
O levantamento das informações sobre os 
atrativos, equipamentos e infra-estrutura 
turísticas do município foram pesquisados 
�in loco�. 
A análise, tabulação, formatação, correção, 
redação e elaboração do documento final 
foram realizadas por pesquisadores e coor-
denação técnica da Flex Consult e validadas 
pelo SEBRAE/ES. Os formulários de pesqui-
sa, utilizados para o levantamento das in-
formações seguem o conteúdo do �Inventá-

rio da Oferta Turística � Metodologia � Brasí-
lia: ministério do Turismo, 2003� de autoria 
do próprio Ministério do Turismo. 
O inventário classifica a pesquisa em três 
grupos: Atrativos Turísticos, Serviços e E-
quipamentos 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 Muni-
cipal de Turismo, um zoneamento para defi-
nição destas áreas, conforme a seguir: 

 
 

 Sede  
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3 � Introdução ao Município. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

No litoral Sul do Espírito Santo está lo-

calizado o Município de Marataízes, um 

balneário que concentra um grande 

número de lagoas, que em harmonia 

com falésias e mais de 20 km de litoral, 

compõe um ambiente natural que en-

canta a comunidade local e aos turistas 

que escolheram Marataízes como seu 

destino da viagem. 

Marataízesz é um marco na história da 

colonização do Estado, pois foi em suas 

águas que grande parte dos imigrantes 

aportaram. Por essas águas também 

escoaram o café e a cana-de-açúcar, 

que movimentavam a economia local e 

regional.  

Atualmente o Porto está na lembrança, 

o que vem a enriquecer o produto turís-

tico de Marataízes, que se constitui na 

memória identificada em ruínas como o 

�Trapiche� e o �Palácio das Águias� e o 

riquíssimo patrimônio natural, expresso 

nas praias, lagoas, falésias e todo o 

entorno do Município. 
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ATRATIVOS TURÍSTICOS 
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4 � Atrativos Naturais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 � ATRATIVOS NATURAIS 
 
4.1.1 - Costa ou Litoral 
 
4.1.1.1 -  Praias 
 
Nome do atrativo:  
Praia de Lagoa D�antas 
 
Localização: Rodovia do Sol. Lagoa D�antas 
Área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Praia da Lagoa do Siri. 
 
Distância da localidade mais próxima: 5km. 
 
Distância da Sede do município: 5km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavi-
mentado, sinalizado,  não adaptado, em es-
tado regular. 
 
 

 

Descrição do acesso utilizado: através da 
Rodovia ES-060, entre o Centro da cidade e a 
Praia da Lagoa do Siri. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, de boa qualidade e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
Visitação: permanente, com visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização previa. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
sinalização, instalações sanitárias não adap-
tadas, segurança, guias de turismo capacita-
dos para receber portadores de necessidades 
especiais, lazer e  entretenimento não adap-
tados, locais para alimentação não adaptada 
e hospedagem adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de mar. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
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Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados,  sendo 
o verão o período de maior fluxo. 
 
Descrição do atrativo: uma das principais 
praias do município, possui pequena estrutu-
ra de quiosque sobre as dunas de areia, com 
vegetação de restinga natural. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Praia de Lagoa Funda 
 
Localização: Rodovia do Sol. Lagoa Funda. 
Área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Praia da Lagoa do Siri. 
 
Distância da localidade mais próxima: 4km. 
 
Distância da Sede do município: 6km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavi-
mentado, sinalizado,  não adaptado, em es-
tado regular. 
 
Descrição do acesso utilizado: através da 
Rodovia ES-060, entre a Lagoa Dantas e a 
Praia da Lagoa do Siri. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário 
contratado, de boa qualidade, não adaptado. 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: permanente, com visitas guiadas, 
acesso  gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
sinalização, limpeza, instalações sanitárias 
não adaptadas, segurança, guias de turismo 
capacitados para receber portadores de ne-
cessidades especiais, lazer e entretenimento 
não adaptados, locais para alimentação não 
adaptada e hospedagem não adaptado. 
 
 
 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de mar. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
  
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados,  sendo 
o verão o período de maior fluxo. 
 
Descrição do atrativo: uma das principais 
praias do município, possui pequena estrutu-
ra de quiosques sobre as dunas de areia, com 
vegetação de restinga nativa. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Foz do Rio Itapemirim. 
 
Localização: Porto da Barra. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
  
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, sinalizado,  não adaptado, em 
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bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: na saída da 
Barra, em direção a Itaipava, a Foz do Rio 
traça o limite entre os municípios de Marataí-
zes e Itapemirm, onde existe uma ponte. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, de boa qualidade e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada defini-
da. 
 
Visitação: permanente, com visitas guiadas, 
acesso gratuito, sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização,  segurança, guia de 
turismo,  lazer e entretenimento não adapta-
dos, locais para alimentação não adaptado e 
hospedagem não adaptado e adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação da paisagem e passeio de barco. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados,  sendo 
o verão o período de maior fluxo. 
 
Descrição do atrativo: local onde as águas 
do rio Itapemirim se encontram com as á-
guas do mar. 
A região possui um extenso manguezal onde 
pode-se observar um grande berçário de 
garças brancas. 
A área é propícia a passeios de barco. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 
 
 

Nome do atrativo:   
Praia do Pontal 
 
Localização: Pontal dos Pescadores. Barra 
do Itapemirim. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
  
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente pavi-
mentado, sinalizado, não adaptado, em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: através da 
Rodovia ES 060, próximo a ponte sobe o Rio 
Iktapemirim. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, coleti-
vo regular, de boa qualidade e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
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Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: permanente, com visitas guiadas, 
acesso gratuito, sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis na localidade. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pesca, 
esportes náuticos e banhos na foz do Rio. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados,  sendo 
o verão o período de maior fluxo. 
 
Descrição do atrativo: praia de águas tur-
vas em função da proximidade com a foz do 
Rio Itapemirim. O movimento continuo  das 
águas do rio e do mar formam pequenos 
bancos de areia que se movimentam. O local 
é muito propício à pesca de arremesso. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 

Nome do atrativo:  
Praia da Barra 
 
Localização: Praia de Itapemirim. Av. Beira 
Mar. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
  
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo:  rodoviário, totalmente 
pavimentado, sinalizado,  não adaptado, em 
bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: através da 
Rodovia ES 060, próximo a ponte sobe o Rio 
Itapemirim. 
 
 

 

Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, de boa qualidade e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada defini-
da. 
 
Visitação: permanente, com visitas guiadas, 
acesso gratuito, sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
sinalização, limpeza, instalações sanitárias 
não adaptadas, segurança, guia de turismo, 
lazer e entretenimentos não adaptados, lo-
cais para alimentação não adaptadas e hos-
pedagem não adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de mar e surf. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados,  sendo 
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o verão o período de maior fluxo. 
 
Descrição do atrativo: uma das mais ex-
tensas praias do município, possui vegetação 
nativa de restinga, calçadão em sua extensão 
e quadra de esportes. É marcada por um 
conjunto de casuarianas e pela Capela de 
Nossa Senhora dos Navegantes no alto dos 
rochedos. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Praia das Arraias. 
 
Localização: Cidade Nova, Marataízes e 
Barra do Itapemirim. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
  
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente 
pavimentado, sinalizado,  não adaptado, em 
bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: através da 
Rodovia ES-060, entre a Praia da Barra e a 
Praia da Cruz. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 

coletivo regular, de boa qualidade e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: permanente, com visitas guiadas, 
acesso gratuito, sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização, limpeza, instalações 
sanitárias não adaptadas, segurança, guia de 
turismo,  lazer e entretenimento não adapta-
dos, locais para alimentação não adaptado e 
hospedagem não adaptado. 
 

 

Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de mar, surf, esportes náuticos, esportes de 
praia e pesca de arremesso. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados,  sendo 
o verão o período de maior fluxo. 
 
Descrição do atrativo: praia mais freqüen-
tada do município, concentra em sua exten-
são diversos bares e quiosques. Durante as 
tardes de verão transitam na orla trios elétri-
cos e durante as manhãs na arena acontecem 
campeonatos esportivos. 
Próximo às pedras da Praia da Cruz é possí-
vel, com facilidade observar tartarugas mari-
nhas se alimentando. 
 
Informações/Observações complemen-
tares:  a Praia das Arraias atualmente é co-
nhecida como Praia da Cidade Nova. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
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Nome do atrativo:  
Praia da Cruz 
 
Localização: Marataízes.  Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
  
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, sinalizado,  não adaptado, em 
bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: através da 
Rodovia ES-060, entre a Praia do Centro e a 
Praia da Barra. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, de boa qualidade e não a-
daptado. 
 

 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: permanente, com visitas guiadas, 
acesso gratuito, sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
sinalização, limpeza, instalações sanitárias 
não adaptadas, segurança, guia de turismo,  
lazer e entretenimentos não adaptados e 
locais para alimentação não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de mar. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados,  sendo 
o verão o período de maior fluxo. 
 
Descrição do atrativo: pequena praia cer-
cada por formações rochosas e duas peque-
nas ilhas de pedra à frente. 
Com águas cristalinas e com boa estrutura de 
serviços de alimentação é propícia para ca-

sais com filhos, sendo a preferida do público 
da 3ª idade.  
As tardes dos finais de semana os quiosques 
oferecem grupos de pagode e forró. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Bacia das Turcas. 
 
Localização: Bairro Hemenita. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
  
Distância da Sede do município: Sede. 
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Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmen-
te pavimentado, não sinalizado,  não adapta-
do, em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: através da 
Rodovia ES 060, entre a Praia da Cruz e o 
Pesqueiro do Centro. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário 
coletivo regular, de boa qualidade e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: precário. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: permanente, com visitas guiadas, 
acesso gratuito, sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização, limpeza, instalações 
sanitárias não adaptadas, segurança, guia de 
turismo, lazer e entretenimento não adapta-
dos, locais para alimentação não adaptados e 
hospedagem não adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de mar, surf e pesca. 
 

Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados,  sendo 
o verão o período de maior fluxo. 
 
Descrição do atrativo: pequena enseada 
que formam poças rasas, propícias para cri-
anças. 
 
Possui boa estrutura de alimentação e entre-
tenimento que funciona durante todo o ano. 
 
A Bacia das Turcas forma diversas e peque-
nas praias, as mais conhecidas são Praia da 
Areia Preta e Praia da Colônia do Carone. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Praia Central 
 
Localização: Av. Beira Mar.  Marataízes. 
Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
  
Distância da Sede do município: Sede. 

Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, sinalizado,  não adaptado, em 
bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado:  esta praia está 
no Centro da cidade na avenida à beira mar. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, de boa qualidade e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: precário. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: permanente, com visitas guiadas, 
acesso gratuito, sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
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Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização, limpeza, instalações 
sanitárias não adaptadas, segurança, guias 
de turismo capacitados para receber portado-
res de necessidades especiais, lazer e entre-
tenimento não adaptados, locais para alimen-
tação não adaptados e hospedagem não a-
daptado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de mar e esportes náuticos. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados,  sendo 
o verão o período de maior fluxo. 
 
Descrição do atrativo: os 3km da Praia 
Central sempre foram o principal �point� de 
Marataízes, por esse motivo concentra a me-
lhor infra-estrutura de hospedagem, alimen-
tação e entretenimento da cidade. Com os 
problemas ocasionados pela erosão marinha 
o movimento tem se deslocado para outras 
praias do município. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 

Nome do atrativo:  
Praia dos Cações 
 
Localização: Saco dos Cações. Área não 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Lagoa do Siri. 
 
Distância da localidade mais próxima: 2km.  
  
Distância da Sede do município: 12km  
 
Acesso ao atrativo:  rodoviário parcialmen-
te pavimentado, sinalizado,  não adaptado, 
em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da 
cidade na estrada em direção ao litoral do 
município de Presidente Kennedy, a estrada 
de acesso a esta praia é ladeada à esquerda 
pelo mar e à direita por lagoas 
 
 

 

Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, de boa qualidade e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: permanente, com visitas guiadas, 
acesso gratuito, sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
sinalização, instalações sanitárias não adap-
tadas,  guia de turismo,  lazer e entreteni-
mento não adaptadas locais para alimentação 
não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de mar e esportes naúticos. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados,  sendo 
o verão o período de maior fluxo. 
 
Descrição do atrativo: a Praia dos Cações 
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integra o complexo de falésias do município, 
abrigando uma pequena e singela vila de 
pescadores. Possui estrutura de alimentação 
como bares e quiosques. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Praia da Boa Vista e Lagoa  
da Boa Vista do Sul 
 
Localização: Boa Vista do Sul. Área não 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Praia dos Cações. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
2km.  
  
Distância da Sede do município: 12km  
 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmen-
te pavimentado, não sinalizado,  não adapta-
do, em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado:  através da 
Rodovia ES-060, na diviisa com Município de 
Presidente Kennedy. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, de boa qualidade e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada defini-
da. 
 
Visitação: permanente, com visitas guiadas, 
acesso gratuito, sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização, instalações sanitá-
rias não adaptadas, segurança, guia de tu-
rismo, lazer e entretenimento não adaptados 
e locais para alimentação não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de mar e de lagoa. 

Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados,  sendo 
o verão o período de maior fluxo. 
 
Descrição do atrativo: a Praia de Boa Vista 
do Sul em conjunto com a Lagoa formam um 
dos mais belos cenários da região. 
A localidade possui pequena estrutura de 
alimentação como quiosques e bares. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
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Nome do atrativo:  
Praia da Lagoa do Siri 
 
Localização: Rodovia do Sol. Lagoa do Siri. 
Área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede 
 
Distância da localidade mais próxima: 10km.  
 
Distância da Sede do município: 10km 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmen-
te pavimentado, sinalizado,  não adaptado, 
em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: através da 
ES-060. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, cole-
tivo regular, de boa qualidade e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 

 

Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: permanente, com visitas guiadas, 
acesso gratuito, sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrativo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização, instalações sanitá-
rias não adaptadas, segurança, guia de tu-
rismo, lazer e entretenimento não adaptados 
e locais para alimentação não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de mar e lagoa e esportes náuticos. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados,  sendo 
o verão o período de maior fluxo. 
 
Descrição do atrativo:  beleza a Lagoa do Siri, a 
três metros do mar, é uma das mais belas paisa-
gens da região. O local possui excelente estrutura 
de alimentação e hospedagem, sendo um dos lo-
cais mais freqüentados do município. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 

4.1.1.2-  Falésias / Barreiras 
 
Nome do atrativo:  
Falésias 
 
Localização: Praia do Siri até a divisa com 
Presidente Kennedy. Área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 5km. 
 
Distância da Sede do município: 5km.  
 
Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente 
pavimentado, sinalizado,  não adaptado, em 
bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da 
Lagoa do siri até o Município de Presidente 
Kennedy. 
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Transporte  para o atrativo: rodoviário, con-
tratado, de boa qualidade e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: permanente, com visitas guiadas, 
acesso gratuito, sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização, instalações sanitá-
rias não adaptadas, segurança, guia de tu-
rismo, lazer e entretenimento não adaptados 
e locais para alimentação não adaptados 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação da natureza e traeking. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados,  sendo 
o verão o período de maior fluxo. 
 
Descrição do atrativo:  possui  extensão de 
aproximadamente 10Km de falésias, lagoas e 

praias desertas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
4.1.2�Terras Insulares 
 
4.1.2.1� Ilhas 
 
Nome do atrativo:  
Ilha Taputera 
 
Localização: Porto da Barra. Foz do Rio Ita-
pemirim. Área urbana. 
 
Acesso ao atrativo hidroviário maríti-
mo/fluvial e sinalizado. 
 
Transporte  para o atrativo: hidroviário 
marítimo/fluvial contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: permanente, com visitas guiadas, 
acesso gratuito, sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: um dia. 
 

Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis na localidade. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de mar. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados,  sendo 
o verão o período de maior fluxo. 
 
Descrição do atrativo: ilha marítima, localizada 
na Foz do Rio Itapemirim, que na década de 60 
foi construído um espigão de pedra para acesso. 
Possui pequenas e belas praias, formações ro-
chosas e um grande sambaqui contemporâneo. 
O espigão é muito utilizado para a prática de 
pesca. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Ilha Banca � Ilha dos Ovos. 
 
Localização: Barra do Itapemirim. Área não 
urbana. 
 
Acesso ao atrativo hidroviário maríti-
mo/fluvial e sinalizado. 
 
Transporte  para o atrativo: hidroviário 
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contratado, não adaptado, em bom estado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: De-
creto Estadual n º 3.738 de 12 de agosto de 
1994. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: permanente, com visitas guiadas, 
acesso gratuito, com autorização prévia do 
IEMA e IBAMA. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis na localidade de Itapemirim.. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de mar, mergulho e contemplação da paisa-
gem. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados,  sendo 
o verão o período de maior fluxo. 
 
Descrição do atrativo: pequena ilha marí-
tima considerada o principal berçário das 

andorinhas do mar no Espírito Santo. 
No centro sobre a rocha existe um centenário 
Farol que guia os navegantes. 
 
