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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 Piuma. Outros 47 municípios capixabas 
também foram contemplados com estudos 
desta natureza, produzidos ao longo do ano 
de 2004. 
 
O Inventário da Oferta Turística será a 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 Piuma foi selecionado pelo 
SEBRAE/ES para ser inventariado turistica-
mente de acordo com uma metodologia de 
classificação da EMBRATUR,  que caracteriza 
os municípios brasileiros que apresentam 
uma oferta turística, ou ainda, um potencial 
turístico.  
Toda a parte operacional da pesquisa, desde 
o levantamento das informações à 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,  
 Itinga e 
 São João de Ibitiba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Piuma/ 2005 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

11

3 � Introdução ao Município. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

No litoral Sul do Espírito Santo está localiza-

do o Município de Piúma, um balneário que 

integra o mar, as ilhas, o rio e o manguezal 

com o som frenético dos trios elétricos, que 

habitam a Avenida Beira Mar, durante o 

verão. 

Piúma é um dos destinos mais badalados do 

verão capixaba, mas não perdeu o charme e 

o bucolismo da pesca artesanal que é agra-

ciada pelo autêntico artesanato de concha.  

Destacando-se também na indústria naval, o 

que consolida a vocação que privilegia o 

mar, com toda a diversidade de atividades 

possíveis de serem implementadas no Muni-

cípio. 

Para atender a demanda turística o Município 

dispõe de boa estrutura para hospedagem, 

alimentação, entretenimento e lazer. 
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ATRATIVOS TURÍSTICOS 
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4 � Atrativos Naturais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 � ATRATIVOS NATURAIS 
 
4.1.1 � Montanhas. 
 
4.1.1.1 - Montes/Morros/Colinas. 
 
Nome do atrativo:  
Monte Aghá. 
 
Localização: Praia do Aghá. 
 
Localidades mais próxima do atrativo:  
Itaipava 
 
Distância da localidade mais próxima: 4km. 
 
Distância da Sede do município: 6km. 
 
Acesso ao atrativo:  sinalizado,  não adap-
tado, rodoviário, parcialmente pavimentado e 
em bom estado. 
 
 

 

Descrição do acesso utilizado: Avenida Beira 
Mar,  em   Piúma,   seguir em direção a Itaipava. 
 
Transporte  para o atrativo:  rodoviário 
contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: Tom-
bado como Patrimônio Paisagístico pelo CEC, 
Lei Nº de 1986. Solicitado pelo Centro Cultu-
ral de Piúma e APA Guanandy. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: estrada não pavimen-
tada e não adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defini-
do, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pesca, 
lazer, caminhadas e contemplação da natureza. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior 
fluxo de visitação no verão. 
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Descrição do atrativo: Monte Aghá domina toda 
a paisagem com sua imponência, servindo de 
marco seguro à navegação em todo o litoral sul. 
Com 340 metros de altura e uma forma cônica, o 
monte atrai jovens e adultos para a prática de 
caminhadas. As correntes de ar ascendente na 
face leste do monte permitem também a prática 
de vôos livres, embora o acesso ao ponto mais 
alto ainda seja precário para o transporte dos 
equipamentos. O nome �Monte Aghá�, em puri 
antigo, quer dizer �lugar de se ver Deus�.  
 
Os debochados dizem que os índios faziam 
boas farras no cume do monte, antes da che-
gada dos moralistas padres jesuítas na região 
e que, depois das bebedeiras com cauim e 
ervas alucinógenas, viam muitas coisas em 
cima da montanha. 
 
Outra versão do nome do Monte é �Monte 
Solitário�. 
 
No Monte Aghá, nasce a orquídea azul sin-
ningca Aghacnse�, descoberta por Roberto 
Krausky. Ela florece em outubro. 
 
A fauna e flora encontrada no Monte é de 
suma importância, riquíssima em bromélias e 
ca nela de ema, também se encontram ani-
mais silvestres. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 

Nome do atrativo:  
Morro do Ilkyara. 
 
Localização: parte sul do balneário na Ro-
dovia do Sol. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Monte Aghá 
 
Distância da localidade mais próxima: 500m. 
 
Distância da Sede do município: 6km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado,  não 
adaptado, rodoviário, parcialmente pavimen-
tado e em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia do 
Sol, em direção a Itapemirim. 
 
Transporte  para o atrativo:  rodoviário 
contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: estrada não pavimen-
tada e não adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defini-
do, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 

Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
Hotel Ilkyara. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação da natureza. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros Estados. Maior 
fluxo de visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: um dos pontos mais altos 
da cidade possui uma antiga construção de um 
hotel. Tornou-se um mirante com vista panorâmica 
de 360 graus em direção à Ilha de Piúma.  
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
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Nome do atrativo:  
Morro da Torre. ou Morro do Americano 
 
Localização: Bairro Protinho 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Iriri. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
6km 
 
Distância da Sede do município: 03km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado,  não 
adaptado, rodoviário, parcialmente pavimen-
tado e em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: pelo Bairro 
Portinho. 
 
Transporte  para o atrativo:  rodoviário 
contratado. 
 

 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: estrada não pavimen-
tada e não adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defini-
do, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorizaçãoi prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação da natureza. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior 
fluxo de visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: proporciona visão  
panorâmica do Rio Piúma  seu manguezal, 
ilhas marítimas e do balneário de Piúma. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 

4.1.2 � Costas ou Litoral. 
 
4.1.2.1 - Praias. 
 
Nome do atrativo:  
Praia do Lamerão (Ponta do Camarão). 
 
Localização: Avenida Beira Mar. Centro. Em 
frente a Ilha do Gamba 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede.  
 
Distância da localidade mais próxima: Sede.  
 
Distância da Sede do município: 500m. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado,  não adap-
tado, rodoviário, totalmente pavimentado e 
em bom estado ou hidroviário maríti-
mo/fluvial. 
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Descrição do acesso utilizado: Avenida 
Beira Mar. 
 
Transporte  para o atrativo:  rodoviário intermu-
nicipal regular, em bom estado e não adaptado ou 
hidroviário marítimo/fluvial contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida 
 
Visitação: diariamente, sem horário defini-
do, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de sol e de mar, pesca e lazer. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior 
fluxo de visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: pertence a Ilha do 
Gambá. 

Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Praia do Coqueiral. 
 
Localização: Avenida Beira Mar. Centro. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Centro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 01km. 
 
Distância da Sede do município: 01km. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado,  não adap-
tado, rodoviário, totalmente pavimentado e 
em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Avenida 
Beira Mar. 
 

 

Transporte  para o atrativo:  rodoviário 
intermunicipal regular, em bom estádo e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida 
 
Visitação: diariamente, sem horário defini-
do, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, telefone 
público, estacionamento, equipamentos  de 
lazer e entretenimento, instalações sanitá-
rias, locais para alimentação e para hospeda-
gem não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de sol e de mar, pesca e lazer. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior 
fluxo de visitação, no verão. 
 
Descrição do atrativo: praia calma. 
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Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Praia do Corujão. 
 
Localização: Avenida Beira Mar. Centro. Ao sul. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Praia de Coqueiral. 
 
Distância da localidade mais próxima: 05km. 
 
Distância da Sede do município: 03km. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não adapta-
do, rodoviário, totalmente pavimentado e em 
bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Avenida 
Beira Mar. 
 

 

Transporte  para o atrativo:  rodoviário 
intermunicipal regular, em bom estádo e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defini-
do, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, telefone 
público, estacionamento, equipamentos  de 
lazer e entretenimento, instalações sanitá-
rias, locais para alimentação e para hospeda-
gem não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de sol e de mar, pesca e lazer. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior 
fluxo de visitação no verão. 