Informações/Observações complemen-
tares: integra a APA de Guanandy. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
4.1.3  � Hidrografia 
 
4.1.3.1 -  Rios 
 
Nome do atrativo:  
Bacia do Rio Itapemirim. 
 
Localização: em todo o município. Área 
urbana e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente  
pavimentado, sinalizado,  não adaptado, em 
bom estado. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, de boa qualidade e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada defini-
da. 
 

Visitação: permanente, com visitas guiadas, 
acesso gratuito, sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis no município. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação da paisagem, passeio de barco e 
pesca. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados,  sendo 
o verão o período de maior fluxo. 
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Descrição do atrativo: a bacia do Rio Ita-
pemirim possui área de 687.000ha, geografi-
camente situada entre os meridianos 40º48� 
e 41º52� de longitude W.G. e entre os parale-
los 20º10� e 21º15�. 
 
Compreende 17 municípios, perfazendo um 
total de 409.614 habitantes quais sejam: 
Alegre, Atílio Vivacqua, Conceição do Castelo, 
Castelo, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Jerônimo 
Monteiro, Muniz Freire, Muqui, Vargem Alta, 
Venda Nova do Imigrante, Itapemirim, Ca-
choeiro do Itapemirim, Marataízes e Iúna 
(todos no ES) e Lajinha (MG). 
 
O Rio Itapemirim tem suas nascentes mais 
distantes localizadas na Serra do Caparaó, 
formadas pelos rios Braço do Norte Esquerdo 
e Braço do Norte Direito que se unem no 
município de Alegre. Mais a jusante, as águas 
do Itapemirim recebem contribuição do Rio 
Castelo, no distrito de Coutinho. O último 
grande afluente, antes da desembocadura no 
Oceano Atlântico, é o Rio Muqui que junta-se 
ao Itapemirim. no município de Itapemirim. 
 
A ocupação territorial da bacia, pelos povos 
Ibéricos, foi dinamizada pela introdução da cafe-
icultura, a partir da segunda metade do século 
XIX. Anteriormente, no período Brasil Colônia, a 
bacia foi uma típica região produtora de cana-
deaçucar. Em seqüência às lavouras de café, as 
terras desta região passaram a ser utilizadas 
com a pastagem, acompanhando os ciclos de 
expansão e retração da economia cafeeira e o 
esgotamento da fertilidade das  terras. 

Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
4.1.3.2� Lagos / Lagoas 
 
Nome do atrativo:  
Lagoa do Siri 
 
Localização: Rodovia do Sol. Lagoa do Siri. 
Área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 5km. 
 
Distância da Sede do município: 5km.  
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmen-
te pavimentado, sinalizado,  não adaptado, 
em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: através da 
Sede do município, estrada não pavimentada 
e sinalizada. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, coletivo 
regular, de boa qualidade e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida.. 
 
Visitação: permanente, com visitas guiadas, 

acesso gratuito, sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização, instalações sanitá-
rias não adaptadas, segurança, guia de tu-
rismo, lazer e entretenimento não adaptados 
e locais para alimentação não adaptados 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de mar e lagoa, esportes náuticos. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados,  sendo 
o verão o período de maior fluxo. 
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Descrição do atrativo: a Lagoa do Siri, a 
três metros do mar, é uma das mais belas 
paisagens da região. O local possui excelente 
estrutura de alimentação e hospedagem, 
sendo um dos locais mais freqüentados do 
município. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Complexo Lacustre 
 
Localização: em todo o município. Área não 
urbana e urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente  
e parcialmente pavimentado, não sinalizado,  
não adaptado, em bom estado. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário 
coletivo regular, de boa qualidade e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada defini-
da. 
 
Visitação: permanente, com visitas guiadas, 
acesso gratuito, sem autorização prévia. 
 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: dois dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização, instalações sanitá-
rias não adaptadas, segurança, guia de tu-
rismo, lazer e entretenimento não adaptados 
e locais para alimentação não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
e práticas de esportes náuticos. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados,  sendo 
o verão o período de maior fluxo. 
 
Descrição do atrativo: complexo formado 
por 11 lagoas, que caracterizam a hidrografia 
da região tendo como principais: Lagoa do 
Siri, Lagoa Cacalucagem, Lagoa do Meio, 
Lagoa D�antas, Lagoa Funda, Lagoa Encanta-
da e Brejo do Pastor. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 

Nome do atrativo:  
Lagoa do Caculucagem 
 
Localização: Área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Praia dos Cações. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
1km.  
 
Distância da Sede do município: 13km. 
 
Acesso ao atrativo rodoviário,  parcialmen-
te pavimentado, não sinalizado,  não adapta-
do, em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: através da 
Rodovia ES-060, entre a Praia da Lagoa do 
Siri e a Praia dos Cações, na margem direita 
da Rodovia, indo para o Município de Presi-
dente Kennedy. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário 
coletivo regular, de boa qualidade e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: permanente, com visitas guiadas, 
acesso gratuito, sem autorização prévia. 
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Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis na localidade. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pesca 
e passeios de barco. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados,  sendo 
o verão o período de maior fluxo. 
 
Descrição do atrativo: é a maior lagoa do 
Município, tanto em extensão quanto em 
volume d�água, sendo propícia para pesca e 
esportes náuticos. 
Alguns de seus braços desembocam no mar 
entre as falésias, formando belos cenários. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.4 � Flora 
 
Nome do atrativo:  
Flora. 
 
Localização: em todo o município. Área 
urbana e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo rodoviário,  parcialmen-
te pavimentado, não sinalizado,  não adapta-
do, em regular estado. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, coletivo 
regular, de boa qualidade e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: permanente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito, sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis na localidade. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação e pesquisa. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados,  sendo 
o verão o período de maior fluxo. 
 
Descrição do atrativo: a flora de Marataízes 
apresenta regiões com vegetação de restinga e 
variadas vegetações subaquáticas, compondo uma 
rica flora marinha. A flora das restingas brasileiras 
pode ser caracterizada como um conjunto de pouca 
riqueza, principalmente quando comparada com 
outros tipos de vegetação no Brasil. Quanto à di-
versidade, se for considerado o conjunto de ecos-
sistemas  e habitats que constituem as restingas, 
obtém-se valores relativamente altos. Porém quan-
do considera-se cada um dos ecossistemas 
individualmente, os valores de diversidade costu-
mam ser relativamente baixos. Pode-se incluir a 
vegetação de praias, dunas e brejos próximos a 
rios ou lagoas com formação de restinga. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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4.1.5 - Fauna 
 
Nome do atrativo:  
Fauna. 
 
Localização: em todo o município. Área 
urbana e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo rodoviário,  parcialmen-
te pavimentado, não sinalizado,  não adapta-
do, em bom estado. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, coletivo 
regular, de boa qualidade e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: permanente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito, sem autorização prévia. 
 

 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis na localidade. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação e pesquisa. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados,  sendo 
o verão o período de maior fluxo. 
 
Descrição do atrativo: a fauna é muito bem 
representado pelas espécies marinhas, que 
apresentam grande riqueza no município. 
Rico em variedades de peixes, tais como, 
bagre, baiacu, cação, barracuda, pescada, 
garoupa, dentre outros. Há ainda as espécies 
marinhas comuns em quase toda a costa 
brasileira, como poríferos, celenterados, mo-
luscos, anelídeos, crustáceos, equinodermas 
e algas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 

4.2 � ATRATIVOS CULTURAIS 
 
4.2.1 � Edificações 
 
4.2.1.1 � Arquitetura Civil 
 
Nome do atrativo:  
Oficinas da Leopoldina 
 
Localização: Barra do Itapemirim. Área ur-
bana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário  totalmente 
pavimentado, não sinalizado,  não adaptado, 
em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: através da 
ES-060, próximo da ponte sobre o Rio Ita-
pemirim. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo regular, de boa qualidade e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não 
há. 
 
Estado de conservação: regular. 



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

29

Entrada do atrativo: não há entrada defini-
da. 
 
Visitação: visitação externa, permanente, 
sem visitas guiadas, acesso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: nas 
proximidades do monumento são encontra-
dos instalações sanitárias não adaptadas, 
segurança, guia de turismo, lazer e entrete-
nimento adaptados, locais para alimentação 
adaptados e hospedagem adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação do monumento. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados,  sendo 
o verão o período de maior fluxo. 
 
Descrição do atrativo: os edifícios construí-
dos para abrigar as oficinas da Ferrovia do 
Litoral, encontram-se atualmente em estado 
de total abandono. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 

4.2.1.2 � Arquitetura Religiosa 
 
Nome do atrativo:  
Capela de Nossa Senhora  
dos Navegantes. 
 
Localização: Porto da Barra de Itapemirim. 
Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário,  totalmente 
pavimentado, sinalizado,  não adaptado, em 
bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: através da 
ES-060, próximo da ponte sobre o Rio Ita-
pemirim. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, de boa qualidade e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, de 8h às 18h horas, 
sem visitas guiadas, acesso gratuito e sem 
autorização previa. 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas, segu-
rança, guia de turismo, limpeza,  lazer e en-
tretenimento adaptados, locais para alimen-
tação adaptados e hospedagem adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: Ativi-
dades religiosas e contemplação do monu-
mento e do entorno. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados,  sendo 
o verão o período de maior fluxo. 
 
Descrição do atrativo: a sua construção foi 
iniciada em 1855, pelo frade capuchinho Pau-
lo Casanova, auxiliado pelos fiéis. Os traba-
lhos foram interrompidos por falta de recur-
sos, sendo retomados nos anos 70, quando a 
construção �passou a ser dirigida e fiscalizada 
por Simão Rodriguês Soares� que também 
concorreu com parte das despesas das obras. 
 
O relatório do Presidente da Província, Dr. 
Domingos Monteiro Peixoto, de 1875, diz que 
em 28 de outubro �foi entregue a Manoel 
Ferreira Braga, a quantia para auxiliar a con-
clusão das obras� . Todavia, não informa o 
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valor concedido.  
 
Simão Rodrigues Soares, segundo Maria Stel-
la de Novais, foi ajudado na construção da 
Igreja pelos capitães de navios que aporta-
vam na Barra e lhe traziam pedras para a 
edificação, como lastro das embarcações. Em 
1886, o Bispado do Rio de Janeiro concede 
permissão para a conclusão da capela, em 
virtude da dependência da Igreja Capixaba a 
Mitra daquele Estado. A benção e inaugura-
ção da Capela de Nossa Senhora dos Nave-
gantes deram-se em 1887. Abençoou D. Pe-
dro Maria de Lacerda. 
 
Referências/Documentos consultados: 

 in loco.  
Lopes, Almerinda da Silva. Arte no Espíri-
to Santo do século XIX à primeira Repú-
blica Vitória, 1997, p.39. 

 
 
 
4.2.1.3 � Ruínas 
 
Nome do atrativo:  
Palácio das Águias. 
 
Localização: Porto da Barra. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 

Acesso ao atrativo: rodoviário,  totalmente 
pavimentado, não sinalizado,  não adaptado, 
em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: através da 
ES-060, próximo da ponte sobre o Rio Ita-
pemirim. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo regular, de boa qualidade e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  Esta-
dual � resolução 01/98 CEC 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
Visitação: visitação externa permanente, 
sem visitas guiadas, acesso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
lazer e entretenimento adaptados, locais para 
alimentação adaptados e hospedagem adap-
tado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação do edifício e da paisagem do en-
torno. 
 

Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados,  sendo 
o verão o período de maior fluxo. 
 
Descrição do atrativo: construído no século 
XVIII funcionou como hospedaria do principal 
porto fluvial do Espírito Santo.  
No século XIX sofreu grande intervenção que 
�ecletisou� a edificação bem ao gosto da épo-
ca. 
Foi palco de grandes festas e decisões políti-
cas enquanto casa da família Soares, seus 
últimos proprietários. 
Atualmente encontra-se em acelerado pro-
cesso de arruinamento a pesar de tratar-se 
de um dos mais importantes monumentos 
capixabas. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Trapiche 
 
Localização: Porto da Barra. Área urbana. 
 
Localização: Porto da Barra de Itapemirim. 
Área urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário,  totalmente 
pavimentado, não sinalizado,  não adaptado, 
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em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: através da 
ES-060, próximo da Ponte sobre o Rio Ita-
pemirim. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, de boa qualidade e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  Esta-
dual resolução 01/98 � CEC. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: visitação externa permanente, 
sem visitas guiadas, acesso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
guia de turismo, lazer e entretenimento a-
daptados, locais para alimentação adaptados 
e hospedagem adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação do monumento e das paisagens no 
entorno. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-

dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados,  sendo 
o verão o período de maior fluxo. 
 
Descrição do atrativo: localizado na Av. 
Simão Soares, no antigo porto fluvial e marí-
timo de Itapemirim, a edificação é marco de 
vital importância para a história econômica 
do Sul do Estado do Espírito Santo, pois dali 
subiam o Rio Itapemirim os vapores que 
transportavam toda a produção de café, ca-
na-de-açúcar e outros gêneros agrícolas da 
região. 
Construído em 1883, em estilo colonial, o arma-
zém era coberto por telhas vindas da cidade de 
Marcelha (França) e possuía janelões e portas 
de pinho de riga de procedência portuguesa. 
Teve como primeiro proprietário o Capitão Des-
landes que o vendeu, posteriormente, ao Se-
nhor Simão Soares, próspero comerciante por-
tuguês estabelecido na região. 
No início do presente século, com a constru-
ção da estrada de ferro que interligava as 
cidades de Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, 
Campos e Rio de Janeiro, o porto fluvial de 
Itapemirim perdeu sua importância   e o ar-
mazém Trapiche foi aos poucos caindo em 
desuso. Também contribuiu para o abandono 
da edificação, a diminuição dos transportes 
de cargas pelo Rio Itapemirim, que ao longo 
do tempo, tornou-se impróprio para a nave-
gação devido ao assoreamento de seu leito e 
desmatamentos em seu vale. 

Em 1986, o Centro Cultural de Itapemirim 
solicitou ao Conselho Estadual de Cultura, o 
tombamento do imóvel e, também, do Palá-
cio das Águias, residência da família Soares 
proprietária dos imóveis, e situada em frente 
ao Trapiche. Mas, o processo não foi adiante 
por causa da recusa dos herdeiros em aceitar 
o tombamento dos mesmos. 
O agravamento da situação de abandono do 
armazém Trapiche ocorreu em 1988, quando 
um incêndio destruiu deixando-o em ruínas. 
No presente momento, a SECES � Secretaria 
de Estado da Cultura e Esportes vem desen-
volvendo esforços no sentido de viabilizar a 
reconstrução do Trapiche e a restauração do 
Palácio das Águias, assim como, efetivar o 
tombamento das edificações com o consen-
timento dos membros da Família Soares. 
 
Referências/Documentos consultados:  

in loco. 
Referências bibliográficas processo nº 
03/80 � CEC P.29.30. 
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4.2.2 � Instituições Culturais 
 
4.2.2.1� Bibliotecas 
 
Nome do atrativo:  
Biblioteca Pública Municipal 
 
Localização: CAIC. Bairro Filemon Telório. 
Área urbana. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário,  totalmente 
pavimentado, não sinalizado,  não adaptado, 
em bom estado. 
Descrição do acesso utilizado: através da 
Sede do município. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, de boa qualidade e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, 
adaptada. 
Visitação: de segunda a Sexta, de 8h às 
18h, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização previa. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente 
 

Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, limpeza, instalações sanitárias 
adaptadas, segurança, guia de turismo, lazer 
e entretenimento adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: estudo 
e pesquisas escolares. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal 
sendo o período de maior fluxo  durante o 
ano letivo. 
 
Descrição do atrativo: biblioteca dedicada 
a pesquisa escolar, contém boa infra-
estrutura física, embora seu acervo não seja 
muito diversificado. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
4.2.2.2 � Centros Culturais  

/ Casa da Cultura 
 
Nome do atrativo:  
Centro Cultural Bruno de Aquino 
 
Localização: Campo de Aviação Cidade No-

va. 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, não sinalizado,  não adaptado, 
em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Campo de 
Aviação Cidade Nova. Área urbana. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, de boa qualidade e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, não 
adaptada. 
 
Visitação: de segunda a Sexta, das 12h às 
17h, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização previa. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
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vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, limpeza, instalações sanitárias 
não adaptadas, segurança e guia de turismo. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ativi-
dades da Secretaria Municipal de Turismo. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados,  sendo 
o verão o período de maior fluxo. 
 
Descrição do atrativo: construção contem-
porânea, que abriga a Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo, possui um auditório com 
capacidade para 200 pessoas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
4.2.3� Gastronomia Típica 
 
4.2.3.1� Pratos Típicos 
 
Nome do atrativo:  
Torta Capixaba 
 
Origem cultural: Indígena. 
 

Composição básica (produtos):  
 caranguejo,  
 siri,  
 ostra,  
 sururu,  
 peixe,  
 camarão,  
 ovos,  
 palmito,  
 lagosta,  
 limão,  
 coentro,  
 alho,  
 cebola,  
 tomate,  
 pimenta malagueta,  
 pimenta do reino,  
 óleo,  
 urucum,  
 azeitona.  