Descrição do atrativo: praia funda, boa 
para velejar. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Praia Maria Neném. 
 
Localização: Avenida Beira Mar. Centro. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Monte Aghá. 
 
Distância da localidade mais próxima: 05km. 
 
Distância da Sede do município: 05km. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não adapta-
do, rodoviário, parcialmente pavimentado e 
em bom estado. 
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Descrição do acesso utilizado:  final da 
Avenida Beira Mar. Centro. 
 
Transporte  para o atrativo:  rodoviário 
intermunicipal regular, em bom estádo e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida 
 
Visitação: diariamente, sem horário defini-
do, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, telefone 
público, estacionamento, instalações sanitá-
rias e locais para alimentação não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de sol e de mar, pesca e lazer. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior 
fluxo de visitação no verão. 

Descrição do atrativo: praia funda, boa 
para prática de surf. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Praia do Aghá. 
 
Localização: Monte Aghá. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Itaipava. 
 
Distância da localidade mais próxima: 4km. 
 
Distância da Sede do município: 06km. 
 
Acesso ao atrativo:  sinalizado,  não adap-
tado, rodoviário, parcialmente pavimentado e 
em bom estado. 
 

 

Descrição do acesso utilizado: Avenida 
Beira Mar, em Piúma, seguir em direção a 
Itaipava. 
 
Transporte  para o atrativo:  rodoviário 
contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: estrada não pavimen-
tada e não adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defini-
do, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pesca 
e lazer. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior 
fluxo de visitação no verão. 
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Descrição do atrativo: praia funda, com 
pedras. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Praia do Pau Grande. 
 
Localização:  Bairro Portinho. 
 
Localidades mais próxima do atrativo:  Iriri. 
 
Distância da localidade mais próxima: 6km. 
 
Localidades mais próxima do atrativo:  
Iriri. 
 
Acesso ao atrativo:  sinalizado,  não adap-
tado, rodoviário, parcialmente pavimentado e 
em bom estado. 
 

 

Descrição do acesso utilizado: na Rodovia 
do Sol, entre Iriri e o Centro de Piúma. 
 
Transporte  para o atrativo:  rodoviário 
contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: estrada não pavimen-
tada e não adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defini-
do, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
instalações sanitárias e local para alimenta-
ção não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de sol e de mar. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior 
fluxo de visitação no verão. 

Descrição do atrativo: praia propícia à prá-
tica de surf e pesca de robalo. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Praia Doce. 
 
Localização:  Sede � Centro, em frente a 
Escola de Pesca 
 
Localidades mais próxima do atrativo:  Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município:  Sede. 
 
Acesso ao atrativo:  sinalizado,  não adap-
tado, rodoviário, parcialmente pavimentado e 
em bom estado. 
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Descrição do acesso utilizado: final da 
Avenida Beira Mar . 
 
Transporte  para o atrativo:  rodoviário 
contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: estrada não pavimen-
tada e não adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defini-
do, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
ginásio poliesportivo, quiosque e pousada  
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de sol e de mar. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior 
fluxo de visitação no verão. 
 

Descrição do atrativo: praia de águas cal-
mas com ancoradouro para atracadouro de 
barcos. Esta exatamente na foz do Rio Piúma. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Boca da Barra. 
 
Localização:  Sede � Centro, final da Aveni-
da Beira Mar entre a Ilha do Gambá e o Mor-
ro do Ramiro.  
 
Localidades mais próxima do atrativo:  Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
 

 

Distância da Sede do município:  Sede 
 
Acesso ao atrativo:  sinalizado,  não adap-
tado, rodoviário, parcialmente pavimentado e 
em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: final da 
Avenida Beira Mar ao lado da Ilha do Gambá. 
 
Transporte  para o atrativo:  rodoviário 
contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: estrada não pavimen-
tada e não adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defini-
do, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 
de sol e de mar. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
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Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros Estados. Maior 
fluxo de visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: Foz do Rio Piúma e 
entrada de barcos de pesca, suas águas não 
são tão calmas o que propicia a pratica de 
surf, também é um bom local para pesca. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
4.1.3 � Terras Insulares. 
 
4.1.3.1 - Ilhas. 
 
Nome do atrativo:  
Ilha do Gambá. 
 
Localização: na parte central/norte da Ilha 
de Piúma. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
escola de pesca. 
 
Distância da localidade mais próxima: 200m. 
 
Distância da Sede do município: 200m. 
 
Acesso ao atrativo:  sinalizado,  não adaptado, 
hidroviário marítimo/fluvial e em estado regular. 
 
Descrição do acesso utilizado: Praia do 
Coqueiral. 

Transporte  para o atrativo:  hidroviário 
contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: Tom-
bado como Patrimônio Paisagístico pelo CEC, 
através da resolução nº 03/86 CEC. Em fun-
ção da Lei nº 2947 de 17 de dezembro de 
1974, que engloba as Ilhas do Meio, de Fora 
(Cabritos) e dos Franceses.   Lei Nº de 1986, 
solicitado pelo Centro Cultural de Piúma.  
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defini-
do, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pesca, 
lazer, mergulho, trilhas e passeios de barco. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros Estados. Maior 
fluxo de visitação no verão. 
 

Descrição do atrativo:  refúgio para aves e 
animais marinhos. Neste local natural desen-
volvem as conchas que são utilizadas para o 
artesanato local.  
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Ilha do Meio. 
 
Localização: em frente à Praia de Coqueiral. 
 
Localidades mais próxima do atrativo:  
800m. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
500 metros da Praia de Coqueiral. 
 
Distância da Sede do município: 0800m. 
 
Acesso ao atrativo:  sinalizado,  não adaptado, 
hidroviário marítimo/fluvial e em estado regular. 
Descrição do acesso utilizado: Praia do 
Coqueiral. 
 
Transporte  para o atrativo:  hidroviário 
contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: Tom-
bado como Patrimônio Paisagístico pelo CEC, 
Lei Nº de 1986, solicitado pelo Centro Cultu-
ral de Piúma.  Lei Nº 2947 de 17 de dezem-
bro de 1974, regulamentada através da reso-
lução Nº 06/89 CEC. 
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Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defini-
do, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pesca 
e lazer. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros Estados. Maior 
fluxo de visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo:  rica em bromélias e 
orquídeas. Própria para pesca de arremesso. 
Quando a maré está baixa, pode-se caminhar 
da praia até à ilha 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 

Nome do atrativo:  
Ilha dos Cabritos. 
 
Localização: em frente a Praia de Coqueiral. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Praia de Coqueiral. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
0900m. 
 
Distância da Sede do município: 900m do 
continente. 
 
Acesso ao atrativo:  sinalizado,  não adap-
tado, hidroviário marítimo/fluvial e em bom 
estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Praia do 
Coqueiral. 
 
Transporte  para o atrativo:  hidroviário 
contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: Tom-
bado como Patrimônio Paisagístico pelo CEC, 
Lei nº 2947 de 17 de dezembro de  1974, 
solicitado pelo Centro Cultural de Piúma,  
regulamentada pela resolução nº 06/89  
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: atracadouro, não a-
daptado. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defini-

do, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
ninstalações sanitárias e local para alimenta-
ção não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pesca 
e lazer. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior 
fluxo de visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: sua praia é pequena 
e de águas cristalinas. Possui saída de barco 
da praia ou da Ilha do Gambá. É coberta por 
matas nativas com trilhas rústicas, próprias 
para caminhadas.  
 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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4.1.4 � Hidrografia. 
 
4.1.4.1 - Rios. 
 
Nome do atrativo:  
Rio Piúma 
 
Localização:  n o entorno da cidade. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima:  200m. 
 
Distância da Sede do município:  200m. 
 
Acesso ao atrativo:  não sinalizado,  não 
adaptado, rodoviário, parcialmente pavimen-
tado e em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado:  entorno da 
cidade. 
 
 

 

Transporte  para o atrativo:  rodoviário, 
regular, não adaptado, em bom estado.  
 
Legislação de proteção ao atrativo: o 
ecossistema manguezal é um ambiente cos-
teiro frágil e área de preservação permanente 
nos termos da Lei nº 4.771, de 15 de setem-
bro 1965, com a definição especificada no 
inciso IX, art. 2º da Resolução do CONAMA nº 
303, de 20 de março de 2002, que orienta 
para a necessidade de um sistema ordenado 
de planejamento e controle para preservá-los 
e considerar a importância dos manguezais 
como ecossistema exportador de matéria 
orgânica para águas costeiras, o que faz com 
que tenham papel fundamental na manuten-
ção da produtividade biológica, além de con-
tribuir para a geração de renda e emprego 
das comunidades do seu entorno. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defini-
do, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho 

de rio, pesca e contemplação da natureza. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior 
fluxo de visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: sua nascente fica 
localizada na Serra de Richmond, em Vargem 
Alta. Faz parte da Bacia do Rio Novo. Ás 
margens ribeirinhas, a vegetação e o mangue 
servem para refúgio das garças e outros pe-
quenos animais, como: camarão, pitú, caran-
guejo e peixes. O Rio Piúma foi, no passado, 
totalmente navegável até a cidade de Iconha, 
de onde vinham enormes barcos com tonela-
das de sacas de café para exportação, que 
escoaram no Porto de Piúma, o 3º maior do 
Estado em 1700 e chegaram à indústria na-
val. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
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4.1.4.2 - Lagos/Lagoas. 
 
Nome do atrativo:  
Lagoa da Conceição. 
 
Localização: parte norte/leste do município, 
divisa com município de Anchieta. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Praia de Iriri. 
 
Distância da localidade mais próxima: 200m. 
 
Distância da Sede do município: 04km. 
 
Acesso ao atrativo:  sinalizado,  não adap-
tado, rodoviário, parcialmente pavimentado e 
em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: na Rodovia 
do Sol, entre Iriri e o Centro de Piúma. 
 
Transporte  para o atrativo:  rodoviário 
contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: estrada não pavimen-
tada e não adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defini-
do, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
quiosque e chuveiro. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: banho. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior 
fluxo de visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: lagoa de água-doce 
que se mistura com a água do mar tornando-
se salobra. Própria para banho. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 

 

4.1.5 � Flora. 
 
Nome do atrativo:  
Flora do município de Piúma. 
 
Localização: em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmen-
te pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, em bom estado de conservação e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defini-
do, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas em cada localidade. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis em cada localidade específica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
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entorno regional e de outros estados. Fluxo 
de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo:  o município  de 
localização litorânea tem no manguezal  o 
habitat mais rico em biodiversidade, sendo 
este um dos mais belos pontos de apreciação 
e estudo.  
 
O manguezal do Rio Piúma são encontrados o 
mangue vermelho, o mangue seriba e o 
mangue branco. As árvores são acompanha-
das por um pequeno número de outras plan-
tas, tais como a samambaia do mangue, o 
hibisco e a gramínea Spartina. Ricas comuni-
dades de algas crescem sobre as raízes aé-
reas das árvores, na faixa coberta pela maré. 
Pelo contrário, os troncos permanentementes 
expostos e as copas das árvores são pobres 
em plantas epífitas.  
 
 

 

Mata Atlântica compreende a região costeira 
do Brasil. Seu clima é equatorial ao norte e 
quente temperado sempre úmida ao sul, tem 
temperaturas médias elevadas durante o ano 
todo e não apenas no verão. A alta pluviosi-
dade nessa região deve-se à barreira que a 
serra constitui para os ventos que sopram do 
mar. Seu solo é pobre e a topografia é bas-
tante acidentada. No inteiror da mata, devido 
a densidade da vegetação, a luz é reduzida. 
Mata Atlântica está indicando sua vizinhança 
com o Oceano Atlântico. E desta vizinhança 
decorre a umidade transportada pelos ventos 
que sopram do mar. Como consequência 
dessa umidade surge a possibilidade de te-
rem seus componentes, na maioria, folhas 
largas. E, ainda, esta umidade constante, 
aliadas às altas temperaturas é que garante o 
caráter de vegetação perenifólia (cujas folhas 
não caem antes de as novas estarem já de-
senvolvidas), pois a queda periódica das fo-
lhas de certa vegetação é determinada ou 
pela falta de água (seca física - queda de 
folha na caatinga) ou pelas temperaturas 
muito baixas que impedem a    absorção da 
água      embora ela  esteja       presente 
(seca fisiológica - queda d as folhas      nas 
matas de climas temperados).  
 
Referências/Documentos consultados:  

1.  www.tavivamar.hpg.ig.br, acesso em 
maio de 2005. 
2. www.terracapixaba.com.br. acesso em 
maio de 2005. 

 
 

4.1.6 � Fauna. 
 
Nome do atrativo:  
Fauna do município de Piúma. 
 
Localização: em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmen-
te pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, em bom estado de conservação e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defini-
do, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente.  
 
 
 
 
 

 

http://www.tavivamar.hpg.ig.br
http://www.terracapixaba.com.br
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Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas em cada localidade. 
  
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis em cada localidade específica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação e pesquisa. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Sendo 
o fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: destacam-se as várias 
espécies de caranguejo, ostras, camarões, robalos 
e tainhas. Aves migratórias e que também esco-
lhem o manguezal para procriação. 
Nos meses de outubro a fevereiro, as tarta-
rugas marinhas procuram o litoral de Piúma 
para alimentação e para completar o seu ciclo 
produtivo. Há ainda inúmeras outras espécies 
de fauna marinha. 
O Monte Aghá é uma cadeia de ilhas, sendo    
considerado um berçario de aves onde elas 
encontram condições ideais para reprodução 
de diversas especies. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. www.tavivamar.hpg.ig.com.br, acesso 
em maio de 2005. 
2. www.terracapixaba.com.br, acesso em 
maio de 2005. 

 

4.2 - ATRATIVOS CULTURAIS 
 
4.2.1 � Sítios 
 
4.2.1.1 � Monumento histórico 
 
Nome do atrativo:  
Santa da Pedra � Nossa Senhora 
da Conceição. 
 
Localização: Sede - Boca da Barra. 
 
Localidades 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. 
 
 

 

Descrição do acesso utilizado: final da 
Avenida Beira Mar, entre a Ilha do Gambá e o 
Morro do Ramiro.  
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
regular, não adaptado, em bom estado de 
conservação. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
sem autorização prévia, sem ingresso. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente . 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação e atividades religiosas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Sendo 
o fluxo de visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: protetora dos pes-
cadores a imagem da santa foi doada por um 

http://www.tavivamar.hpg.ig.com.br
http://www.terracapixaba.com.br
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padre jesuíta em 1950, a santa está localiza-
da em um caixa de vidro encima da uma 
pedra no meio do canal da foz do Rio Piuma e 
pode ser vista da Praia Doce. 
 
Referências/Documentos consultados: 

Prefeitura Municipal de Piúma. 
 
 
 
4.2.1.2 - Sítio Arqueológico  
 
Nome do atrativo:  
Sítio Arqueológico Vale do Orobó. 
 
Localização: ao lado do Monte Aghá. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Monte Aghá. 
 
Distância da localidade mais próxima: 1km. 
 
Distância da Sede do município:  8km. 
 