 
Modo típico de apresentação: Servido com 
arroz e farinha torrada 
 
Ocasião especial para ser servida: sexta-
feira da Paixão 
 
Descrição do atrativo: prato típico  capixa-
ba, sendo servido em panela de barro. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 

Nome do atrativo:  
Moqueca Capixaba 
 
Origem cultural: Indígena 
 
Composição básica (produtos):  

 peixe (badejo, dentão, robalo, papa-
terra, namorado ou xerne),  

 coentro,  
 cebola,  
 alho,  
 tomate,  
 pimenta malagueta, 
 limão,  
 azeite de oliva,  
 urucum,  
 óleo de soja e 
 sal.  
  

Modo típico de apresentação: servida em pa-
nela de barro, acompanhada de arroz e pirão. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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4.2.4 � Artesanato 
 
4.2.4.1 � Outros 
 
Nome:  
Artesanato do Município   
de Marataízes. 
 
Localização: Sede e Distritos. Área urbana e 
não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmen-
te pavimentado, em estado regular e não 
sinalizado. 
Transporte ao atrativo: rodoviário, regular, 
em regular estado de conservação e não-
adaptado. 
 
Visitação: durante todo o ano, visitas não 
guiadas, ingresso gratuito e sem autorização 
prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis nas localidades de cada artesão. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: produ-
ção e comercialização de artesanato. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: o artesanato em 
Marataízes é produzido com materiais diver-
sos. A maior parte utiliza matéria-prima de 
fácil localização no município. 
 
Principais utilizadas: 
Madeira � são feitos móveis artesanais, 
esculturas e objetos decorativos. 
Cipó, bambu e taquara  � produção de ces-
tos, principalmente na zona rural. 
Conchas e outros achados do mar � bijuterias 
e objetos decorativos. 
trabalhos manuais � bordado, tricô, croché e 
retalho. 
 
Observações complementares: no SEBRAE/ES 
há banco de dados com nome, endereço e tipo de 
trabalho de todos os artesãos do município. 
 
Referências/Documentos consultados: 

Prefeitura Municipal de Marataízes. 

4.2.5 - Música e Dança 
 
4.2.5.1  � Folguedos 
 
Nome do atrativo:  
Folia do Divino. 
 
Localização: Sede.  Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário,  totalmente 
pavimentado, não sinalizado,  não adaptado, 
em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: principais 
ruas da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, de boa qualidade e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada defini-
da. 
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Visitação: de acordo com as apresentações, 
sem visitas guiadas, acesso gratuito e sem 
autorização previa. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis no município. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: mani-
festação de fé e cultura popular. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: a bandeira do Divi-
no, com sua pombinha em meio a fitas colo-
ridas, perambula e vai longe em itinerários 
conhecidos, recolhendo prendas para o pre-
parativo da festa.  
 
A Festa do Divino Espírito Santo acontece no 
dia 23 de maio, mas também ocorre 40 dias 
após o domingo de Pentecoste. Lá vão os 
devotos, com sua caixa ruflando, acolhidos 
aqui e ali pelo povo bom e simples. A visita 
do Divino renova a fé, a crença e as esperan-
ças. Os foliões sabem onde serão bem rece-
bidos de coração aberto, por gente como eles 

mesmos. Beijam a pombinha e dão agasalho 
aos foliões. 
 
Referências/Documentos consultados:  
n loco. 
 
 
4.2.6� Feiras e Mercados 
 
4.2.6.1� Mercado de Peixe 
 
Nome do atrativo:  
Mercado de Peixe 
 
Localização: Praia Central de Marataízes. 
Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário,  totalmente 
pavimentado, não sinalizado,  não adaptado, 
em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: através da 
Sede do município. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, de boa qualidade e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não 
há. 

Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, de 8h às 18h, sem 
visitas guiadas, acesso gratuito e sem autori-
zação previa. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização, instalações sanitá-
rias não adaptadas, segurança, guia de tu-
rismo, lazer e entretenimento não adaptados 
e locais para alimentação não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: comer-
cialização do pescado. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados,  sendo 
o verão o período de maior fluxo. 
 
Descrição do atrativo: local característico 
do município para aquisição de mariscos e 
peixes. Local necessita de reforma. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
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4.2.6.2� Mercado de Artesanato 
 
Nome do atrativo:  
Feira de Artesanato 
 
Localização: Praia Central. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário,  totalmente 
pavimentado, não sinalizado,  não adaptado, 
em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado:  na avenida 
localizada à beira mar. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, de boa qualidade e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente de 8h às 23h, sem 
visitas guiadas, acesso gratuito e sem autori-
zação previa. 
 

Acessibilidade do atrativo: permanente 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização, instalações sanitá-
rias não adaptadas, segurança, guia de tu-
rismo, lazer e entretenimento não adaptados 
e locais para alimentação não adaptados.  
 
Atividades ocorrentes no atrativo: aquisi-
ção de artesanato. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados,  sendo 
o verão o período de maior fluxo. 
 
Descrição do atrativo: feira de artesanato, 
com exposição em diversas barracas com 
produtos artesanais, típico da região que 
estão disponíveis para serem adquiridos. 
  
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.7 � Saberes e Fazeres 
 
4.2.7.1 - Trabalhos Manuais  

e Arte Popular 
 
Nome do atrativo:  
Pesca Artesanal 
 
Localização: em todo o litoral do município. 
Área urbana e não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário,  totalmente 
pavimentado, não sinalizado,  não adaptado, 
em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: através das 
praias do município. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, de boa qualidade e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não 
há. 
 
Estado de conservação: bom 
 
Entrada do atrativo: não entrada definida. 
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Visitação: permanente com saída dos barcos 
às 5h horas e chegada às 16h, sem visitas 
guiadas, acesso pago e com autorização pre-
via. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização, instalações sanitá-
rias não adaptadas, segurança, guia de tu-
rismo, lazer e entretenimento não adaptados 
e locais para alimentação não adaptados 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pesca 
artesanal. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados,  sendo 
o verão o período de maior fluxo. 
 
Descrição do atrativo: praticada  em todas 
as comunidades litorâneas do município, a 
pesca de arrasto é um dos mais tradicionais 
traços da cultura local. Através dos barcos e 
das redes, confeccionadas artesanalmente na 
região, essa comunidades retiram a maior 
parte de seu sustento. 
Toda a manhã pode-se presenciar o arrastão, 
que acontece em diversas praias do litoral, 

ou ao fim da tarde com a chegada dos barcos 
pesqueiros. 
 
Grande parte dos pratos que fazem parte da 
culinária tradicional de Itapemirim tem nos 
frutos do mar a sua base: peroás, pescadi-
nhas e peixes-espadas fritos, acompanhados 
de guarnições como farofa e banana frita, 
moquecas de peixe, camarão, siri e sururu e 
a tradicional caranguejada. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
4.3 � ATIVIDADE ECONÔMICA 
 
4.3.1 � Agropecuária  
 
4.3.1.1� Agricultura 
 
Nome do atrativo:  
Agricultura 
 
Localização: zona rural do município. Área 
não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário,  parcialmen-
te ou não pavimentado, não sinalizado,  não 
adaptado, em bom estado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, de boa qualidade e não a-
daptado. 
 

Legislação de proteção ao atrativo:  não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porteira das proprie-
dades rurais. 
 
Visitação: de segunda a sexta das 7h às 17h 
e sábado de 7h às 12h, com visitas guiadas, 
acesso gratuito e com autorização previa. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: dois dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas, segu-
rança, guia de turismo, lazer e entretenimen-
to adaptados, locais para alimentação adap-
tados e hospedagem adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: cultivo 
e comercialização de produtos. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: o abacaxi é o princi-
pal cultivo do município, sendo comercializa-
do nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo 
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e Minas Gerais. 
Outro cultivo de grande importância é a ca-
na-de-açúcar que abastece a Usina Paineiras, 
localizada no município de Itapemirim. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
4.3.1.2 �  Aqüicultura 
 
Nome do atrativo: Pesca 
 
Localização: Barra do Itapemirim, Pontal 
dos Pescadores e Marataízes. Área urbana e 
não urbana.  
 
Acesso ao atrativo: rodoviário,  totalmente 
pavimentado, não sinalizado,  não adaptado, 
em bom estado. 
Hidroviário com acesso marítimo em estado 
regular. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, de boa qualidade e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada defini-
da. 
 

Visitação: permanente, com saída dos bar-
cos às 5h horas e chegada às 16h, sem visi-
tas guiadas, acesso pago e com autorização 
previa. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas, segu-
rança, guia de turismo, lazer e entretenimen-
tos adaptados, locais para alimentação adap-
tados e hospedagem adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pesca 
e comercialização de pescado. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados, sendo o 
período de maior fluxo o verão. 
 
Descrição do atrativo: uma das principais 
atividades econômicas do município, empre-
gando grande contingente de mão-de-obra. 
 
A maior parte do pescado é comercializada 
no Rio de Janeiro e São Paulo, grande parte 
exportada através de empresa Atum do Bra-
sil, localizada no município de Itapemirim. 
 

A pesca artesanal é um dos grandes traços 
da cultura maratimba. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
4.3.1.4 �  Agroindústria 
 
Nome do atrativo:  
Polpa de Frutas Q-Polpa 
 
Localização: Rua Projetada, s/n, Caixa Pos-
tal 1061, Brejo dos Patos. Área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
07km. 
 
Distância da Sede do município: 07km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário  totalmente 
pavimentado, não sinalizado,  não adaptado, 
em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: através da 
Sede do município, seguir pela Rodovia ES-
490, sentido Cachoeiro do Itapemirim e cur-
var a direita em acesso sinalizado, não adap-
tado e não pavimentado para Brejo dos Pa-
tos. A fábrica se localiza a 6km da Sede. 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo regular, de boa qualidade e não a-
daptado. 
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Legislação de proteção ao atrativo:  Lei 
nº. 736/2003 referente ao SIM � Selo de 
Inspeção Municipal. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal. 
 
Visitação: de segunda a sexta das 7h às 
16h, com visitas guiadas, acesso gratuito e 
com autorização previa. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas, segu-
rança, guia de turismo, lazer e entretenimen-
tos adaptados, locais para alimentação adap-
tados e hospedagem adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: produ-
ção de polpa de frutas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados, sendo o 
período de maior fluxo o verão. 
 
Descrição do atrativo: inaugurada em 
1997, utiliza matéria-prima vinda da Bahia, 

Pará, Ceará e Espírito Santo, produzindo em 
média 17 sabores de frutas diversas. Além 
das polpas de frutas, produz também abacaxi 
semi-industrializado, em polpa grossa, para 
industrias de sucos e outras indústrias ali-
mentícias.  
 
A polpa comum é distribuída para locais cer-
tos no Espírito Santo  e a polpa grossa para o 
norte do Espírito Santo, São Paulo e Rio de 
Janeiro. A produção chega a aproximadamen-
te 350kg de polpa comum já envasada por 
dia e 30 toneladas de polpa grossa por mês. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
PRONACAM � Produtos Naturais 
de Cana Marataízes. 
 
Localização: área não urbana, localidade de 
Nova Jerusalém. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Jabuti. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
02km. 
 
Distância da Sede do município: 38km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário  parcialmen-
te pavimentado, não sinalizado,  não adapta-
do, em regular estado. 

Descrição do acesso utilizado: através da 
Sede do município, seguir pela Rodovia ES-
490, sentido Cachoeiro do Itapemirim e cur-
var a direita em acesso sinalizado, não adap-
tado e não pavimentado para Brejo dos Pa-
tos. A pronacam se localiza a 12km da Sede. 
 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo regular, de boa qualidade e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  Lei 
nº. 736/2003 referente ao SIM � Selo de 
Inspeção Municipal. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal. 
 
Visitação: de segunda a Sexta, das 6h às 
22h e aos sábados das 6h às 14h, com visitas 
guiadas, acesso gratuito e com autorização 
previa. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas, segu-
rança, guia de turismo, lazer e entretenimen-
tos adaptados, locais para alimentação adap-
tados e hospedagem adaptado. 
 



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

40

Atividades ocorrentes no atrativo: produ-
ção de açúcar mascavo e melado. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: funciona desde 
1983, permaneceu durante 10 meses fechada 
entre 2003 e 2004, depois foi reativada. A 
produção é 100% natural, utiliza matéria-
prima e mão-de-obra local, e somente quan-
do necessário trabalha com matéria prima do 
Rio de Janeiro. Os produtos finais são o açú-
car mascavo e o melado de cana. O açúcar 
sai do local em embalagens de 25kg e o me-
lado em tonéis de 60, 100 ou 240 litros, para 
serem desmembrados em embalagens meno-
res por terceiros. A produção diária é de 2 
toneladas de açúcar e 500 litros de melado. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.2 � Serviço e Comércio 
 
4.3.2.1 � Outras 
 
Nome do atrativo:  
Turismo. 
 
Localização: Balneário e Lagoas do Municí-
pio. Área urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário,  totalmente 
pavimentado, sinalizado,  não adaptado, em 
bom estado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, de boa qualidade e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada defini-
da. 
 
Visitação: diariamente, com visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização previa. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: mais de três dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, sinalização, limpeza, instalações 

sanitárias não adaptadas, segurança, guia de 
turismo, lazer e entretenimento adaptado, 
local para alimentação adaptado e hospeda-
gem adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: turis-
mo de lazer, náutico e ecoturismo. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados, sendo p 
período de maior fluxo o verão. 
 
Descrição do atrativo: o turismo é uma das 
principais atividades econômicas do municí-
pio, estando baseado principalmente em suas 
belezas naturais, praias e lagoas. 
 
A cidade conta com boa estrutura receptiva 
com hotéis e pousadas e boa estrutura de  
lazer e entretenimento como restaurantes, 
bares e quiosques e casas noturnas. 
 
Na época de temporada, a atividade torna-se 
a maior empregadora de mão-de-obra do 
município e da região. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 



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

41

Nome do atrativo:  
Comércio e Serviços. 
 
Localização: Barra do Itapemirim e Sede. 
Área urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário,  totalmente 
pavimentado, não sinalizado,  não adaptado, 
em bom estado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, de boa qualidade e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: de segunda a Sexta, das 8h às 18h 
e sábado de 8h às 12h, com visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização previa. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas, segu-
rança, guia de turismo, lazer e entretenimen-
tos adaptados, locais para alimentação adap-
tados e hospedagem adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: comér-

cio e prestação de serviço. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados, sendo p 
período de maior fluxo o verão. 
 
Descrição do atrativo: em função do rápido 
crescimento urbano e da ampliação do fluxo 
turístico no município, principalmente no 
verão, a cidade oferece uma boa rede de 
serviços, além de um comércio bem variado. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
4.4 � EVENTOS PROGRAMADOS 
 
4.4.1 � Realizações Diversas 
 
4.4.1.1 � Religiosa e de Fé. 
 
Nome do atrativo:  
Festa de Nossa Senhora dos Navegantes. 
 
Localização: Praia da Barra. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 

Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário,  totalmente 
pavimentado, não sinalizado,  não adaptado, 
em bom estado. 
 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir em 
direção a Igreja Nossa Senhora dos Navegan-
tes. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, de boa qualidade e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: primeiro final de semana de feve-
reiro, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização previa. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas, segu-
rança, guia de turismo, lazer e entretenimen-
tos adaptados, locais para alimentação adap-
tados e hospedagem adaptado. 
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Atividades ocorrentes no atrativo: ativi-
dades religiosas e manifestação popular. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: é realizada uma 
procissão marítima onde os pescadores e os 
fiéis louvam a Nossa Senhora dos Navegan-
tes mantendo viva esta tradição. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
4.4.1.2 � Populares e Folclóricas. 
 
Nome do atrativo:  
Carnaval. 
 
Localização: Praia da Barra, Cidade Nova, 
Lagoa do Siri. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 

Acesso ao atrativo: rodoviário,  totalmente 
pavimentado, não sinalizado,  não adaptado, 
em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir em 
direção as praias e lagoas do município. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, de boa qualidade e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: data móvel, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização previa. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: mais de três dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas, segu-
rança, guia de turismo, lazer e entretenimen-
tos adaptados, locais para alimentação adap-
tados e hospedagem adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer e 
entretenimento. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 

Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: desfile de escola de 
samba local e do entorno, apresentação de 
blocos de carnaval e show em trio elétrico. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
4.4.1.3 � Artísticas/Culturais 
 
Nome do atrativo:  
Festa de Nossa Senhora dos Navegantes. 
 
Localização: Campo de Aviação. Cidade 
Nova.  Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário  totalmente 
pavimentado, não sinalizado,  não adaptado, 
em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Av. Simão 
Soares, que atravessa a Barra do Itapemirim. 
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em direção ao centro. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo regular, de boa qualidade e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: no mês de outubro, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
previa. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário. 
  
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas, segu-
rança, guia de turismo, lazer e entretenimen-
tos adaptados, locais para alimentação adap-
tada, hospedagem adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: atra-
ções culturais, lazer e entretenimento. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 

Descrição do atrativo: evento em comemo-
ração ao aniversário de emancipação política 
do município, conta com estrutura de barra-
quinhas, parque de diversão e shows com 
artistas locais e nacionais. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
4.4.1.4 � Gastronômica de Produtos 
 
Nome do atrativo:  
Festa do Peroá. 
 
Localização: Praia da Barra.  Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário,  totalmente 
pavimentado, não sinalizado,  não adaptado, 
em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Avenida 
Simão Soares, que atravessa a Barra do Ita-
pemirim. em direção ao Centro e Avenida 
Beira Mar. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 

coletivo regular, de boa qualidade e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: no mês de agosto, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
previa. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas, segu-
rança, guia de turismo, lazer e entretenimen-
tos adaptados, locais para alimentação adap-
tados e hospedagem adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: degus-
tação e apreciação de novidades culinárias, 
sendo o peroá o motivo principal. . 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: evento coloca em 
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evidência a importância da pesca como uma 
das principais fontes de renda do município. 
  
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Festa do Abacaxi. 
 
Localização: Lagoa do Siri.  Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário,  totalmente 
pavimentado, não sinalizado,  não adaptado, 
em bom estado. 
 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir em 
direção ao Saco dos Cações, onde fica locali-
zada a Lagoa do Siri próximo a divisa de Pre-
sidente Kennedy. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, de boa qualidade e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não 
há. 

Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida.. 
 
Visitação: no mês de agosto, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
previa. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas, segu-
rança, guia de turismo, lazer e entretenimen-
tos adaptados, locais para alimentação adap-
tados e hospedagem adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: degus-
tação e apreciação de novidades culinárias 
sendo o abacaxi o motivo principal.  
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: evento coloca em 
evidência a importância do abacaxi na agri-
cultura local. 
  
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 

4.4.1.5 - Outras 
 
Nome do atrativo:  
Moto Fest. 
 
Localização: Centro da Cidade.  Área urba-
na. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário  totalmente 
pavimentado, não sinalizado,  não adaptado, 
em bom estado. 
 
 
Descrição do acesso utilizado: ocorre nas 
principais ruas do Centro de Mataraízes. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo regular, de boa qualidade e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: no mês de maio, sem visitas gui-
adas, acesso gratuito e sem autorização pre-
via. 
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Acessibilidade do atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas, segu-
rança, guia de turismo, lazer e entretenimen-
tos adaptados, locais para alimentação adap-
tados e hospedagem adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: encon-
tro de motociclista. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: o evento reúne mo-
tociclistas e admiradores de motos. 
  
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome do atrativo:  
Projeto Verão Vivo. 
 
Localização: Praia da Barra, Centro e Lagoa 
do Siri.  Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário,  totalmente 
pavimentado, não sinalizado,  não adaptado, 
em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir em 
direção as praias e lagoas do município. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, de boa qualidade e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: durante o verão sem visitas guia-
das, acesso gratuito e sem autorização previa. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: mais de três dias. 

Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas, segu-
rança, guia de turismo, lazer e entretenimen-
tos adaptados, locais para alimentação adap-
tados e hospedagem adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ativi-
dades esportivas, musicais e culturais. . 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: programação de 
varias atividades que são oferecidas aos tu-
rista no período de verão, afim de proporcio-
nar momentos de lazer e descontração. 
  
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Revellion.. 
 
Localização: Praia da Barra, Centro e Lagoa 
do Siri.  Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
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Acesso ao atrativo: rodoviário,  totalmente 
pavimentado, não sinalizado,  não adaptado, 
em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir em 
direção as praias e lagoas do município. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, coletivo 
regular, de boa qualidade e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: no dia 31 de dezembro, sem visi-
tas guiadas, acesso gratuito e sem autoriza-
ção previa. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas, segu-
rança, guia de turismo, lazer e entretenimen-
tos adaptados, locais para alimentação adap-
tados e hospedagem adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: festa 
que comemora a mudança de ano. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 

Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: as pessoas se con-
centram na orla das praias e saúdam o novo 
ano com queima de fogos e brindes, desejan-
do energia positiva para esta nova fase. 
  
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Festa das Canoas. 
 
Localização: Av. Beira Mar.  Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário,  totalmente 
pavimentado, não sinalizado,  não adaptado, 
em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir em dire-
ção a Avenida Beira Mar, a orla do município. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, de boa qualidade e não a-
daptado. 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 

Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: segundo domingo de março, sem 
visitas guiadas, acesso gratuito e sem autori-
zação previa. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas, segu-
rança, guia de turismo, lazer e entretenimen-
tos adaptados, locais para alimentação adap-
tados e hospedagem adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ativi-
dades culturais e  religiosas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: procissão marítima 
que envolve todos os barcos da localidade do 
ancoradouro até a Praia do Centro. 
  
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
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Nome do atrativo:  
Festival de Férias. 
 
Localização: Praia da Barra, Centro, Lagoa 
do Siri.  Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário,  totalmente 
pavimentado, não sinalizado,  não adaptado, 
em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir em 
direção a Av. Simão Soares. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, de boa qualidade e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: no mês de julho, sem visitas gui-
adas, acesso gratuito e sem autorização pre-
via. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário. 

Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: mais de três dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas, segu-
rança, guia de turismo, lazer e entretenimen-
tos adaptados, locais para alimentação adap-
tados e hospedagem adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer e 
esportes. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? sim, através da Rota dos Vales e do 
Café. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: atividades esporti-
vas e atrações musicais para atender a de-
manda dos jovens no mês de férias. 
  
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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5 - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
TURÍSTICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 -  HOSPEDAGEM 
 
5.1.1 � Meios de Hospedagem  

Oficialmente Cadastrados. 
 
5.1.1.1 � Hotel 
 
Nome da empresa:  
Hotel Petrina. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Simão Soares, 810. 
Barra do Itapemirim. Cep: 29345-000. Área 
urbana. 
 
Telefone : (28)3532-3447 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários:  6 funcionários 
permanentes e 8 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 20 quartos 
com banheiro privativo, num total de 55 lei-
tos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv e ventilador. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 

Área social: sala de tv/vídeo. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinhei-
ro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Hotel Dona Balbina. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Governador Lacerda 
Aguiar s/n. Centro. Cep: 29334-000. Área 
urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-1178. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes e 3 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 51 quartos 
com banheiro privativo, num total de 130 
leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
frigobar, tv e ventilador. 
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Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Instalações para Eventos : oferece um 
salão de festas com capacidade para 100 
pessoas. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Hotel Balneário D�Judith. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Av. Governador Lacerda Aguiar, 
353. Centro. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-1436 e 3532-1305. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes e 3 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 22 suítes 
num total de 50 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
frigobar, tv e ventilador. 

Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área Social : garagem com quatro vagas e 
estacionamento. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
  
 
Nome da empresa:  
Hotel Art Final. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Simão Soares, 810. 
Barra do Itapemirim. Cep: 29345-000. Área 
urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-2481. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 funcionários 
permanentes e 2 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 30 quartos 
com banheiro privativo num total de 70 lei-
tos. 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
frigobar, tv e ventilador. 

Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área Social : garagem.  
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Praia Hotel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Av. Atlântica s/n. Centro.Cep: 
29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-2144. 
 
Web site : www.pvaioahotel.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 funcionários 
permanentes e 4 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 43 quartos 
com banheiro privativo, num total de 95 lei-
tos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 

http://www.pvaioahotel.com.br
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frigobar, ar-condicionado, telefone, tv e ven-
tilador. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área Social: Com 1 restaurante com capaci-
dade para 50 pessoas que funciona apenas 
no verão e quarenta vagas de garagem.  
 
Recreação e Lazer : Oferece piscina e sau-
na á vapor para os hospedes. 
 
Instalações para Eventos : uma sala de 
reuniões com capacidade para 62 pessoas 
sentadas. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa: 
Hotel El�Shaday. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Av. Atlântica, 940. Barra do 
Itapemirim. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-5791. 
 
Gerências: geral. 

Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes e 2 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 9 quartos 
com banheiro privativo e 6 apartamentos, 
num total de 45 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv e ventilador. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área Social: 01 restaurante com capacidade 
para 50 pessoas mais o bar e a lanchonete. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Saveiros Palace Hotel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Av. Miramar, 119. Centro. Cep: 
29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-1413. 
 
Fax : (28)3532-1285. 

Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 funcionários 
permanentes e 12 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 48 apar-
tamentos e 130 leitos e 48 quartos com ba-
nheiro privativos e 130 leitos  num total de 
260 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv, telefone, ar condicionado ou ventilador, 
frigobar e tv a cabo. 
  
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área Social: restaurante, bar e lanchonete, 
garagem, sala de TV e vídeo, música ambien-
te, elevadores, cofres, central telefonica e 
lavanderia. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
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Nome da empresa:  
Hotel Portal da Barra. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Av. Atlântica s/n. Barra do 
Itapemirim.  Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-2611,  3532-2624 e 
3532-1288. 
 
Web site : www.pousadaportel.com.br 
 
Endereço Eletrônico: 
sac@pousadaportal.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes e 3 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 12 apar-
tamentos e 28 quartos com banheiro privati-
vo, num total de 80 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv, telefone, ventilador, frigobar e tv a cabo. 
  
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área Social: restaurante, bar e lanchonete, 
antena parabólica e sky, sala de TV e video, 

música ambiente, e circuito interno de tv, 
lavanderia e central telefônica. 
 
Recreação e Lazer: Piscinas, estacionamen-
to, sala de jogos e hidromassagem. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
5.1.1.2 � Pousada 
 
Nome da empresa:  
Pousada Village Itaoca. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Bom Jesus, 71. Itaoca. 
Cep: 29330-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3529-1320  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes e 2 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 20 quartos 

com banheiro privativo com um total de 50 
leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv, ar condicionado, ventilador e frigobar. 
  
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área Social : garagem, sala de TV e video, 
antena parabólica, churrasqueira e lavanderia.  
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
.  
Nome da empresa:  
Pousada Marambaia. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua João Neves de Novaes s/n. 
Dona Ruth Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-1287. 
 
Web site : www.pousadamarambaia-
es.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 

http://www.pousadaportel.com.br
mailto:sac@pousadaportal.com.br
http://www.pousadamarambaia-
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permanentes e 10 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 17 quartos 
com banheiro privativo com um total de 51 
leitos e 06 camas extras. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv, ar condicionado, ventilador e frigobar. 
  
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área Social: restaurante aberto exclusiva-
mente no verão , bar e lanchonete, sala de tv 
e vídeo e estacionamento, churrasqueiras, 
lavanderia e  serviços de copa.  
Recreação e Lazer : piscinas, quadra de 
esporte de vôlei de areia, play ground,  sala 
de jogos e ping-pong.  
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Alto da Praia. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Estrada dos Cancelas, 111. 

Centro.  Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-3630. 
 
Web site : www.altodapraia.com.br 
 
Endereço Eletrônico: 
pousada@altodapraia.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 26 apar-
tamentos com 95 leitos, mais 26 camas ex-
tras com 02 unidades habitacionais para por-
tadores de necessidades especiais.  
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv, ventilador, frigobar, facilidades para por-
tadores de deficiência e varanda. 
  
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área Social: restaurante, bar e lanchonete 
com videokê, sala de tv e video, música am-
biente, estacionamento, guarda bagagem e 
circuito interno de tv, churrasqueiras, lavan-
deria, informações turísticas e internet dispo-
nível para hospedes.  
 
Recreação e Lazer : piscinas para adulto e 
infantil, quadra de esporte de areia, play 

ground e aparelhos para ginástica. 
 
Instalações para Eventos : espaço para 
reuniões com capacidade para 40 pessoas 
sentadas, onde oferece equipamentos básicos 
de audio-visual e um salão para festas com 
capacidade para 200 pessoas sentadas, onde 
oferece três tipos de iluminação, sanitários e 
cozinha própria e ventiladores de teto 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Observações Complementares: serve al-
moço, jantar, pizzas e lanches com sistema a 
la carte. Toda a área de transito é adaptada 
para portadores de necessidades especiais. 
Os cardápios oferecem tradução em italiano, 
francês e espanhol.  
Esta certificado no guia Quatro Rodas. Ofere-
ce cortesia para crianças de até três anos. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada dos Gravatais. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Coronel Luis Soares, 88. 
Barra do Itapemirim.  Cep: 29349-000. Área 
urbana. 

http://www.altodapraia.com.br
mailto:pousada@altodapraia.com.br
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Telefone : (28) 3532-2125. 
 
Web site : www.marataizes.tur.br 
 
E-mail:pousadagravatas@mtznet.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes e 4 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 12 apar-
tamentos com 30 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv, ventilador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área Social: sala com tv e video, sala para 
leitura, estacionamento, antena parabólica , 
guarda bagagem, lavanderia e internet. 
 
Recreação e Lazer: piscinas para adulto e 
infantil, quadra de esporte de areia, play 
ground e aparelhos para ginástica. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Observações Complementares: próximo à 
Ilha das Garças, local de reprodução de garças. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 

Nome da empresa:  
Pousada Miramar. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Av. Padre Anchieta, 299. Cida-
de Nova.  Cep: 29349-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-2419 e 3532-3918. 
 
Web site : www.apousada.cjb.net 
 
Endereço Eletrônico: 
miramar@mtznet.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes e 2 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 15 apar-
tamentos com 30 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv, ventilador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área Social: bar e lanchonete, sala de tv e 
video, sala de leitura, estacionamento, circui-
to interno de tv, antena parabólica, serviços 
bilingüe e lojas.  

Recreação e Lazer : piscinas com cascata, 
sauna a vapor, play ground e mesas a beira 
da piscina. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Observações Complementares: o quiosque 
do  bar funciona 24 horas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Camping Xodó. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Audir Morais, 1930.   Cep: 
29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-1291. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes e 4 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 19 suítes, 
10 chalés e 34 quartos para quatro pessoas, 
com um total de 80 leitos. 

http://www.marataizes.tur.br
mailto:E-mail:pousadagravatas@mtznet.com.br.
http://www.apousada.cjb.net
mailto:miramar@mtznet.com.br
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Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv, ventilador e frigobar somente nas suítes. 
 
Camping, Albergue e Colônia de férias: 4 
sanitários, bar e lanchonete, iluminação, 
churrasqueiras, chuveiros e lavanderia. 
  
Tipo de diária: não inclui café da manhã. 
 
Área Social: restaurante com capacidade 
para 100 pessoas e churrasqueiras.  
 
Recreação e Lazer: piscina, sauna a vapor e 
sala de jogos, que funciona apenas no verão. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Cia. do Peixe. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Av. Atlântica, 1800. Dona Ru-
th. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-2530. 
 
Web site : www.ciadopeixe.com.br 
 

Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 08 quartos 
com banheiro privativo, com um total de 40 
leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv, ventilador, frigobar, e ar condicionado. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área Social : restaurante com capacidade 
para 180 pessoas, bar e lanchonete e gara-
gem com 12 vagas. 
 
Recreação e Lazer: piscinas, sauna a vapor 
e sala de jogos. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Observações Complementares: registrado 
no guia Quatro Rodas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Pousada do Sol. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua João Neves de Novaes, 
s/n. Bairro Xodó. Cep: 29345-000. Área ur-
bana. 
 
Telefone : (28) 3532-1760. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente e 2 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 13 quartos 
com banheiro privativo, com um total de 36 
leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
tv, ventilador, frigobar e ar condicionado. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área Social: sala de TV e video, estaciona-
mento, antena parabólica e lavanderia. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Observações Complementares: registrado 
no guia Quatro Rodas. 

http://www.ciadopeixe.com.br
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Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
5.1.2 � Meios de Hospedagem  

Oficialmente Cadastrados. 
 
5.1.2.1 � Camping. 
 
Nome da empresa:  
Camping do Siri. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praia do Siri, s/n., km 09. La-
goa do Siri. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-8110. 
 
Fax : (28)3325-2202. 
 
Web site: www.campingdosiri.com.br 
 
E-mail: siriland@terra.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes e 4 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Tipo de diária: não inclui café da manhã. 

Área Social : cinco baterias de sanitários, 
sendo cada bateria com 08 chuveiros e 08 
sanitários femininos e o mesmo número mas-
culino, com um total geral de 80 unidades. 
Oferece bar e lanchonete, iluminação, pontos 
de luz para cada barraca ou trailers, churras-
queiras, chuveiros quente e frio (todos fun-
cionam com energia solar), no mesmo chu-
veiro pode-se adaptar quente ou frio, com 
um total de 80 unidades. Restaurante self-
service, segurança 24 horas, lava pratos, 
quadra de esportes de areia para vôlei e pe-
teca, tanque para lavar roupas, área verde 
para lazer. Seu espaço físico comporta mais 
de 800 pessoas distribuídas  em barracas. 
Também oferece estacionamento, pizzaria, 
bar na praia e limpa peixe. 
 
Recreação e Lazer: playground, sala de 
jogos e campo de futebol de areia. 
 
Instalações para Eventos: sala de tv/video e 
DVD, quadro branco e outros equipamentos.  
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Observações Complementare: as instala-
ções são divididas em duas áreas de acordo 
com as regras locais de silêncio e sossego. 
Realiza festas de Reveillon todos os anos com 
programação variada que se estende por 
vários dias. Há cinco locais diferentes para 
alimentação na área interna do camping. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 

Nome da empresa:  
Camping Barracuda. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Domingos Martins s/n. 
Lagoa Funda. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-2802 e 9998-0332. 
 