 

Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, sinalizado, não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado:  do Centro 
da cidade, seguir pela Estrada da CESAN. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
regular, não adaptado, em bom estado de 
conservação. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  APA 
Guanandy. Lei nº 4701 de 01/12/1992 e 
regulamentada pelo decreto nº 3738 de 
12/08/1994. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
sem autorização prévia, sem ingresso. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente . 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação e pesquisa. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 

entorno regional e de outros estados. Sendo 
o fluxo de visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: sítio arqueológico de 
um antigo aldeamento indígena, onde foram 
encontrados varias peças de grande valor 
histórico que, atualmente estão em exposição 
no espaço cultural de Piúma. O sitio arqueo-
lógico esta em uma área de preservação, as 
margens do Rio Piúma, fora da cidade e re-
comenda-se a contratação de um guia local 
para a visita ao local. 
 
Referências/Documentos consultados: 
Prefeitura Municipal de Piúma. 
 
 
 
4.2.2 -  Edificações 
 
4.2.2.1 � Arquitetura Civil 
 
Nome do atrativo:  
Porto Alcides Abraháo � Porto  
das Garças. 
 
Localização:  Bairro Tamarino. Sede. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima:  
Sede. 
 
Distância da Sede do município:  Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
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pavimentado, sinalizado, não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da 
ponte sentido praia pega-se a primeira rua a 
esquerda rua Jair Novaes, próximo ao merca-
do de peixe. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
regular, não adaptado, em bom estado de 
conservação. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
sem autorização prévia, sem ingresso. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente . 
 

 

Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação e atividades religiosas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Sendo 
o fluxo de visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: ancoradouro de 
barcos de pesca, praça dos pescadores onde 
eles tecem suas redes e se preparam para a 
pescaria, no local também está localizado 
uma base do Projeto Salvamar da empresa 
Samarco que, tem por objetivo a reciclagem 
do óleo dos barcos de pesca, evitando que 
ele seja despejado no mar ou no rio. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.3 - Instituições Culturais. 
 
4.2.3.1 - Bibliotecas. 
 
Nome do atrativo:   
Biblioteca Municipal Elizeu Xavier Nunes. 
 
Localização: Avenida Espírito Santo, s/nº. 
Centro. Sede. Área urbana. 
 
Telefone: (28) 3520-2959.  
 
Localidades 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. 
 
Descrição do acesso utilizado: importante 
avenida do Centro da cidade. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
regular, não adaptado, em bom estado de 
conservação. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: recepção da biblioteca. 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h 
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Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias e telefone público. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: consul-
ta em livros e pesquisa escolar. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: acervo didático, 
leitura geral e informações sobre o município. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
4.2.3.2 - Centros Culturais 

/Casa da Cultura. 
 
Nome do atrativo:  
Espaço Cultural  
 
Localização: Rua Jair Novaes, s/nº. Centro.  
 
Telefone:  (28) 3520-2959 
 
Localidades 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. 
 
Descrição do acesso utilizado: importante 
avenida do Centro da cidade. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
regular, não adaptado, em bom estado de 
conservação. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: entrada principal. 
 
Visitação: de segunda à sexta�feira das 8h 
às 18h, sem visitas guiadas, sem autorização 
prévia e sem ingresso. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias e telefone público. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: expo-
sição do acervo de artesanato, de peças do 
sítio arqueológico Vale do Orobó e fotografias 

do município. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. 
 
Descrição do atrativo: espaço reservado 
para exposição de artesanato, fotografias e 
peças do sítio arqueológico. 
 
Informações/Observações complemen-
tares: o local  esta presente a exposição 
fotográfica da colonização da região e peças 
do sitio arqueológico do Vale do Orobó.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Núcleo de Concha. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 26. Centro. 
 
Localidades 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. 
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Descrição do acesso utilizado: à beira 
mar, na Escola de Pesca e Pousada Toca do 
Pescador. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
regular, não adaptado, em bom estado de 
conservação. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porta principal. 
 
Visitação: de segunda a sexta�feria, das 8h 
às 18h, sem visitas guiadas, sem autorização 
prévia e sem ingresso. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: desen-
volvimento de produtos artesanais. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. 
 

Descrição do atrativo: o núcleo sedia ofici-
nas de trabalhos artesanais em conchas, com 
exposição permanente. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Escola de Pesca. 
 
Localização: Avenida Rio Mar s/nº. Praia 
Doce. 
 
Telefone: (28) 3520-1671. 
 
Localidades 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. 
 
Descrição do acesso utilizado: núcleo de 
conchas e estrada da ilha. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
regular, não adaptado, em bom estado de 
conservação. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não 
há. 

Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria da escola. 
 
Visitação: de segunda a sexta�feria, das 8h 
às 18h, sem visitas guiadas, sem autorização 
prévia e sem ingresso. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias e telefone público. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: aulas 
do ensino médio e aulas específicas sobre a 
arte da pesca, navegação, engenharia da 
pesca e construção naval. 
 
 Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: a escola tem por 
objetivo preparar os filhos dos pescadores 
locais para o mercado pesqueiro, ministrando 
disciplinas especificas como,  industria naval, 
eletricidade naval, arte da pesca, construção 
naval e navegação, tem  três disciplinas do 
curriculo comum. 
 
Observações complementares: fábrica de 
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gelo em anexo à escola para a sustentabili-
dade do projeto. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
MEPES - Escola Família Agrícola  
e Centro de Formação. 
 
Localização: Fazenda Boa Vista ou José 
Scherrer   
Telefone: (28) 3520-1660 
 
Localidades 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. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da 
ponte sentido Vitória pega-se a primeira rua 
a esquerda, antiga estrada Piúma � Iconha. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
regular, não adaptado, em bom estado de 
conservação. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não 
há. 

Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porta da escola. 
 
Visitação: de segunda a sexta�feria, das 8h 
às 18h, sem visitas guiadas, sem autorização 
prévia e sem ingresso. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias e telefone público. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: cursos 
de formação 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: a escola ministra, 
em regime de internato, cursos de formação 
nas áreas agrícola, hotelaria e gastronomia e 
possui um centro de convenções com capaci-
dade para 200 pessoas com toda infra-
estrutura de comunicação e mídia, além de 
dormitório. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 

Nome do atrativo:  
EFTUR - Escola Família de  
Turismo, Gastronomia e Hotelaria. 
 
Localização: Fazenda Boa Vista ou José 
Scherrer   
 
Telefone: (28) 3520-1660 
 
Localidades 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. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da 
ponte sentido Vitória pega-se a primeira rua 
a esquerda antiga estrada Piúma � Iconha. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
regular, não adaptado, em bom estado de 
conservação. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porta da escola. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Visitação: de segunda a sexta�feria, das 8h 
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às 18h, sem visitas guiadas, sem autorização 
prévia e sem ingresso. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias e telefone público. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: cursos 
de formação 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: a escola ministra em 
regime de internato cursos de formação nas 
áreas agrícola, hotelaria e gastronomia e 
possui um centro de convenções com capaci-
dade para 200 pessoas com toda infra-
estrutura de comunicação e mídia, além de 
dormitório. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome do atrativo:  
EXÓTICA � Fábrica de pergaminho  
(pele de cabra) � Curtume. 
 
Localização: Rodovia Jorge Feres, próximo 
ao micro pólo industrial de Nova Esperança. 
 
Telefone: (28) 3520-3008 
 
Localidades 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. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da 
Sede sentido a vitória pega-se a Rodovia 
Jorge Feres que liga Piúma a Iconha o curtu-
me se localiza as margens da Rodovia. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
regular, não adaptado, em bom estado de 
conservação. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porta da escola. 
 
Visitação: de segunda a sexta�feria, das 8h 
às 18h, sem visitas guiadas, sem autorização 
prévia e sem ingresso. 

Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias e telefone público. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: fabri-
cação de pergaminhos de couro de cabra. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: curtume de pele de 
cabra para fabricação de pergaminhos, ex-
portados para países da Europa, América do 
Norte e Oceania.  
 