Web site: 
www.barracudatopcamping.com.br 
 
E-mail: barracudatopcamping.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 funcionários 
permanentes e 4 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Tipo de diária: não inclui café da manhã. 
 
Área Social: 30 sanitários, bar e lanchonete, 
iluminação, pontos de luz para barracas e 
traillers, churrasqueiras, chuveiros sendo 15 
quentes e 15 frios, restaurante, segurança, 
lava pratos, quadra de esportes, tanque para 
lavar roupas, área verde para lazer, espaço 
físico para 200 barracas, dois campos de 
society, área para motor-home e traillers e 
limpa peixe. 
 

http://www.campingdosiri.com.br
mailto:siriland@terra.com.br
http://www.barracudatopcamping.com.br
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Recreação e Lazer : playground e dois 
campos de futebol. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Informações\Observações Complementa-
res: área para alimentação com capacidade 
para até 150 pessoas, também utilizada para 
eventos particulares e festas de aniversário. 
 
Os campos de futebol são alugados diaria-
mente para a população em geral. 
Oferece acesso para a Praia da Barracuda. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
5.2 � ALIMENTAÇÃO. 
 
5.2.1 � Restaurante. 
 
Nome da empresa:  
Restaurante e Lanchonete El Shaday 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Atlântica, 540. Barra do 
Itapemirim. Cep: 29334-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-5791 
 
Gerências: geral. 

Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, de 7h às 
23h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 me-
sas e 45 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinhei-
ro. 
 
Equipamentos e serviços: mesa de sinuca 
e serviço a la carte. 
 
Tipos de cozinha: nacional e regional. 
 
Observações Complementares: anexo ao 
Hotel El Shaday. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Gaivotas Restaurante. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Av. Atlântica, s/n. Dona Ruth. 
Cep:  29345-000. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 

Número de funcionários: 8 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, de 11h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 42 me-
sas e 160 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: serviço a la carte. 
 
Tipos de cozinha: nacional e regional. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Video Lanches. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização Av. Simão Soares/n. Barra de 
Itapemirim. Cep:  29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-2309. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, de 11h às 15h. 
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Capacidade do empreendimento: 15 me-
sas e 60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: serviço self-service. 
 
Tipos de cozinha: nacional e regional. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Geredy�s Bar e Restaurante. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: rústica, não tombada. 
 
Localização Av. Vitória, 681.Praia da Colô-
nia. Cep:  29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-2750 e 9881-3726. 
 
Web site : www.maratimba.com/geredys 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 9 funcionários 
permanentes e 9 temporários. 
 
Funcionamento: diariamente, de 8h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 80 me-
sas e 320 cadeiras. 

Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ao vivo e 
mecânica. Local para eventos em construção 
com área suspensa, para uma média de 80 
pessoas e ducha. Possui atendimento a lá 
carte. Sanitários adaptados para portadores 
de necessidades especiais. 
 
Tipos de cozinha: nacional e regional. 
 
Observações Complementares: fornece 
buffet para festas e eventos. Promove festas 
sazonais e nas datas comemorativas. Aos 
sábados na alta temporada realiza Happy 
Hour de Blues ao vivo, das 16h às 21h. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante da Lagoa. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização Rua Projetada, s/n. Lagoa do 
Siri. Cep:  29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-8004. 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 permanentes e 

4 temporários. 
 
Funcionamento: diariamente, de 10h às 17h, 
em alta temporada horário especial até 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 15 me-
sas e 60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: sistema a la carte. 
 
Tipos de cozinha: nacional e regional. 
 
Observações Complementares: vista para 
a Lagoa do Siri. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Cia do Peixe. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização Av. Atlântica, 1800.Dona Ruth. 
Cep:  29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-2530. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 funcionários 

http://www.maratimba.com/geredys
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permanentes e 3 temporários. 
 
Funcionamento: diariamente, de 10h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 40 me-
sas e 180 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: sistema a la 
carte e estacionamento. 
 
Tipos de cozinha: nacional e regional. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pella Boca Pizzaria. 
   
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização Av. Simão Soares. Cidade Nova. 
Cep:  29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-4025. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes e 2 temporários. 
 

Funcionamento: diariamente de 7h às 24h, 
serve café da manha, almoço e jantar. 
 
Capacidade do empreendimento: 40 me-
sas e 120 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: sistema a la 
carte e música ambiente. 
 
Tipos de cozinha: nacional e regional. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Barzinho da Dutra. 
   
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização Av. Atlântica, 618. Centro. Cep:  
29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-2825. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes e 3 temporários. 
 
Funcionamento: diariamente, de 8h às 24h, 
serve almoço e jantar. 

Capacidade do empreendimento: 18 me-
sas e 70 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: sistema a la carte. 
 
Tipos de cozinha: nacional e regional. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Carne de Sol. 
   
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização Av. Atlântica. Centro. Cep:  
29345-000. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes e 3 temporários. 
 
Funcionamento: diariamente, de 9h às 23h, 
serve almoço e jantar. 
 
Capacidade do empreendimento: 15 me-
sas e 60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
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cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: sistema a la carte. 
 
Tipos de cozinha: nacional e regional. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Tropeiro Gaúcho. 
   
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização Av. Rubens Rangel. Cidade No-
va. Cep:  29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-3503. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes e 2 temporários. 
 
Funcionamento: diariamente, de 10h às 
22h, serve almoço e jantar. 
 
Capacidade do empreendimento: 15 me-
sas e 60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: sistema a la carte. 

Tipos de cozinha: nacional e regional. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Convés Restaurante e Pizzaria. 
   
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização Av. Simão Soares. Barra do 
Itapemirim. Cep:  29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-1105. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes e 2 temporários. 
 
Funcionamento: diariamente, de 19h às 24h. 
 
Capacidade do empreendimento: 25 me-
sas e 100 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: sistema a la carte. 
 
Tipos de cozinha: nacional e regional. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 

Nome da empresa:  
Bujão Restaurante. 
   
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização Av. Simão Soares, 630. Barra 
de Marataízes. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-3003 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes e 1 temporários. 
 
Funcionamento: diariamente de 8h às 16h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 me-
sas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: sistema a self-
service. 
 
Tipos de cozinha: nacional e regional. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
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Nome da empresa:  
Sorveteria e Lanchonete Tio Miquinho. 
   
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização Avenida Simão Doares, 630. 
Barra de Marataízes. Cep:  29345-000. Área 
urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-3003 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, de 7h às 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 8 mesas 
e 30 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinhei-
ro. 
 
Equipamentos e serviços: sistema a self-
service. 
 
Tipos de cozinha: nacional e regional. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 

5.2.2 � Bares / Cafés / Lanchonetes. 
 
Nome da empresa:  
Lanchonete Nascer do Sol. 
   
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização Avenida Atlântica, 09. Barra do 
Itapemirim. Cep:  29345-000. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
temporários. 
 
Funcionamento: durante os meses de janei-
ro e fevereiro de 8h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 8 mesas 
e 30 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: sistema a fast 
food. 
 
Tipos de cozinha: lanches, sucos e vitami-
nas.. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 

Nome da empresa:  
Bar Barra Vento.   
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização Av.Atlântica, s/n. Barra do Ita-
pemirim. Cep:  29345-000. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes e 1  temporário. 
 
Funcionamento: durante os meses de janei-
ro e fevereiro de 8h às 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 12 me-
sas e 48 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: sistema a la 
carte. 
 
Tipos de cozinha: porções e petiscos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
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Nome da empresa:  
Bar do Erivelto. 
  
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização Lagoa da Boa Vista divisa com 
Presidente Kennedy. Cep:  29345-000. Área 
urbana. 
 
Telefone: (28) 3531-7057. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários:  3 funcionários 
permanentes e 6 temporários. 
 
Funcionamento: diariamente, de 8h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 2 mesas 
e 8 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: mesa de sinuca. 
 
Tipos de cozinha: porções e petiscos. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Lanchonete Ebenézer. 
 
 Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização Lagoa da Boa Vista divisa com 
Presidente Kennedy. Cep:  29345-000. Área 
urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes e 1  temporário. 
 
Funcionamento: diariamente, de 8h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 2 mesas 
e 8 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: limpeza e sani-
tários. 
 
Tipos de cozinha: porções e petiscos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Bar da Teka. 
 
 Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização Praça da Igreja Santa Rita de 
Cássia. Lagoa do D�antas. Cep:  29345-000. 
Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 9 funcionários 
permanentes e 2 temporários. 
 
Funcionamento: diariamente, de 7h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 8 mesas 
e 32 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: sistema a la 
carte e música mecânica. 
 
Tipos de cozinha: porções e petiscos. 
 
Observações Complementares: Oferece 
grande variedade de pratos e porções à base 
de frutos do mar. Prato especial �Jambalaia�. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome da empresa:  
Caiaques Bar 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização Rua Projetada, s/n. Lagoa do 
Siri. Cep:  29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 9884-2171. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes e 1 temporário. 
 
Funcionamento: diariamente, de 8h às 18h 
e no verão de 8h às 21h. 
 
Capacidade do empreendimento: 25 me-
sas e 100 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: sistema a lá 
carte e música mecânica. 
 
Tipos de cozinha: porções e petiscos. 
 
Observações Complementares: aluga cai-
aques. Localizada de frente para a Lagoa do 
Siri com mesas as margens da Lagoa. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 

Nome da empresa:  
Pastelaria Barranova. 
 
 Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização Praça Antonio J. Soares. Barra de 
Itapemirim. Cep:  29345-000. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, de 18h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 4 mesas 
e 16 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: sistema a la 
carte e música mecânica. 
 
Tipos de cozinha: sucos e pastéis fritos na 
hora. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Marcelos Games. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização Praça Antonio J. Soares. Barra de 
Itapemirim. Cep:  29345-000. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, de 19h às 24h. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 me-
sas e 60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: sistema a la 
carte, mesas de sinuca e totó, jogos eletrôni-
cos, TV com DVD e música mecânica. 
 
Tipos de cozinha: sucos e lanches. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
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Nome da empresa:  
Bar e Lanchonete do Laerte. 
 
 Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Av. Simão Soares, s/n � Barra do 
Itapemirim. Cep:  29345-000. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, de 19h às 24h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 me-
sas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: sistema a lá 
carte e música mecânica. 
 
Tipos de cozinha: sucos e lanches. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Tico e Teco Lanches. 
 
 Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Júlio Mota, 414. Barra do 
Itapemirim. Cep:  29345-000. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, de 19h às 1h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 me-
sas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: sistema a la 
carte e música mecânica. 
 
Tipos de cozinha: sucos e lanches. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Recanto da Orla. 
 
 Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Av. Baira Mar s/n � Barra do 
Itapemirim. Cep:  29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-6772 (28) 9975-7823. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes e 3 temporários. 
 
Funcionamento: diariamente, de 18h às 1h. 
 
Capacidade do empreendimento: 35 me-
sas e 140 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: músicas mecâni-
cas, locais para eventos com capacidade para 
200 pessoas, área com churrasqueira, mesas 
de jogos, sauna. Atendimento de Prato feito e 
refeições com sistema a la carte. 
 
Tipos de cozinha: sucos e lanches. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome da empresa:  
Alcalar Sorvetes. 
 
 Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Av. Atlântica. Centro. 
Cep:  29345-000. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes e 2 temporários. 
 
Funcionamento: diariamente, de 12h às 
21h. 
 
Capacidade do empreendimento: 5 mesas 
e 20 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: sistema a lá 
carte e  self-service de sorvetes. 
 
Tipos de cozinha: nacional e regional. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Guri Sorvetes e Lanches. 
 
 Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Av. Governador Lacerda de 
Aguiar. Centro. Cep:  29345-000. Área urba-
na. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes e 1 temporários. 
 
Funcionamento: diariamente, de 10h às 
24h. 
 
Capacidade do empreendimento: 8 mesas 
e 32 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: sistema a lá 
carte e  self-service de sorvetes. 
 
Tipos de cozinha: nacional e regional. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Mickey Hamburguês. 
 
 Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Av. Governador Lacerda de 
Aguiar. Centro. Cep: 29345-000. Área urba-
na. 
 
Telefone : (28) 3532-1178. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes e 2 temporários. 
 
Funcionamento: diariamente, de 17h às 
24h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 me-
sas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinhei-
ro. 
 
Equipamentos e serviços: sistema fast 
food. 
 
Tipos de cozinha: nacional e regional. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome da empresa:  
Bar e Cia. 
 
 Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Av. Governador Lacerda de 
Aguiar, 142. Centro. Cep:  29345-000. Área 
urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 funcionários 
permanentes e 1 temporário. 
 
Funcionamento: diariamente, de 18h às 24h. 
 
Capacidade do empreendimento: 15 me-
sas e 60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: sistema a la 
carte e  self-service de sorvetes. 
 
Tipos de cozinha: nacional e regional. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Guggos Lanches. 
 
 Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Av. Simão Soares, 37. Barra de 
Itapemirim. Cep:  29345-000. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes e 1 temporário. 
 
Funcionamento: diariamente, de 7h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 me-
sas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: sistema a lá 
carte e  self-service de sorvetes. 
 
Tipos de cozinha: nacional e regional. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.3 � Casas de Chá / Confeitarias. 
 
Nome da empresa:  
Padaria Especiale. 
 
 Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Simão Soares. Barra de 
Itapemirim. Cep:  29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-4310. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, de 7h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 2  me-
sas e 10 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: panificadora. 
 
Tipos de cozinha: bolos, pães, tortas doces 
e salgadas, biscoitos e salgados. 
  
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome da empresa:  
Padaria Sem Nome. 
  
 Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Lagoa da Boa Vista,  Divisa 
com a Presidente Kennedy. Cep:  29345-000. 
Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-4310. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado de 
5h às 19h e domingo, de 5h às 12h. 
 
Capacidade do empreendimento: 4  ban-
cos no balcão. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: panificadora. 
 
Tipos de cozinha: bolos, pães, tortas doces 
e salgadas, biscoitos e salgados. 
  
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 

Nome da empresa:   
Padaria Multi Pães. 
  
 Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Av. Simão Soares, 233. Barra 
do Itapemirim. Cep:  29345-000. Área urba-
na. 
 
Telefone : (28) 3532-2338. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado, de 
6h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10  pes-
soas no balcão. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: panificadora. 
 
Tipos de cozinha: bolos, pães, tortas doces 
e salgadas, biscoitos e salgados. 
  
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 

Nome da empresa:  
Padaria Ribeiro.  
 
 Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Domingos Martins. Lagoa 
D�antas. Cep:  29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-8008. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, de 6h às 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 2 mesas 
e 8 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: panificadora. 
 
Tipos de cozinha: bolos, pães, tortas doces 
e salgadas, biscoitos e salgados. 
  
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
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Nome da empresa:   
Panificadora Chalé. 
 
 Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Av. Rubens Rangel. Cidade 
Nova. Cep:  29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-3408. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 permanentes e 
1 temporário. 
 
Funcionamento: diariamente de 5h30 às 
22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 pes-
soas no balcão. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: panificadora. 
 
Tipos de cozinha: bolos, pães, tortas doces 
e salgadas, biscoitos e salgados. 
  
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 

Nome da empresa:   
Panificadora e Lanchonete Paulo�s. 
 
 Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Av. Rubens Rangel. Cidade 
Nova. Cep:  29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-1411. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente de 5h30 às 
22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 pes-
soas no balcão. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: panificadora. 
 
Tipos de cozinha: bolos, pães, tortas doces 
e salgadas, biscoitos e salgados. 
  
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
 
 

Nome da empresa:   
Padaria Big Pão. 
 
 Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Av. Rubens Rangel. Cidade 
Nova. Cep:  29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-1435. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado, das 
5h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 pes-
soas no balcão. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: panificadora. 
 
Tipos de cozinha: bolos, pães, tortas doces 
e salgadas, biscoitos e salgados. 
  
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome da empresa:   
Panificadora Arco Íris. 
 
 Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Av. Simão Soares, 1023. Barra 
do Itapemirim. Cep:  29345-000. Área urba-
na. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado, das 
5h30 às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 15 pes-
soas no balcão. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: panificadora. 
 
Tipos de cozinha: bolos, pães, tortas doces 
e salgadas, biscoitos e salgados. 
  
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 
 

5.2.4 � Quiosques 
 
Nome da empresa:   
Quiosque da Pedra. 
 
 Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Av. Beira Mar, 52. Praia da 
Barra .Barra do Itapemirim. Cep:  29345-
000. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes e 1 temporário. 
 
Funcionamento: diariamente, de 8h às 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 6 mesas 
e 25 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: sistema a la 
carte e fast-food. 
 
Tipos de cozinha: nacional, regional, por-
ções, moquecas e salgados. 
  
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 

Nome da empresa:   
Praia de Lagoa D�antas. 
 
 Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praia do D�antas. Cep:  29345-
000. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
temporários. 
 
Funcionamento: durante o verão. 
 
Capacidade do empreendimento: 6 mesas 
e 25 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinhei-
ro. 
 
Equipamentos e serviços: sistema a la 
carte e fast-food. 
 
Tipos de cozinha: nacional, regional, por-
ções, moquecas e salgados. 
  
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
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Nome da empresa:   
Praia do Siri. 
 
 Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praia do Siri. Cep:  29345-000. 
Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
temporários. 
 
Funcionamento: durante o verão. 
 
Capacidade do empreendimento: 6 mesas 
e 25 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: sistema a la 
carte e fast-food. 
 
Tipos de cozinha: nacional, regional, por-
ções, moquecas e salgados. 
  
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
 Praia dos Cações. 
 
 Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praia dos Cações. Cep:  29345-
000. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
temporários. 
 
Funcionamento: durante o verão. 
 
Capacidade do empreendimento: 6 mesas 
e 25 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: sistema a la 
carte e fast-food. 
 
Tipos de cozinha: nacional, regional, por-
ções, moquecas e salgados. 
  
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 
 
 

Nome da empresa:   
Praia da Areia Preta. 
 
 Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praia da Areia Preta. Cep:  
29345-000. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
temporários. 
 
Funcionamento: durante o verão. 
 
Capacidade do empreendimento: 6 mesas 
e 25 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: encontrado dois 
quiosques e dois bares. 
  
Tipos de cozinha: nacional, regional, por-
ções, moquecas e salgados. 
  
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome da empresa:   
Praia da Cruz. 
 
 Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praia da Cruz.  Cep:  29345-
000. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
temporários. 
 
Funcionamento: durante o verão. 
 
Capacidade do empreendimento: 6 mesas 
e 25 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: encontrado dois 
quiosques e dois bares. 
  
Tipos de cozinha: nacional, regional, por-
ções, moquecas e salgados. 
  
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 
 

Nome da empresa:   
Praia Central. 
 
 Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praia Central.  Cep:  29345-
000. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
temporários. 
 
Funcionamento: durante o verão. 
 
Capacidade do empreendimento: 6 mesas 
e 25 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: encontrado dois 
quiosques e dois bares. 
  
Tipos de cozinha: nacional, regional, por-
ções, moquecas e salgados. 
  
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 
 

Nome da empresa:   
Praia das Arraias. 
 
 Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praia das Arraias. 
 Cep:  29345-000. Área não urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
temporários. 
 
Funcionamento: durante o verão. 
 
Capacidade do empreendimento: 6 mesas 
e 25 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: encontrado dois 
quiosques e dois bares. 
  
Tipos de cozinha: nacional, regional, por-
ções, moquecas e salgados. 
  
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
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Nome da empresa:   
Praia Cidade Nova. 
 
 Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praia Cidade Nova. Cep:  
29345-000. Área não urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
temporários. 
 
Funcionamento: durante o verão. 
 
Capacidade do empreendimento: 6 mesas 
e 25 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: encontrado 5 
quiosques e 2 bares. 
  
Tipos de cozinha: nacional, regional, por-
ções, moquecas e salgados. 
  
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 
 

Nome da empresa:   
Praia da Barra. 
 
 Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praia da Barra. Cep:  29345-
000. Área não urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
temporários. 
 
Funcionamento: durante o verão. 
 
Capacidade do empreendimento: 6 mesas 
e 25 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: encontrado 5 
quiosques e 2 bares. 
  
Tipos de cozinha: nacional, regional, por-
ções, moquecas e salgados. 
  
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
Obs: alguns dos estabelecimentos relaciona-
dos funcionam somente nas temporadas de 
verão, sendo que na maioria das vezes rea-
brem com nomes diferentes a cada ano. Os 
serviços oferecidos são porções, tira gostos, 

bebidas e na menor das vezes alguma refei-
ção. Dispõem de mesas, cadeiras e áreas de 
sombra. Além desses locais, muitas residên-
cias passam a oferecer serviços de bar e lan-
chonete, quando situadas próximas as praias. 
 
 
 
5.2.5 � Outros 
 
Nome da empresa:   
Pizzaria do Raulino. 
 
 Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Av. Cristiano Dias Lopes. Barra do 
Itapemirim. Cep:  29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-4857. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: de terça a Domingo, a 
partir das 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 me-
sas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: sistema a la carte. 
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 Tipos de cozinha: pizzas e porções. 
  
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:   
Pit Stop Pizzaria. 
 
 Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praça Antônio S. Soares, s/n. 
Barra do Itapemirim. Cep:  29345-000. Área 
urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, a partir das 19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 8 mesas 
e 30 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: sistema a la carte. 
  
Tipos de cozinha: pizzas e lanches. 
  
Referências/Documentos consultados: in 
loco 
 

Nome da empresa:   
Sorveteria Magali. 
 
 Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Av. Rubens Rangel. Cidade 
Nova. Cep:  29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-2927. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, de 9h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 8 mesas 
e 30 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: sistema self-
service.  
 
Tipos de cozinha: sorvetes. 
  
Referências/Documentos consultados: 
 in loco 
 
 
 
 
 

Nome da empresa:   
Sorveteria Patinhas. 
 
 Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Av. Rubens Rangel, 56. Cidade 
Nova. Cep:  29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-1519. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 permanentes. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta - feira 
das 10h às 23h e sábado e domingo das 13h 
às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 8 mesas 
e 30 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: sistema self-
service.  
 
Tipos de cozinha: sorvetes. 
  
Referências/Documentos consultados: 
in loco 
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Nome da empresa:  
Carvalho�s Pizzaria. 
 
 Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
Localização: Av. Rubens Rangel, 31. Cidade 
Nova. Cep:  29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-6652. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 permanentes. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira 
das 10h às 23h e sábado e domingo das 13h 
às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 me-
sas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: sistema a lá 
carte.  
 
Tipos de cozinha: pizzas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Pizzaria Hamburgão. 
 
 Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Av. Rubens Rangel, 59. Cidade 
Nova. Cep:  29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-3012. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, das 18h às 
23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 me-
sas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: sistema a lá 
carte.  
 
Tipos de cozinha: pizzas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco 
 
 
 

Nome da empresa:   
Sorveteria e Pizzaria Sobel. 
 
 Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Lagoa da Boa Vista divisa com 
Presidente Kennedy. Cep:  29345-000. Área 
urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente, das 8h às 
23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 me-
sas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: sistema a la 
carte.  
 
Tipos de cozinha: pizzas e sorvetes. 
  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco 
 
 
 
 



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

74

Nome da empresa:   
Bar e Sorveteria da Praça. 
 
 Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praia de Lagoa D�antas. Praça 
da Igreja Santa Rita de Cássia. Cep:  29345-
000. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: sábado, domindo e tempo-
rada de verão. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 me-
sas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: sistema a lá 
carte.  
 
Tipos de cozinha: sorvetes. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco 
 
 
 
 
 

5.3 � TRANSPORTE 
 
5.3.1 - Transportadoras Turísticas 
 
Nome da empresa:  
Viação São Geraldo. 
 
Integra rede de transportes: local, regio-
nal e nacional. 
 
Endereço: Av. Atlântica, 1000. Centro. Cep: 
20345-000. Área urbana. 
 
Telefone: (28) 3532-3260. 
 
Gerencias: geral. 
 
Período de atendimento: diariamente, de 
6h às 20h30. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: própria. 
 
Abrangência do atendimento: local, regio-
nal e nacional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar condicionado, 
instalações sanitárias e serviço de bordo. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco 

Nome da empresa:  
Viação Itapemirim. 
 
Integra rede de transportes: local, regio-
nal e nacional. 
 
Endereço: Rua Carlos Rebelo Silva, 57. Cen-
tro. Cep: 20345-000. Área urbana. 
 
Telefone: (28) 3532-1309. 
 
Gerencias: geral. 
 
Período de atendimento: diariamente, de 
6h às 20h30. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: própria. 
 
Abrangência do atendimento: local, regio-
nal e nacional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar condicionado, 
instalações sanitárias, serviço de bordo. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
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Nome da empresa:  
Viação Sudeste. 
 
Integra rede de transportes: local, regio-
nal e nacional. 
 
Endereço: Rodovia ES-490. Cep: 20345-
000. Área urbana. 
 
Telefone: (28) 3532-1311. 
 
Gerencias: geral. 
 
Período de atendimento: diariamente, de 
6h às 20h30. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: própria. 
 
Abrangência do atendimento: local, regio-
nal e nacional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: instalações sanitá-
rias. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco 
 
 
 
 
 

5.3.2 � Táxis 
 
Nome da empresa:  
Ponto de Taxi. 
 
Integra rede de transportes: local, regio-
nal e nacional. 
 
Endereço: Rodovia ES-490. Cep: 20345-
000. Área urbana. 
 
Telefone: (28) 3532-3698. 
 
Gerencias: associação de taxistas. 
 
Período de atendimento: diariamente, 24h. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: própria, 
com 19 veículos. 
 
Abrangência do atendimento: local e regi-
onal. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado e 
música ambiente. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco 
 
 
 

Nome da empresa:  
Ponto de Taxi. 
 
Integra rede de transportes: local, regio-
nal e nacional. 
 
Endereço: Praça Antônio Jaques Soares,s/n. 
Barra de Itapemirim. Cep: 20345-000. Área 
urbana. 
 
Telefone: (28) 3532-3698. 
 
Gerencias: associação de taxistas. 
 
Período de atendimento: diariamente, 24h. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: própria, 
com 6 veículos. 
 
Abrangência do atendimento: local, regio-
nal. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar condicionado e 
música ambiente. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco 
 
 
 
 



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

76

5.4 � EVENTOS 
 
5.4.1 � Auditórios/Salões  

de Convenções/Salas. 
 
Nome:  
Espaço do Centro Cultural de Aquino. 
 
Localização: Rua Projetada , s/n. Cidade 
Nova. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Telefone: (28) 3532-1538 
 
Administração: Prefeitura Municipal. 
 
Formas de Pagamento:  gratuito. 
 
Características Gerais:. não informado 
 
Período de Atendimento : permanente. 
 
Espaço Físico: uma sala com capacidade 
para 200 pessoas. 
 
Área para Feiras e Exposições: não há. 
 
Equipamentos e Serviços: instalações sani-
tárias e camarim. 
 
Outras Instalações: uma suíte sem mobília. 
 
Descrição e Observações Complementares:  
anexo a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco 

Nome:  
Salão da Pousada Alto da Praia. 
 
Localização: Estrada das Cancelas, 111. 
Centro. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Telefone: (28) 3532-3630 
 
Web Site: www.altodapraia.com.br 
 
E-mail: 
pousada@altodapraia.com.br 
 
Administração: geral. 
 
Formas de Pagamento:  cartão de crédito, 
cheques ou dinheiro. 
 
Características Gerais: de acordo com soli-
citação  agendamento. 
 
Espaço Físico: um salão que pode ser utili-
zado para reuniões e palestras ou festas e 
confraternizações particulares. Capacidade 
para 200 pessoas sentadas. 
 
Área para Feiras e Exposições: não há. 
  
Equipamentos e Serviços: instalações sani-
tárias, serviços de limpeza, ventilador de teto 
e iluminação especial, também possui várias 
facilidades para portadores de necessidades 
especiais. 
 
Outras Instalações: cozinha em anexo. 
 

Descrição e Observações Complementa-
res: anexo a Pousada Alto da Praia. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco 
 
 
 
5.5 � LAZER E ENTRETENIMENTO 
 
5.5.1 � Parques, Jardins e Praças. 
 
Nome:  
Praça Antonio Jaques Soares 
 
Localização: Praça Antonio Jaques Soares, 
s/n . Barra do Itapemirim. Cep: 29345-000. 
Área urbana. 
 
Administração: Prefeitura Municipal. 
 
Formas de Ingresso:  gratuito. 
 
Características Gerais: diariamente,  24 horas. 
 
Equipamentos, Instalações e Serviços: 
telefone público. 
 
Principais Atividades Ocorrentes: lazer. 
 
Descrição e Observações Complementa-
res: grande área verde, bancos, play ground 
e quadra poliesportiva. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco 

http://www.altodapraia.com.br
mailto:pousada@altodapraia.com.br
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5.5.2  � Clubes 
 
Nome:  
Associação Atlética do Brasil. 
 
Localização: Rua Graziele Zellar Gazani, 
s/n. Barra do Itapemirim. Cep: 29345-000. 
Área urbana. 
 
Telefone: (28) 3532-1663 
 
Administração: gerência geral e 10 funcio-
nários permanentes e 4 funcionários tempo-
rários. 
 
Formas de Ingresso:  pago ou entrada 
franca para associados. 
 
Características Gerais: de segunda a do-
mingo, no horário de 08h às 18h. 
 
Equipamentos, Instalações e Serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
serviços de limpeza e telefone público. 
 
Principais Atividades Ocorrentes: lazer e 
esportes. 
 
Descrição e Observações Complementares: 
salão de festas para 400 pessoas, piscina, bar, 
quadra poliesportiva, campo de futebol, toboá-
gua, churrasqueira, sauna e pessoal especiali-
zado para sessões de massoterapia. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco 

5.5.3 � Estádios, Ginásios e Quadras. 
 
Nome:  
Quadra de Areia da Praia da Barra 
 
Localização: Praia da Barra. Barra do Ita-
pemirim. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Administração: Prefeitura Municipal. 
 
Formas de Ingresso:  gratuito. 
 
Características Gerais: diariamente, das 7h 
às  22h. 
 
Equipamentos, Instalações e Serviços: 
duas quadras de areia para a prática de vôlei 
ou futevôlei. 
 
Principais Atividades Ocorrentes: espor-
tes e lazer. 
 
Descrição e Observações Complementa-
res: área para caminhadas com quilometra-
gem marcada. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:  
Estádio Joca Soares. 
 
Localização: Rua João Rodrigues Soares 
s/n. Barra do Itapemirim. Cep: 29345-000. 
Área urbana. 
Administração: Prefeitura Municipal. 
 
Formas de Ingresso:  gratuito em dias de 
treinos e nos dias de jogos  é pago.  
 
Características Gerais: de segunda a do-
mingo, no horário de 08h às 16h. 
 
Equipamentos, Instalações e Serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
serviços de limpeza e telefone público. 
 
Principais Atividades Ocorrentes: jogos 
de futebol, eventos do município ou da regi-
ão. 
 
Descrição e Observações Complementa-
res: pertence ao Esporte Clube Ypiranga, tem 
arquibancada com capacidade máxima para 
200 pessoas sentadas e na área total para 
800 pessoas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco 
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5.5.4 � Casas de Dança. 
 
Nome:  
Bailão Baira Mar. 
 
Localização: Av. Beira Mar, 48. Barra do 
Itapemirim. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Administração: gerência geral. 
 
Formas de Ingresso:  pago. 
 
Características Gerais: sexta, sábado e 
Domingo, no horário de 20h às 02h, depen-
dendo da festa pode terminar mais tarde. 
 
Equipamentos, Instalações e Serviços: 
instalações sanitárias, serviços de segurança 
e telefone público. 
 
Principais Atividades Ocorrentes: bailes 
de forró. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco 
 
 
Nome:  
Mameluco Jump Bar 
 
Localização: Av. Miramar, 47. Praia da Co-
lônia. Centro. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Telefone: (28) 3532-2012. 
 
Administração: gerência geral e 6 funcioná-

rios permanentes. 
 
Formas de Ingresso:  pago.  
 
Características Gerais: na baixa temporada  
sexta e sábado e em alta temporada de terça 
a domingo. O  horário de funcionamento é a 
partir das 22h. 
 
Equipamentos, Instalações e Serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
serviços de limpeza, serviços de segurança, 
pista de dança e scoth bar. 
 
Principais Atividades Ocorrentes: shows 
musicais, festas temáticas e noites dançan-
tes. 
 
Descrição e Observações Complementa-
res: na baixa temporada há shows somente 
nos sábados e na alta temporada há shows 
de quinta a domingo. Oferece dois ambien-
tes, um deles com pista de dança e outro 
com área para alimentação com mesas e 
cadeiras. Não permite acesso de menores de 
16 anos. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco 
 
 
 
 
 
 
 

5.5.5 - Outros Serviços e  
Equipamentos Turísticos 

 
5.5.4.1 - Entidades e Associações  

de Prestadores de Serviços. 
 
Nome:  
CDL � Câmara de Dirigentes Lojistas. 
 
Localização: Rua José Brumana,s/n. Barra 
do Itapemirim.. Cep: 29345-000. Área urba-
na. 
 
Telefone: (28) 3532-1400. 
 
Gerências: diretor presidente. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
Sexta, das 8h às 17h30. 
 
Formas de pagamento: associados. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
limpeza e instalações sanitárias. 
 
Principais atividades ocorrentes: ações 
para o comércio local. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco 
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Nome:  
Sindicato de Agricultores Familiares e 
Assalariados Rurais de Marataízes. 
 
Localização: Av. Rubens Rangel,1302. Cen-
tro. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Telefone: (28) 3532-7733. 
 
Gerências: diretor presidente. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: de segunda à 
sexta, das 8h às 17h30. 
 
Formas de pagamento: associados. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
limpeza e instalações sanitárias. 
 