Os pergaminhos são utilizados na restauração 
de livros antigos e raros e diplomas, também 
são utilizados na fabricação de abajures arte-
sanais com base de concha na cidade de Pi-
úma.   
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
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4.2.4 - Gastronomia Típica. 
 
4.2.4.1 - Pratos Típicos 
 
Nome:  
Moqueca Capixaba. 
 
Origem cultural: indígena 
 
Composição básica (produtos):  

 peixe (badejo, dentão, robalo,  
 apa-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. 
 
 
Nome:  
Torta Capixaba. 
 
Origem cultural: indígena. 
 
Composição básica (produtos):  

 caranguejo,  
 siri,  
 ostra,  
 sururu,  
 peixe,  
 camarão,  
 ovos,  
 palmito,  
 lagosta,  
 limão,  
 coentro,  
 alho,  
 cebola,  
 tomate,  
 pimenta malagueta e pimenta do reino,  
 óleo,  
 urucum e  
 azeitona.  

 
Modo típico de apresentação: servido com 
arroz e farinha torrada 
 
Ocasião especial para ser servida: Sexta-

feira da Paixão 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome:  
Peroá de baton. 
 
Origem cultural: local. 
 
Modo de fazer: 

 abra o peroá por traz,  
 depois de limpa-lo por dentro sem tirar 

 o couro, 
 tempere com alho, sal e limão 

Recheio:  
 farofa com coloral,  
 cebola,  
 coentro e   
 banana em rodelas 

Modo de fazer:  
 amarrar com barbante na cintura  
 o peroá,  
 colocar na grelha para assar 

 
História: as moças velhas de Piúma iam 
dançar em Iconha nos bailes, elas apertavam 
a cintura para ficarem elegantes. 
 
Os donos de fazendas de banana de Iconha 
as chamavam �Peroá de Baton�.  
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
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4.2.5 - Artesanato. 
 
Nome do atrativo:  
Artesanato do Município de Piúma. 
 
Localização: Sede e Litoral. Área urbana e 
não urbana. 
 
Acesso ao atrativo:  rodoviário, parcialmen-
te pavimentado e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo:  rodoviário, 
regular, em bom estado de conservação e 
não-adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom.  
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: todos os 
disponíveis nas localidades de cada artesão. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: comer-
cialização de artesanato. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. Maior 
fluxo de visitação no verão. 
 
Descrição do atrativo: o artesanato de 
Piúma é produzido com materiais diversos, 
prevalecendo a matéria-prima vinda do mar. 
 Além das fibras são feitos artesanatos utili-
zando-se conchas, mosaicos de pastilhas de 
cerâmica, objetos de cerâmica, pinturas em 
tecidos e objetos, bordados, escultura em 
cimento e bijuterias. 
Vale ressaltar que o artesanato de concha se 
destaca. 
 
Concha � bijuterias, flores e objetos decorativos.  
 
Observações complementares: o SEBRAE/ES 
possui banco de dados com nome, endereço e tipo 
de trabalho de todos os artesãos do município. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Piúma. 
 

 
 

4.2.6 - Música e Dança 
 
4.2.6.1 � Folguedos 
 
Nome do atrativo:  
Jongo de São Benedito. 
 
Localização: na área urbana e não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município:  Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, sinalizado, não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: a principal 
referência de localização do �jongo�, é o Merca-
do de Peixe, Avenida Dr Danilo M. de Castro. 
 
Transporte  para o atrativo:  rodoviário, 
regular, não adaptado, em bom estado de 
conservação. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: depende do local da 
apresentação. 
Visitação: no mês de dezembro, sem visitas 
guiadas, sem autorização prévia e sem in-
gresso. 
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Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis no local da apresentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: danças 
folclóricas em louvor a São Benedito. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. 
 
Descrição do atrativo: o Jongo é um ritual 
em louvor a São Benedito, tem mais de um 
século de encenação pelos negros devotos, 
constituindo a mais rica herança da cultura 
negra presente em nosso folclore. 
 
É uma espécie de samba de roda do qual 
participam homens, mulheres e crianças e 
tem como principal característica a movimen-
tação no sentido anti-horário. 
 
Como instrumentos musicais os Jongueiros 
utilizam tambores, reco-reco, casacas e cai-
xas, na maioria das vezes confeccionados 
artesanalmente pelos próprios componentes 
do grupo. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 

4.2.6.2 -  Outras. 
 
Nome do atrativo:  
Grupo Quixabá. 
 
Localização: Rua Jair Novaes, s/nº. Centro. 
 
Localidades 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. 
 
Descrição do acesso utilizado: importante 
avenida do Centro da cidade. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
regular, não adaptado, em bom estado de 
conservação. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: de acordo com o calendário de 
apresentações do grupo, sem visitas guiadas, 
sem autorização prévia, sem ingresso. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 

Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
depende do local da apresentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: apre-
sentação de danças folclóricas e quadrilha de 
São João. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: grupo de teatro de 
rua, contando com pessoas da comunidade. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Grupo Pipoqueiras. 
 
Localização: Rua Jair Novaes, s/nº. Centro. 
 
Localidades 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, sinalizado, não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: importante 
avenida do Centro da cidade. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
regular, não adaptado, em bom estado de 
conservação. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação:  de acordo com o calendário de 
apresentações do grupo, sem visitas guiadas, 
sem autorização prévia, sem ingresso. 
 
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: dança 
folclórica , junina. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 

Descrição do atrativo: é uma dança de 
quadrilha com temas capixabas, enfocando a 
cultura popular. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Bloco do Mé. 
 
Localização: Avenida Dr Danilo M. Castro, 
s/n, Centro. Sede. 
 
Localidades 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. 
 
Descrição do acesso utilizado: avenida 
que corta a cidade da ponte à praia. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
regular, não adaptado, em bom estado de 
conservação. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada defini-
da. 

Visitação: no carnaval, sem visitas guiadas, 
sem autorização prévia e sem ingresso. 
 
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: dança 
e músicas de carnaval. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal,  
entorno regional e outros estados. 
 
Descrição do atrativo: bloco carnavalesco, 
há 40 anos, para satirizar os pescadores do 
município, constituído por turistas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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4.2.7 � Feiras e Mercados. 
 
4.2.7.1 - Feira cultural (de Artesanato). 
 
Nome do atrativo:  
Feira do Sol. 
 
Localização: Avenida Beira Mar. Centro. 
 
Funcionamento: no verão, todos os dias, 
das 10h às 22h. 
 
Equipamentos: aproximadamente 100 
stands. 
 
Serviços prestados: comércio de artesanato 
com conchas, bijuterias, cangas, colares, 
camisetas, pano de prato, comidas e outros 
artigos de decoração, utilidades e variedades. 
 
Referências/documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Feira Piúma Praia. 
 
Localização: Avenida Beira Mar. Centro. 
 
Funcionamento: no verão, todos os dias das 
10h às 22h. 
 
Equipamentos: aproximadamente 100 stands. 
 
Serviços prestados: comércio de artesanato 
com conchas, bijuterias, cangas, colares, 

camisetas, pano de prato, comidas, artigos 
de decoração, utilidades e variedades. 
 
Referências/documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Feira Shopping de Verão. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, s/n -  Cen-
tro. 
 
Funcionamento: no verão, todos os dias das 
10h às 22h. 
 
Equipamentos: restaurantes, bares e áreas 
de lazer. 
 
Serviços prestados: é sazonal e oferece 
vários tipos de produtos, que são vendidos 
em varias lojas 
 
Referências/documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Feirart. 
 
Localização: Espaço �Jequitibá�.Praça Dona 
Carmem. Bairro Jardim Marly. 
 
Funcionamento: no verão, todos os dias das 
10h às 22h. 
 

Serviços prestados: comércio de artesanato 
variado. 
 
Referências/documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
4.2.6.2 � Mercado de Peixe. 
 
Nome do atrativo: Mercado de Peixe 
(Peixaria Municipal). 
 
Localização: Praça Oenes Taylor, s/nº. Cen-
tro. 
 
Funcionamento: diariamente, das 8:00 às 
18:00h. 
 
Equipamentos: comercialização e depósito 
para pescado e peixes maiores como: robalo, 
badejo, pescada, sarda, parbo, camarão, 
polvo e lagosta (fora da época de proibição). 
Conta com 8 box, instalações sanitárias e 
telefone público. 
 
Serviços prestados: comércio de peixes. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
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4.2.8 � Saberes e Fazeres 
 
4.2.8.1 � Trabalhos manuais  

e arte popular 
 
Nome do atrativo:  
Artesanato de Conchas. 
 
Localização: os artesões moram em áreas 
diferentes da cidade e comercializam nas 
feiras, principalmente na Avenida Beira Mar e 
na Praça Dona Carmem. Sede. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município:  Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmen-
te pavimentado, sinalizado, não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Centro, 
Avenida Beira Mar e Bairro Jardim Marly. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, não adaptado, em bom estado de 
conservação. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 

Visitação: durante o verão, diariamente, das 
9h às 18h, sem visitas guiadas, acesso gra-
tuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias e telefone público. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: criação 
de artesanato utilizando conhas como princi-
pal material. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. 
 
Descrição do atrativo: Piúma é o maior 
produtor de artesanato de conchas do Brasil. 
Cerca de 95% do artesanato em conchas 
produzido e consumido no Brasil é de Piúma. 
 
A produção local de artesanato de conchas co-
meçou com Dona Carmem, a 1ª artesão.  
Os primeiros colares eram de pequeninos bú-
zios, chamados �um atrás do outro�, que até 
hoje são produzidos, e são considerados os mais 
genuínos produtos do artesanato local. Os bibe-
lôs foram criados por Dona Carmem inspirados 
na natureza, fauna e flora. 
 

À partir dela surgiram várias oficinas, cata-
deiras e vendedores, chegando a 3.000 (três 
mil) artesãos em Piúma. 
 
E no bairro de Itaputanga, a tradição é, des-
de tempos imemoriais, a produção de um 
colar de sementes de linhaça, muito aprecia-
dos pelos turistas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
4.3 - ATIVIDADES ECONÔMICAS 
 
4.3.1 � Agropecuária. 
 
4.3.1.1 - Agricultura. 
 
Nome do atrativo:  
Café. 
 
Localização: São João de Ibitiga e Itaúga, 
áreas não urbana Sede do município 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 15km. 
 
Distância da Sede do município:  Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmen-
te pavimentado, não sinalizado e não adap-
tado. 
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Descrição do acesso utilizado: estrada da 
CESAN. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, não adaptado em bom estado de 
conservação. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porteira. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
com autorização prévia, sem ingresso. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas em cada propriedade. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponiveis na propriedade. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: cultivo 
de café. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: há tempo essa tra-
dicional cultura já construiu uma vasta rede 
de relações ao redor do mundo. O nível de 

abrangência dessa atividade ultrapassa as 
fronteiras nacionais e marca sua presença em 
praticamente todos os países. Estima-se que 
o PIB da atividade cafeeira tenha alcançado a 
casa dos R$ 580 milhões em 2002, o que 
significa um crescimento de 30% em relação 
ao ano de 1996. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Produtos agrícolas orgânicos. 
 
Localização: Distritos de São João de Ititiba 
e Itinga no vale do orobó.  
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Bairro Monte Agá. 
 
Distância da localidade mais próxima: 3km 
 
Distância da Sede do município:  6km 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente 
pavimentado, não sinalizado e não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da 
Sede sentido Marataízes pela Avenida Beira 
Mar no final da avenida pega-se a rua Augus-
to Costa Oliveira que margeia o Rio Piúma.              
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, não adaptado, em bom estado de 
conservação. 

Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porteira. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
com autorização prévia, sem ingresso. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponiveis na propriedade. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: agri-
cultura orgânica. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: nas localidades são 
produzidos hortifrutis orgânicos e produtos 
do agroturismo como biscoitos, esses produ-
tos são comercializados no mercado de peixe 
todos os sábados.   
 
Referências/Documentos consultados:   
Prefeitura Municipal de Piúma. 
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4.3.1.2 � Pecuária 
 
Nome do atrativo:  
Gado Nelore. 
 
Localização: Fazenda Gilton Domingos, área 
não urbana do município As margens da Ro-
dovia Jorge Feres. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Nova Esperança  
 
Distância da localidade mais próxima: 
200m. 
 
Distância da Sede do município:  8km.  
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmen-
te pavimentado, não sinalizado e não adap-
tado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da 
Sede sentido Vitória pega-se a Rodovia senti-
do Iconha, a fazenda esta as margens da 
Rodovia. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, não adaptado, em bom estado de 
conservação. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porteira. 

Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
com autorização prévia, sem ingresso. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponiveis na propriedade. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: criação 
de gado nelore. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: fazenda de gado 
nelore que se estende da Rodovia até o Vale 
do Orobó. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Piúma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.1.3 - Outras Culturas. 
 
Nome do atrativo:  
Pesca. 
 
Localização:  Avenida Rio Mar e em toda a 
área do município. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima:  Sede. 
 
Distância da Sede do município:  Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente 
pavimentado, não sinalizado e não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Avenida Rio Mar. 
 
Transporte para o atrativo: hidroviário 
marítimo /fluvial. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, de 5h às 17h, sem 
visitas guiadas, sem autorização prévia e sem 
ingresso. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
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vo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias no Mercado de Peixe. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ativi-
dade pesqueira. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
entorno regional e outros estados. 
 
Descrição do atrativo: o município é o 3º 
em produção de pescado do Espírito Santo e 
indústria naval  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Maricultura. 
 
Localização: Ilha dos Cabritos. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Ilha do Meio. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
300m. 
 
Distância da Sede do município:  2km. 
 
Acesso ao atrativo: hidroviário maríti-

mo/fluvial, contratado, sinalizado, não adap-
tado, em bom estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da 
praia. 
 
Transporte para o atrativo: hidroviário 
marítimo/fluvial contratado. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, das 7h30 às 18h, 
com visitas guiadas, autorização prévia e sem 
ingresso. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: 01 dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis no município. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: cultura 
de mexilhões. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 

Descrição do atrativo: o programa da ma-
ricultura é realizado em parceria com a Pe-
trobr´ss, contempla 10 famílias e é desenvol-
vido atraves da Escola de Pesca. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
4.3.2 � Indústria 
 
4.3.2.1 � Outras 
 
Nome do atrativo:  
Turismo. 
 
Localização: na área litorânea do município. 
 
Localidades 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 
 
Descrição do acesso utilizado: pela Rodo-
via do Sol ou pela Rodovia BR-101 Sul. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, não adaptado, em bom estado de 
conservação.  
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
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Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sendo o período de 
maior fluxo nos meses de dezembro janeiro, 
fevereiro e julho, sem visitas guiadas, acesso 
gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: 3 (três) dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis no município. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer e 
entretenimento. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, en-
torno regional e outros estados. 
 
Descrição do atrativo: conjunto de praias, ilhas, 
rio, montanhas e lagoas encontradas em Piúma e 
região formam uma das mais bonitas paisagens 
do litoral brasileiro. Só em Piúma são mais de 8 
quilômetros de praias, a maioria delas impregna-
das das tão famosas areias monazíticas, às quais 
se atribuem propriedades medicinais. Responsá-
vel por geração de renda em diversos segmentos 
da economia local, tais como: pesca, artesanato e 
comércio. 

Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Estaleiros de Piúma. 
 
Localização: Porto de Piúma. Avenida Beira 
Rio. Sede. 
 
Localidades 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 adptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: chega-se 
pela Avenida Beira Mar ou Rio Mar. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, não adaptado, em bom estado de 
conservação. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria das empresas 
de contração naval. 
 

Visitação: de segundas a sexta�feira, das 
7h30 às 18h. sem visitas guiadas, sem auto-
rização prévia sem ingresso. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas em cada empresa. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias e telefone público. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: cons-
trução de barcos de pesca e escunas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
 
 
4.4 - EVENTOS PROGRAMADOS. 
 
4.4.1 � Realizações diversas 
 
Nome:   
Mundo Mágico do Circo 
Localização: Praça Oenes Taylor. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado e em bom estado de conserva-
ção, não sinalizado e não adaptado.  
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Transporte para o atrativo: transporte 
regular, do tipo coletivo, com freqüência re-
gular.  
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação:  o evento ocorre anualmente, em 
data móvel. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: apre-
sentações de Grupos Circenses e teatro in-
fantil.  
 
Integra roteiro turístico comercializado? 
Não. 
 
Origem dos visitantes: municipal e entorno 
regional.  
 
Observações complementares: público 
estimado em 2.000 pessoas.  
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 

Nome:  
Festa do Folclore. 
 
Localização: Praça Oenes Taylor. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado e em bom estado de conserva-
ção, não sinalizado e não adaptado.  
 
Transporte para o atrativo: transporte 
regular, do tipo coletivo, com freqüência re-
gular.  
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação:  o evento ocorre anualmente, em 
data móvel. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: a festa 
do folclore tem o objetivo de aproximar as 
tradições folclóricas de todas as famílias do 
município, através das escolas, resgatando e 
valorizando a cultura. 

Integra roteiro turístico comercializado? não 
 
Origem dos visitantes: municipal e entorno 
regional.  
 
Observações complementares: público 
estimado em 2.000 pessoas.  
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome:  
Festival de bandas de  
Fanfarra e Bandas Furiosa. 
 
Localização: Av. Orides Fornaciari, s/n.° 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado e em bom estado de conserva-
ção, não sinalizado e não adaptado.  
 
Transporte para o atrativo: transporte regular, 
do tipo coletivo, com freqüência regular.  
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação:  o evento ocorre anualmente, de 
20 a 24 de abril. 
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Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: 4 dias. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: encon-
tro de músicos  e concursos de bandas de 
fanfarras e músicas eruditas. 
 
Integra roteiro turístico comercializado? 
não 
 
Origem dos visitantes: municipal e entorno 
regional.  
 
Observações complementares: público 
estimado em 5000 pessoas.  
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome:   
Motocar 
 
Localização: orla marítima de Piúma. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado e em bom estado de conserva-
ção, não sinalizado e não adaptado.  
 
Transporte para o atrativo: transporte 

regular, do tipo coletivo, com freqüência re-
gular.  
 
Legislação ou registro/patente da reali-
zação: não há 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação:  o evento ocorre anualmente na 
primeira quinzena de abril. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atrati-
vo: algumas horas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: este 
evento conta com a participação de clubes de 
colecionadores, encontro de Motociclistas, 
shows de acrobacias, exposição de carros 
antigos e feira de negócios e gastronomia. 
 
Integra roteiro turístico comercializado? não 
 
Origem dos visitantes: municipal e entorno 
regional.  
 
Observações complementares: público esti-
mado em 3.000 pessoas.  
 
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 Aruanã.  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Izaias Scher-
rer, 95. Centro. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-4060 e (28) 3520-
2019. 
 
Web site: www.hotelaruana.com.br. 
 
E-mail: hotelaruana@terrasulnet.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes e 4 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 21 quartos 
com banheiro privativo de 94 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, telefone, ventilador/circulador, 

frigobar, cofre e internet. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: garagem, sala de tv/vídeo, co-
fres, antena parabólica, circuito interno de tv, 
churrasqueiras e internet. 
 
Instalações para eventos: espaço para reuni-
ões, capacidade 50 sentadas e 60 em pé. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou di-
nheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Hotel Solar de Brasília.  
 
Natureza da entidade: privada 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Eduardo Ro-
drigues, 63. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1521. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 07 funcionários 
permanentes e 04 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 

http://www.hotelaruana.com.br.
mailto:hotelaruana@terrasulnet.com.br.
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Unidades habitacionais (UH�s): 21 quartos 
com banheiro privativo num total de  63 lei-
tos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ar-condicionado, calefação, venti-
lador/circulador, frigobar e tv a cabo. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: garagem e sala de tv/vídeo. 
 
Recreação e lazer: piscina e sala de jogos. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e/ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Hotel Monte Aghá. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Rua Adalto Pires Mar-
tins. Centro. CEP 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1622.  
 
Fax: (28) 3520-1677. 
 
Web site: www.hotelmonteaghá.com.br. 

Gerências: geral, administrativa e financeira. 
 
Número de funcionários: 7 funcionários 
permanentes e 14 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 35 apar-
tamentos, total de 150 leitos. 1  apartamento 
para portadores de necessidades especiais. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, telefone, ar-condicionado, calefa-
ção, facilidade para portadores de necessida-
des especiais, música ambiente e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: restaurante, bar/lanchonete, 
sala de tv/vídeo, sala de leitura, estaciona-
mento, antena parabólica, circuito interno de 
tv, churrasqueiras, central telefônica, lavan-
deria, lojas, central de vídeo e dvd. 
 
Recreação e lazer: piscina, quadra de espor-
tes, sauna a vapor, playground, sala de jogos, 
campo de futebol, ping-pong, quadra de tênis. 
 
Instalações para eventos: centro de con-
venções, capacidade de 100 pessoas senta-
das, com tv, vídeo e quadro. Auditório, capa-
cidade para 200 pessoas sentadas. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque, dinheiro e/ou faturamento para em-
presas. 

Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Hotel Coliseu. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Beira Mar 
436. Centro.  
 
Telefone: (28) 3520-1273. 
 
Web site: www.hotelcoliseu.hpg.com.br. 
 
E-mail: hotelcoliseu@bol.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários 
permanentes e 06 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 21 quartos 
com banheiro privativo, total de 63 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, telefone, ar-condicionado, calefa-
ção e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 

http://www.hotelmonteagh�.com.br.
http://www.hotelcoliseu.hpg.com.br.
mailto:hotelcoliseu@bol.com.br.


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

47

Área social: bar/lanchonete, estacionamento. 
 
Instalações para eventos: 2 salas com 
capacidade para 60 pessoas sentado e 100 
em pé. 
 
Formas de pagamento: cartão de credito, 
cheque e/ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Hotel Polonini�s. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Beira Mar 
1440. Jardim Maily. CEP 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-5050. 
 
Web site: www.pousadapolonini.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes e 08 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 36 quartos 
com banheiro privativo, total de 105 leitos. 

Facilidades nas unidades habitacionais: tele-
visão, ventilador/circulador, frigobar, tv a cabo. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: garagem, antena parabólica. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
5.1.1.2 - Pousada. 
 
Nome da empresa:  
Pousada Haras Monte Aghá.  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea não tombada. 
 
Localização: urbana. Rua das Castanheiras. 
Monte Aghá. CEP 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1363. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente e 01 temporário. 
 
Período de funcionamento: temporada. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 7 quartos 

com banheiro privativo, total de 25 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ventilador/circulador, frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: estacionamento. 
 
Recreação e lazer: cavalgada com guias. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou dinheiro. 
 