Principais atividades ocorrentes: ações 
para agricultores locais. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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6 - INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 
TURÍSTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS  
DO MUNICÍPIO 

 
6.1.1 � Características Gerais. 
 
6.1.1.1 � Políticas 
 
Nome da empresa:  
Marataízes. 
 
Localização:  
Metrópole expandida ao Litoral Sul 
Latitude � 21º 02� 37�. 
Longitude � 40º 49� 27�. 
 
Endereço da prefeitura: Av. Rubens Ran-
gel, 1604. Centro. Cep: 29345-000. Área 
urbana. 
 
Telefone: (28) 3532-3636. 
 
Fax: (28) 3532-6581. 
 
E-mail: pmm@financas.com.br 
 
Registro estadual: 01609408/0001-28 
 
Referências/Documentos consultados:  
IPES. 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.1.2 - Geográficas 
 
Área total do município: 132 Km2. 
 
Município limítrofes:  
Norte : Itapemirim. 
Sul :  Presidente Kennedy. 
Oeste:   Itapemirim. 
 
Distritos:  Sede. 
 
Temperatura:  
Média Mínima: 18 º 
Média Máxima: 30 º 
 
Clima: tropical litorâneo. 
 
Altitude :  3m (Sede) 
 
Referências/Documentos consultados:  
www.ipes.es.gov.br. Acesso em jun.2004. 
 
 
6.1.1.3 - Econômicas 
 
Principais atividades econômicas: cultura 
de abacaxi, cana-de-açucar e mandioca, a 
pesca artesanal e o turismo. 
 
Referências/Documentos consultados: 
www.sebraees.com.br/municipios 
 
 
 
 
 

mailto:pmm@financas.com.br
http://www.ipes.es.gov.br
http://www.sebraees.com.br/municipios
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6.1.2  - Aspectos Históricos 
 
Um dos mais novos municípios capixabas, 
emancipado em 1997, Marataízes possui sua 
história e economia ligada ao município que 
era anexado, Itapemirim. A mais antiga refe-
rência sobre o povoamento da região do atual 
município de Marataizes remonta a 1539, 
quando Pedro da Silveira se estabeleceu pró-
ximo a foz do Rio Itapemirim, em sua fazen-
da. Após ataque dos indígenas Puris, em 
1771, os mineradores da região da Serra do 
Castelo, em fuga, vieram, em parte, também 
a se estabelecer na Foz do Rio Itapemirim. 
Dois destes mineradores, Pedro Bueno e Ca-
pitão Baltazar Carneiro, adquiriram direitos a 
uma fazenda com engenho de açúcar. Esta 
propiredade, denominada Fazendinha, se 
localiza  onde hoje é a cidade de Vila de Ita-
pemirim. A região progrediu com o surgimen-
to de novas fazendas, a concessão de sesma-
rias e a legalização das propriedades, a eco-
nomia baseava-se  na cultura de cana e na 
produção de açúcar e aguardente.  
 
A importância da região devia aos seguintes 
fatores: grandes propriedades agrícolas pro-
dutoras de cana-de-açúcar e a posição estra-
tégica de Vila do Itapemirim, que além de 
servir de porto escoadouro da produção, está 
situada no encontro entre a chamada Estrada 
Geral, que unia pelas praias Vitória ao Rio de 
Janeiro, e a ligação com o interior, especial-
mente com a Estrada do Rubim na Serra do 
Castelo. 
 

No governo de Jerônimo Monteiro (1908 a 
1912) houve a efetivação da medida de esta-
belecer um engenho central em Itapemirim, 
com a criação da Usina Paineiras, destinada a 
modernizar e ampliar a produção de açúcar, 
substituindo os velhos e antieconomicos en-
genhos. Também neste período, iniciou-se a 
construção da Estrada de Ferro Itapemirim, 
que ligava o Porto de Barra do Itapemirim até 
a Usina Paineiras e posteriormente (1920), 
de Paineiras até Cachoeiro. 
 
Devido ao grande desenvolvimeto urbano e 
econômico vivido pela região, a partir dos 
anos 60 e 70, Marataízes já era um balneário 
muito conhecido, por isso as famílias mais 
abastadas do Espírito Santo e de Minas Ge-
rais passaram a possuir casas de praia no 
local, com isso a partir dos anos 90 a cidade 
viveu um grande avanço imobiliário, o que 
contribuiu para o desenvolvimento do balneá-
rio. 
 
A Barra do Itapemirim, possui locais com 
significado histórico regional. Em Tupi 
Marataízes significa �canais que correm para 
o mar�, e em torno de seu nome existem 
várias lendas do folclore regional. 
 
Referências/Documentos consultados: 

www.amenezes.com.br. Acesso em jun. 
2004. 

 
 
 
 

6.1.3 - Administração Municipal 
 
6.1.3.1 - Estrutura Administrativa. 
 
Nome do Prefeito: Antonio Bitencourt. 
 
Número de funcionários Permanentes:  
 
Número de funcionários Temporários:  
 
Número de secretarias, Departamentos e 
Outros:  
 

 Secretaria Municipal de  Educação;  
 Secretaria Municipal de Saúde; 
 Secretaria Municipal de Agricultura; 
 Secretaria Municipal de Turismo; 
 Secretaria Municipal de Administração; 
 Secretaria Municipal de Ação Social; 
 Secretaria Municipal de Obras; 
 Secretaria Municipal de Finanças; 
 Secretaria Municipal de Planejamento; 
 Pocuradoria e 
 Gabinete. 

Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amenezes.com.br
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6.1.3.2 - Gestão do Turismo 
 
Órgão oficial de turismo: Secretaria Muni-
cipal de Cultura, Turismo e Lazer. 
 
Titular do órgão: Roberto Ferreira Malta. 
 
Conselho municipal de turismo: lei 
nº.022/97 cria COMTUR- Conselho Municipal 
de Turismo. 
 
Referências/Documentos consultados:  
IPES. 
 
6.1.4 - Legislação Municipal. 
 
Lei Orgânica do Município: Lei nº. 4.619 
de 14/01/1992, com data de instalação em 
01/01/1997, sendo Itapemirim o município 
de origem. 
 
Legislação de criação do SIM � Selo de 
inspeção Municipal: Lei nº. 736/2003 
 
Legislação de criação do PDU � Plano de 
Desenvolvimento Urbano: Lei nº. 
305/2000 
 
Referências/Documentos consultados:  
IPES. 
 
 
 
 
 
 

6.1.5 � Feriados Municipais 
 

 16 de outubro � Emancipação Política 
do Município; 

 01 de janeiro � Nossa Senhora dos Na-
vegantes � santo padroeiro. 

  
 
6.1.6 - Serviços Públicos 
 
6.1.6.1 - Abastecimento de Água. 
 
Empresa responsável: SAAE � Serviço Au-
tônomo de Água e Esgoto. 
 
Tipo de abastecimento de água e número 
de domicílios particulares permanentes 
atendidos (%): 
 

 rede geral � 81,5%; 
 poço ou nascente (na propriedade) � 

18,2% e 
 outra � 0,3%. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. SAAE - Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto. 
2. IBGE, Microdados do Censo 2000. 
3. IPES. Disponível em: < 
<http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mu
nicipios/45/Habitacao/tab06.pdf>. Acesso 
em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 
Microdados do Censo 2000. Acesso em 
jun. 2004. 

 
 

6.1.6.2 - Serviços de Esgoto. 
 
Empresa responsável: SAAE � Serviço Au-
tônomo de Água e Esgoto. 
 
Tipo de abastecimento de esgoto e nú-
mero de domicílios particulares perma-
nentes atendidos (%): 
 

 fossa rudimentar � 2,8%; 
 fossa séptica � 69,4%; 
 outro escoadouro � 0,7%; 
 rede geral de esgoto ou pluvial � 

17,5%; 
 rio, lago ou mar -2,6%; 
 vala � 3,0% e  
 nenhuma � 4,1%. 

 
Tipo de abastecimento de esgoto e nú-
mero de domicílios particulares perma-
nentes urbanos(%): 
 

 fossa rudimentar � 3,2%; 
 fossa séptica � 67,7%; 
 outro escoadouro � 0,3%; 
 rede geral de esgoto ou pluvial � 

22,1%; 
 rio, lago ou mar � 3,0%; 
 vala � 2,0% e 
 nenhuma � 1,8%. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1 CESAN. 
2 IBGE, Microdados do Censo, 2000.  
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6.1.6.3 - Serviços de Energia. 
 
Tipo de abastecimento de energia: elétri-
ca. 
 
Empresa responsável: ESCELSA - Espírito 
Santo Centrais Elétricas S/A. 
 
Localização: Avenida Governador 
Francisco Lacerda Aguiar, 113, Centro.  
 
Cep: 26345-000. 
 
Telefone: (28) 3532-1414. 
 
Número de domicílios atendidos:  
1. Residencial: 11.833 
2. Comercial: 995 
3. Industrial: 65 
4. Rural: 1.409. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. ESCELSA - Espírito Santo Centrais E-
létricas. 

2. http://www.sebraees.com.br. Acesso 
em jun. 2004. 

 
6.1.6.4 - Serviços de Coleta de Lixo. 
 
Tipo de lixo coletado e número de domi-
cílios particulares permanentes atendi-
dos (%): 

 coletado � 74,3%; 
 jogado em rio, lago ou mar � 0,2%; 
 jogado terreno baldio ou logradouro � 

2,9%; 

 queimado ou enterrado � 22,5% e 
 
Empresa responsável: Prefeitura Municipal 
de Marataízes. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1 IBGE, Microdados do Censo 2000. 
2 Disponível em: 

www.ipes.es.gov.br. Acesso em: 
jan. 2005. 

 
6.1.6.5 � Outros Serviços. 
 
Telefones Públicos: 5.627 (abril/2003). 
 
Termiais telefônicos existentes: 
6.606(abril/2003). 
 
Referências/Documentos consultados:  
www.sebraees.com.br. Acesso em jun. 2004. 
 
 
6.1.7 - Outras Informações. 
 
Distância da Sede à Capital do Estado: 
127km. 
 
Densidade demográfica: 231,1 (2000) e 
261,9 (2004). 
 
População residente: total de 30.603, 
27.757 urbana e 6.846 rural. 
 
Referências/Documentos consultados: 
IBGE e IPES. 
 

6.2 - MEIOS DE ACESSO AO MUNICÍPIO 
 
6.2.1 -   Terrestres 
 
6.2.1.1 -  Terminais / Estações  

Rodoviárias e Serviços  
Rodoviários. 

 
Meios de acesso ao município: 

 Rodovia Estadual, pavimentada, em 
bom estado de    conservação,     ES-
060 ( Rodovia do Sol), ES-490 e ES-
487. 

 
Equipamentos, serviços e facilidades nos 
equipamentos e vias de acesso: instala-
ções sanitárias, locais de alimentação, serviço 
de limpeza, serviço de segurança, serviço de 
saúde, telefone público, caixa eletrônico, 
estacionamento, lojas de conveniências, lo-
cais de alimentação, venda de passagens, 
instalações sanitárias e limpeza. 
 
Acesso para capital do Estado: seguir pela 
Rodovia ES-060 em direção a BR-101. 
 
Acesso para outros municípios: 

 Rodovia do Sol (ES 060).  
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Marataízes. 
 
 
 
 
 

http://www.sebraees.com.br
http://www.ipes.es.gov.br
http://www.sebraees.com.br
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6.3 - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 
 
6.3.1 � Agências Postais. 
 
Nome/Entidade:  
Agência dos  Correios Marataízes. 
 
Localização: Av. Rubens Rangel. Centro. 
Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Web site : www.correios.com.br. 
 
E-mail : acmtw@correios.com.br. 
 
Telefone : (28) 3532-2999/ 3532-2275. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 9h às 
17h.  
 
Equipamentos: Sedex, encomendas, banco 
postal e serviços. 
 
Serviços prestados: postagem. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/Entidade:  
Agência dos  Correios Barra  
de Itapemirim. 
 
Localização: Av. Simão Soares, 499. Barra 
de Itapemirim. Cep: 29349-000. Área urba-
na. 
 

Web site : www.correios.com.br. 
 
E-mail : acbii@correios.com.br. 
 
Telefone : (28) 3532-2399/3532-1573. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 9h às 
17h.  
 
Equipamentos: Sedex, encomendas, banco 
postal e serviços. 
 
Serviços prestados: postagem. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/Entidade:  
Agência dos  Correios. 
 
 Localização: Rua Antonio Martins s/n. La-
goa D�antas. Cep: 29349-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28)  
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 9h às 
17h.  
 
Equipamentos: Sedex, encomendas, banco 
postal e serviços. 
 
Serviços prestados: postagem. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 

6.3.2 � Postos Telefônicos  
/ Telefonia Celular. 

 
Nome/Entidade:  
Operadoras Vivo, Claro, Oi e Tim. 
 
 Localização: em todo o município Cep: 
29349-000. Área urbana e não urbana . 
 
Web Site: www.vivo.com.br, 
www.claro.com.br, www.oi.com.br, 
www.tim.com.br 
 
Funcionamento: diariamente, 24h. 
 
Equipamentos: torres de transmissão. 
 
Serviços prestados: telefonia celular. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
6.3.3 � Emissoras de Rádio / Tv 
 
Nome/Entidade:  
Rádio Marataízes 88,7 FM. 
 
 Localização: Rodovia Safra Marataízes s/n. 
Esplanada. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Telefone: (28) 3532-2341 e 3532-2323. 
 
Funcionamento: diariamente, das 5h às 
24h. 
 

http://www.correios.com.br.
mailto:acmtw@correios.com.br.
http://www.correios.com.br
mailto:acbii@correios.com.br.
http://www.vivo.com.br
http://www.claro.com.br
http://www.oi.com.br
http://www.tim.com.br
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Equipamentos: os necessários aos serviços 
prestados. 
 
Serviços prestados: rádio local com notici-
as, comerciais e programação musical. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
6.3.4 � Jornais e Revistas  

Regionais / Locais 
 
Nome/Entidade:  
Jornal Marataízes. 
 
 Localização: Rua Projetada, 139. Centro. 
Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
8h às 17h. 
 
Equipamentos: os necessários aos serviços 
prestados. 
 
Serviços prestados: veiculação de notícias, 
informativo e anúncios comerciais. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 
 

Nome/Entidade:  
Jornal O Litoral. 
 
 Localização: Rua Odálio, 34. Santa Tereza. 
Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Telefone: (28) 3532-1950. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
8h às 17h. 
 
Equipamentos: os necessários aos serviços 
prestados. 
 
Serviços prestados: veiculação de notícias, 
informativo e anúncios comerciais. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
6.3.5 �Internet 
 
Nome/Entidade:  
Mtz Net. 
 
 Localização: Av. Simão Soares, s/n. Barra do 
Itapemirim. Cep: 29349-000. Área urbana. 
 
Telefone: (28) 3532-4730. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
8h às 18h. 
 
Equipamentos: os necessários aos serviços 
prestados. 

 
Serviços prestados: provedor de Internet. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
6.4  � SISTEMA DE SEGURANÇA 
 
6.4.1 � Delegacias e Postos de Polícia. 
 
Nome/entidade:  
3º Companhia de Polícia Militar 
 
Localização: Rua Dr. Jairo Rodrigues Soa-
res. Barra de Itapemirim. Cep: 29345-000. 
Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-1033 
 
Funcionamento: diariamente, 24h. 
 
Equipamentos: viatura, rádio e telefones. 
 
Serviços Prestados: segurança pública 
 
  
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
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Nome/entidade:  
Policia Civil de Marataizes. 
 
Localização: Rua Rubens Rangel. Cidade 
Nova. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-6322. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
7h às 18h. 
 
Equipamentos: viatura, rádio e telefones. 
 
Serviços Prestados: segurança pública 
 
 Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
6.5 � SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR 
 
6.5.1 � Clínicas Médicas. 
 
Nome/entidade:  
Clínica Projeto de Saúde. 
 
Localização: Rua Rubens Rangel, 1681. 
Cidade Nova. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Funcionamento: de segunda a Sexta, das 
8h às 17h e Sábado, das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: todos necessários ao serviço 
prestado. 
 
Serviços Prestados: cardiologia, ginecologi-

a, neurologia e pediatria. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Clinica Clindi Barra. 
 
Localização: Av. Crisitiano Dias Lopes, s/n. Barra 
do Itapemirim. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-1836. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
8h às 19h. 
 
Equipamentos: todos necessários ao serviço 
prestado. 
 
Serviços Prestados: cardiologia, ginecologi-
a, neurologia, cirurgia geral, dermatologia, 
otorrino, fisioterapia, angiologia e cirurgia 
vascular e pediatria. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
6.5.2� Postos de Saúde. 
 
Nome/entidade:  
Unidade Sanitária da Barra. 
 
Localização: Rua Dr. Jairo dos Santos Ne-
ves, s/n. Barra do Itapemirim. Cep: 29345-

000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-1095. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
7h às 12h30. 
 
Equipamentos: todos necessários ao serviço 
prestado. 
 
Serviços Prestados: ginecologia, pediatra e 
clinico geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Posto de Saúde de Lagoa D�antas. 
 
Localização: Lagoa D�antas. Cep: 29345-
000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-8031. 
 
Funcionamento: de segunda a Sexta, das 
7h às 13h. 
 
Equipamentos: todos necessários ao serviço 
prestado. 
 
Serviços Prestados: ginecologia, pediatra e 
clinico geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
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Nome/entidade:  
Posto de  Atendimento Médico Municipal 
de Marataízes. 
 
Localização: Av. Simão Soares, s/n. Centro. 
Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-1650. 
 
Funcionamento: diariamente, 24h. 
 
Equipamentos: todos necessários ao serviço 
prestado. 
 
Serviços Prestados: ginecologia, pediatra, 
consulta médica e clinico geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
6.5.3 � Farmácias 
 
Nome/entidade:  
Farmacia de Manipulação Ágape. 
 
Localização: Av. Rubens Rangel. Cidade 
Nova. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-1330. 
 
Funcionamento: diariamente, de 7h às 20h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos e produtos de perfumaria. 
 

Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
Nome/entidade:  
Multifarma Drogaria. 
 
Localização: Av. Simão Soares, 780. Barra do 
Itapemirim. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-2511. 
 
Funcionamento: diariamente, de 7h30 às 
20h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos e produtos de perfumaria. 
 
Observações Complementares :  aceita 
cartão de crédito. Faz entregas em domicílio. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Farma & Cia. 
  
Localização: Av. Cristinao Dias Lopes. Barra de 
Itapemirim. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-2015. 
 
Funcionamento: diariamente, de 8h às 20h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos e produtos de perfumaria. 

Observações Complementares:  Faz en-
tregas em domicílio. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Drogaria Marvila. 
 
Localização: Av. Rubens Rangel, 544. Cen-
tro. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-3611. 
 
Funcionamento: diariamente, de 8h às 21h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos e produtos de perfumaria. 
 
Observações Complementares:  aceita 
cartão de crédito.  
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Drogaria Marcus Gabriel. 
 
Localização: Av. Simão Soares, 1138. Barra do 
Itapemirim. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-5816. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado, das 
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7h às 19h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos e produtos de perfumaria. 
 
Observações Complementares :  aceita 
cartão de crédito.  
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Farmácia  de Manipulação Ágape. 
 
Localização: Av. Rubens Rangel. Cidade 
Nova. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-1330. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta das 7h 
às 19h e Sábado, das 7h às 12h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos e produtos de perfumaria. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade: Farmácia Nova Era. 
 
Localização: Av. Rubens Rangel, 66. Centro. 
Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-1101. 

Funcionamento: de segunda a sábado, das 
7h30 às 19h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos e produtos de perfumaria. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Farmácia Santa Clara � Rede Farmes. 
 
Localização: Av. Rubens Rangel, 04. Centro. 
Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-3258. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado das 
7h30 às 22h e domingo de 8h às19h 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos e produtos de perfumaria. 
 
Observações Complementares :  aceita 
cartão de crédito.  
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Drogaria Marataízes. 
 
Localização: Av. Governador Lacerda de Agui-
ar. Centro. Cep: 29345-000. Área urbana. 

Telefone : (28) 3532-1514. 
 
Funcionamento: diariamente, das 7h30 às 23h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos e produtos de perfumaria. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Drogaria Avenida. 
 
Localização: Av. Simão Soares, s;/n, Barra do 
Itapemirim. Cep: 29345-000.  Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-6548. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
8h às 19h. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamen-
tos e produtos de perfumaria. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
6.5.4 � Clínicas Odontológicas. 
 
Nome/entidade:  
Cirurgião Dentista � Drª Suzane  
Prúcoli Lima. 
 
Localização: Av. Rubens Rangel. Cidade 
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Nova. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-2022. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
8h às 18h. 
 
Serviços Prestados: serviços odontológicos. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Centro Odontológico Integrado  
Odonto Center. 
 
Localização: Av. Simão Soares, 333. Barra 
do Itapemirim. Cep: 29345-000. Área urba-
na. 
 
Telefone : (28) 3532-5677 e 9885-5575. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
8h às 18h. 
 
Serviços Prestados: serviços odontológicos. 
 
Observações Complementares : atende 
urgência 24 horas, sábado, domingos e feria-
dos. Convênio com IPAJM, CDL, Santa Casa e 
Associação dos Plantadores de Cana. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 

Nome/entidade:  
Consultório Odontológico. 
 
Localização: Av. Cristiano Dias Lopes. Barra 
do Itapemirim. Cep: 29345-000. Área urba-
na. 
 
Telefone : (28) 3532-1543. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
8h às 18h. 
 
Serviços Prestados: serviços odontológicos. 
 
Observações Complementares:  Conveni-
ado IPAJM, UNIODONTO, SANTA CASA, C.I e 
CDL. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Consultório Dentário � Drº Renato Men-
donça de Castro. 
 
Localização: Av. Cristiano Dias Lopes. Barra do 
Itapemirim. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-1389. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
8h às 18h. 
 
Serviços Prestados: serviços odontológicos. 
 

Observações Complementares : Conveni-
ado IPAJM, UNIODONTO, SANTA CASA 
C.I.,CDL. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Smille Ortodontia com Especialidades. 
 
Localização: Av. Rubens Rangel, 692, sala 
101. Centro. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3522-2703. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta, das 
8h às 18h. 
 
Serviços Prestados: serviços odontológicos 
e ortodôntico. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Consultório Odontológico � Drª Daniela 
Lanzoni Carvalho. 
 
Localização: Av. Rubens Rangel, 692 sala 
201. Centro. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Telefone: (28) 3532-2662, 92521257, 9274-
0135. 
. 
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Funcionamento: de segunda a sexta, das 
8h às 18h. 
 
Serviços Prestados: clínica geral, cirurgia e 
traumatologia buco-maxilo-facial. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Protético Dentário. 
 
Localização: Av. Simão Soares . Barra do 
Itapemirim. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 33532-1310. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta das 9h 
às 18h. 
 
Serviços Prestados: roach, dentaduras e 
próteses.  
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
6.6 � SISTEMA EDUCACIONAL 
 
Taxa de alfabetização de adultos: 86,37%. 
 
Taxa bruta de freqüência escolar: 22,59% 
(0-6 anos), 94,71% 7-14 anos) e 74% (15-
17anos). 

População de 10 a 14 anos alfabetiza-
das: 3.082 pessoas em 2000. 
 
População de 10 a 14 anos não alfabeti-
zadas: 87 pessoas em em 2000. 
 
Número de matrículas realizadas: 

 Ensino fundamental � total: 5.432, 
 Ensino médio � total: 1.253. 

 
Número de estabelecimentos de ensino: 

 Ensino fundamental � total: 140. 
Escolas estaduais - 27 escolas 

 Ensino médio � 24 escolas 
 Rede  privadas � 09 escolas 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco.  
2. ES em Dados. Governo do Estado do 

Espírito Santo. 2003/2006. 
3. SEDU/2004. 
4. IBGE, Microdados do Censo, 

1998/2000. 
5. IPES. Disponível em: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.7 - OUTROS SERVIÇOS E  
EQUIPAMENTOS DE APOIO 

 
6.7.1 � Locadoras de Imóveis. 
 
Nome/entidade:  
Ruimar. 
 
Localização: Av. Gov. Lacerda de Aguiar. 
Centro. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-1655 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 
18h e  Sábado, das 8h às 12h.  
 
Serviços prestados: venda e locação de 
imóveis. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco.  
 
 
Nome/entidade:  
S. Bitenconort Imobiliária. 
 
Localização: Av. Atlântica. Centro. Cep: 
29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-1154. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 
18h e aos sábados 8h às 12h.  
 
Serviços prestados: venda e locação de 
imóveis. 
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Referências/Documentos consultados:  
In loco.  
 
 
6.7.2 � Comércio 
 
6.7.2.1 � Lojas de Artesanato  

e Souvenirs 
 
Nome/entidade:  
Casa do Artesão. 
 
Localização:  Av. Governador Lacerda de 
Aguiar, 136. Centro. Cep: 29345-000. Área 
urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-1675. 
 
Funcionamento: diariamente, de 9h às 18h. 
 
Serviços prestados: produção e comerciali-
zação de artesanato. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco.  
 
 
6.7.2.2 - Shopping Centers  

e Centros Comerciais 
 
Nome/entidade: Barra Shopping 1200. 
 
Localização: Av. Simão Soares . Barra de 
Itapemirim. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-5816. 

Funcionamento: segunda a sábado das 8h 
às 19h.  
 
Serviços prestados: comércio, telefones 
públicos, locais para alimentação, serviço de 
limpeza e sanitários.  
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco.  
 
 
6.7.3 � Agências Bancárias e de Câmbio. 
 
Nome/entidade:  
Banestes. 
 
Localização: Av. Rubens Rangel, 685. Cen-
tro. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-2322. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 10h 
às 16h.  
 
Serviços prestados: serviços bancários em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco.  
 
 
Nome/entidade:  
Banco do Brasil. 
 
Localização: Av. Gov. Lacerda de Aguiar. 
Centro. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 

Telefone : (28) 3532-3290. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 10h 
às 16h.  
 
Serviços prestados: serviços bancários em 
geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco.  
 
 
6.7.4 .� Serviços Mecânicos 
 
Nome/entidade:  
Oficina Santos. 
 
Localização: Av. Cristiano Dias Lopes. Barra 
do Itapemirim. Cep: 29345-000. Área urba-
na. 
 
Telefone : (28) 9945-7907. 
 
Funcionamento: segunda a sábado, das 7h 
às 19h.  
 
Serviços prestados: mecânica em geral, 
elétrica e borracharia. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco.  
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Nome/entidade:  
Podiun Leve. 
 
Localização: Av. Cristiano Dias Lopes, 353. 
Barra do Itapemirim. Cep: 29345-000. Área 
urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-1736. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 
19h e sábados 8h às 12h.  
 
Serviços prestados: mecânica em geral 
leve e pesada. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco.  
 
 
Nome/entidade:  
Borracharia do Belo. 
 
Localização: Av. Cristiano Dias Lopes, 360. 
Barra do Itapemirim. Cep: 29345-000. Área 
urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-6283. 
 
Funcionamento: segunda a sábado, das 7h 
às 19h.  
 
Serviços prestados: mecânica em geral 
leve e pesada. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco 

Nome/entidade:  
Marcos Borracharia. 
 
Localização: Av. Rubens Rangel 1583. Cida-
de Nova. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 
19h e sábado, das 8h às 13h.  
 
Serviços prestados: reparos de pneus e 
vendas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco.  
 
 
Nome/entidade:  
Merlin Acessórios. 
 
Localização: Av. Rubens Rangel, 1599. Ci-
dade Nova. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-3649. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 
18h e sábado, das 8h às 12h.  
 
Serviços prestados: reparos de pneus e 
vendas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco.  
 
 
 
 

Nome/entidade: 
 Stop Car. 
 
Localização: Av. Cristiano Lopes . Barra do 
Itapemirim. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-3383. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 
18h e sábado, das  8h às 12h.  
 
Serviços prestados: alinhamento, balance-
amento, soldas e reparos em rodas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco.  
 
 
Nome/entidade:  
Centro Automotivo Spyrro. 
 
Localização: Av. Rubens Rangel. Cidade 
Nova. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-3436. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 
18h.  
 
Serviços prestados: reparos de pneus e 
vendas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco.  
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6.7.5 � Postos de Abastecimento. 
 
Nome/entidade:  
Posto Vieira.  
 
Localização: Av. Rubens Rangel. Cidade 
Nova. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-1487. 
 
Funcionamento: diariamente, das  6h às 23h.  
 
Serviços prestados: abastecimento e troca 
de óleo. 
 
Observações Complementares:  aceita 
cartões de crédito. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco.  
 
 
Nome/entidade:  
Posto Eclipse. 
 
Localização: Av. Atlântica. Centro. Cep: 
29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-1926. 
 
Funcionamento: diariamente, das  6h às 23h.  
 
Serviços prestados: abastecimento e troca 
de óleo. 
 
Observações Complementares:  possui em 

seu espaço físico pizzaria, lanchonete, caixa 
de correios, caixa eletrônica de CEF, troca de 
óleo, abastecimento, sanitários e telefone 
público. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco.  
 
 
Nome/entidade:  
Posto Marataízes . 
 
Localização: Av. Rubens Rangel. Cidade 
Nova. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-1960. 
 
Funcionamento: diariamente, das  6h às 21h.  
 
Serviços prestados: abastecimento, troca 
de óleo e loja de conveniências. 
 
Observações Complementares: aceita 
cartões de crédito e rede shop. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco.  
 
 
Nome/entidade:  
Posto Vieira. 
 
Localização: Av. Simão Rangel. Barra do 
Itapemirim. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Telefone : (28) 3532-1427. 

Funcionamento: diariamente, das  6h às 
24h.  
 
Serviços prestados: abastecimento e troca 
de óleo, lava a jato e loja de conveniências. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco.  
 
 
6.7.6 � Locais e Templos  

de Manifestações de Fé. 
 
Nome/entidade:  
Igreja de Nossa Senhora da Penha. 
 
Localização: Av. Miramar. Centro. 
 Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Funcionamento: diariamente, das 7h às 11h 
e das 15h às 19h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco.  
 
 
Nome/entidade:  
Igreja Missionária Assembléia de Deus 
Convenção de Betesda. 
 
Localização: Av. Rubens Rangel. Cidade 
Nova. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Funcionamento: domingo, terça e quinta, 
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às 19h30. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco.  
 
 
Nome/entidade:  
Igreja Nossa Senhora dos Navegantes. 
 
Localização: Av. Beira Mar, 60. Barra do 
Itapemirim. Cep: 29345-000.  Área urbana. 
 
Funcionamento: domingo, das 7h às 18h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco.  
 
 
Nome/entidade:  
Igreja Pentecostal Deus é Amor. 
 
Localização: Av. Simão Soares, 35. Barra do 
Itapemirim. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Funcionamento: diariamente, às 19h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco.  
 
 

Nome/entidade:  
Igreja Batista Nacional. 
 
Localização: Av. Rubens Rangel. Cidade 
Nova. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Funcionamento: Quarta, às 19h30 e do-
mingo, de 8h30 às 19h30. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco.  
 
 
Nome/entidade:  
Igreja Metodista de Marataízes. 
 
Localização: Rua Pará, 115. Centro. 
Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Funcionamento: terças, quintas e domin-
gos, às 19h30. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco.  
 
 
Nome/entidade:  
Igreja Adventista do Sétimo Dia. 
 
Localização Rua Domingos Martins. Lagoa 
D�antas. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 

Funcionamento: domingo e quarta, às 
19h30 e  sábado às 8h45. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: In 
loco.  
 
 
Nome/entidade:  
Templo Batista. 
 
Localização: Rua Domingos Martins. Lagoa 
D�antas. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Funcionamento: domingo e quarta, às 
19h30 e  Sábado, às 8h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco.  
 
 
Nome/entidade:  
Igreja Santa Rita de Cássia. 
 
Localização: Rua Antonio Martins, s/n. Lagoa do 
D�antas. Cep: 29345-000. Área urbana. 
 
Funcionamento: domingo, às 19h30. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco.  
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7 � GLOSSÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado de conservação: 
 
Análise qualitativa dos atrativos quanto às 
manifestações culturais, análise realizada 
quanto à fidelidade à origem histórica e/ou 
grau de conservação.  
 
Indicativos quanto ao estado de conservação 
em relação às transformações ocorridas, cau-
sando descaracterização do atrativo, classifi-
cados da seguinte forma: 
 
Bom � Atrativo com as características origi-
nais, bem conservadas e/ou restauradas, em 
condições de uso. 
 
Regular � Atrativo parcialmente alterado, 
necessitando de pequenas obras de conser-
vação 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 chega-
rem ao atrativo em qualquer época do ano. 
 
Regular � pavimentado ou não que, em fun-

ção 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, determi-
nando por diversidades climáticas ou outras 
restrições de horários e de leis. No caso de 
ser temporário, utiliza-se o critério de men-
cionar os meses/dias, quando necessário. 
 
Maior fluxo � Maior número de visitantes. 
 
Demanda � Procura turística.  
 
Descrição dos UH´s (unidades habita-
cionais) � Indica o número total de uh�s por 
tipo, a saber: suítes, apartamentos, quartos 
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com e sem banheiro privativo, chalés e tam-
bém se há camas extras no estabelecimento. 
Caso o apartamento, suíte ou chalé não este-
ja descrito, considerar para todos, o seguinte 
critério: nos apartamentos há banheiro priva-
tivo e nas suítes e chalés há banheiro privati-
vo e salas de estar.  
 
Origem dos visitantes � Indica a origem 
dos visitantes: se intermunicipal, do entorno 
regional, de outros estados e outros países. 
 
Rota dos Vales e do Café � Modelo implan-
tado pela Secretaria de Estado de Desenvol-
vimento Econômico e de Turismo para fo-
mentar e comercializar os produtos que cons-
tituem os destinos turísticos do Espírito San-
to. Esta rota envolve os municípios de: 

 Cachoeiro de Itapemirim; 
 Marataízes; 
 Mimoso do Sul; 
 Muqui e 
 Vargem Alta. 
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