Descrição e observações complementa-
res: hospedagem de cavalos. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada e Restaurante Avenida. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Izaias Scher-
rer, 58. Centro. CEP 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-3906. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 funcionários 
permanentes. 

http://www.pousadapolonini.com.br.
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Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 4 quartos 
com banheiro privativo e 3 quartos sem ba-
nheiro privativo. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: restaurante, bar/lanchonete. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou dinheiro. 
 
Descrição e observações complementares: na 
pousada tem um restaurante self-service que 
atende aos hospedes e ao público em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Colibri. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea. 
 
Localização: urbana. Rua Herval Vargas de 
Azevedo, 186. Acaiaca. CEP 29285-000.  
 
Telefone (28) 3520-1740. 
 
Gerências: geral. 

Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 9 quartos 
com banheiro privativo, total de 27 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da mnhã. 
 
Área social: garagem e churrasqueiras. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Maré Cheia. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Beira Mar 25. 
Centro. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1459. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 

permanente e 2 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 10 quartos 
com banheiro privativo, total de 40 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ar-condicionado, calefação, venti-
lador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: garagem. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Rio Mar.  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Guido Brunini, 
1104. Itaputanga.  
 
Telefone: (28) 3520-1417. 
Web site: www.pousadariomar.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 

http://www.pousadariomar.com.br.
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Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 12 quartos 
com banheiro privativo, total de 50 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ventilador/circulador, frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: bar, lanchonete, estacionamen-
to e churrasqueiras. 
 
Recreação e lazer: piscina e sauna a vapor. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada dos Coqueiros.  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Rua Januário Silveira 
dos Santos, 138. Acaiaca. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1909. 
 

Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 18 quartos 
com banheiro privativo, total de 51 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ventilador, frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: restaurante, bar/lanchonete, 
sala de tv/vídeo e estacionamento. 
 
Recreação e lazer: piscina, quadra de es-
portes e sala de jogos. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito 
e/ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Barbada.  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Rua Elizeu Xavier Nu-

nes, 901. Centro. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1344. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 13 quartos 
com banheiro privativo, total de 39 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Luizamar. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Rua Paulo Freire, 322. 
Jardim Maily.  
 
Telefone: (28) 3520-1128. 
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Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: temporada. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 06 apar-
tamentos, 24 leitos, 09 quartos com banheiro 
privativo, total de 27 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão e ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: garagem. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Pontal do Aghá.  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Beira Mar. 
Praia Monte Aghá. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1986. 
 

Gerências:  geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
temporários. 
 
Período de funcionamento: temporada. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 14 quartos 
com banheiro privativo, total de 50 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Santina.  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Beira Mar, 
614. Acaiaca. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1502. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 

permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 10 quartos 
com banheiro privativo, total de 55 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: bar, lanchonete, estacionamen-
to e churrasqueiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e/ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Conchas de Piúma.  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida desembargador 
Leal Fagundes, 21. Acaiaca. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-4242. 
 
Gerências: geral. 
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Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 06 quartos 
com banheiro privativo, com 18 leitos, 01 
quarto sem banheiro privativo, com03 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ventilador/circulador, frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: bar, lanchonete e estacionamento. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Vivendas do Sol.  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar 2174. Itapu-
tanga. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1800. 
 
Web site: www.vivendasdosol.com.br. 
 

Gerências:  geral. 
 
Número de funcionários: 9 funcionários 
permanentes e 7 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 24 apar-
tamentos, total de 144 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, telefone, ventilador/circulador e 
frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Formas de pagamento:  cheque e/ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Camambu. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Rua Ramiro Rodriguez 
116. Jardim Maily. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1424. 
 
Gerências: geral. 
 

Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 10 quartos 
com banheiro privativo, 33 leitos e 7 camas 
extras. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: garagem. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Estrela do Mar. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Papa Paulo VI. Monte Aghá. 
CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1916. 
 
Gerências: geral. 
 

http://www.vivendasdosol.com.br.
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Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente e 03 temporários. 
 
Período de funcionamento: temporada. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 012 quar-
tos com banheiro privativo, 24 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, telefone, ventilador/circulador e 
frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: restaurante, garagem, música 
ambiente, estacionamento e lavanderia. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e/ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Caxiada.  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Doutor Danilo 
Monteiro de Castro, 36. Centro. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1371 e (28) 3520-
1372. 

Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 02 quartos 
com banheiro privativo, com 06 leitos, 05 quar-
tos sem banheiro privativo, com 20 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão e ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: garagem. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Arrastão. Início da atividade 1985. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Izaias Scher-
rer, 31. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1498. 
 

Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 07 quartos 
com banheiro privativo, total de 20 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ventilador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: restaurante, bar e lanchonete. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou di-
nheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Toca do Pescador.  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 23. Centro. 
CEP 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1473. 
 
Web site: www.tocadopescador.com.br. 

http://www.tocadopescador.com.br.
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E-mail: tocadopescador@terra. 
 
Gerências:  geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente e 03 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 07 quartos 
com banheiro privativo,  total de  21 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ar-condicionado, calefação, venti-
lador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: garagem, sala de tv/vídeo, es-
tacionamento, churrasqueiras e  lavanderia. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e/ou dinheiro. 50% na reserva e 50% 
chegada. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Don Manoel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 

Localização: Avenida Eduardo Rodrigues, 
21. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1370. 
 
E-mail: donmanuel@globo.com. 
 
Gerências:  geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes e 05 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 23 quartos 
com banheiro privativo, total de 70 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ar-condiconado, calefação, ventila-
dor/circulador e frigobar. 
 
Camping, Albergue e Colônia de férias: 
sanitários, iluminação, churrasqueiras, 02 
chuveiros quentes e 4 chuveiros frios. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: garagem, sala de tv/vídeo, es-
tacionamento, churrasqueiras, lavanderia e 
internet. 
 
Recreação e lazer: sauna a vapor. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e/ou dinheiro. 
 

Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Lua Cheia. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Beira Mar. 
Centro.  
 
Telefone: (28) 3520-1273. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes e 05 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 07 quartos 
com banheiro privativo, total de 21 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão e ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: estacionamento. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e/ou dinheiro. 
 

mailto:tocadopescador@terra.
mailto:donmanuel@globo.com.
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Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Ilha do Sol.  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Rua Valdo Bento Lay-
ber, 70. Acaiaca. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1276. 
 
Web site: www.hpPiúma.com.br. 
 
E-mail: ilhasol@bol.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes e 02 temporarios. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 17 quartos 
com banheiro privativo, 09 para portadores 
de necessidades especiais. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ar-condicionado, calefação, venti-
lador/circulador, frigobar e tv a cabo. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 

Área social: estacionamento, antena para-
bólica, churrasqueiras, lavanderia e internet. 
 
Recreação e lazer: sauna a vapor. 
 
Instalações para eventos: espaço para 
reuniões com capacidade para 60 pessoas 
sentadas. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Dona Thiana. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Rua Valdoberto Laiber, 
75. Acaiaca. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1482. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s):  13 quar-
tos com banheiro privativo, total de 40 leitos. 

Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ar-condicionado/calefação, ventila-
dor/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: garagem. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou di-
nheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Veredas.  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar 01000. A-
caiaca. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-4489. 
 
Gerências:  geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
temporários. 
 
Período de funcionamento: temporada, 
janeiro, fevereiro, julho e dezembro. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 8 suítes,  

http://www.hpPi�ma.com.br.
mailto:ilhasol@bol.com.br.
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total de 25 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e/ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Praia Linda.  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Beira Mar 
1840. Jardim Maily. CEP 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1231. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente e 02 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 08 quartos 
com banheiro privativo, total de 40 leitos. 
 

Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, telefone, ventilador/circulador e 
frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: estacionamento. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e/ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome da empresa: 
 Pousada Poloninis.  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 1220. Acai-
aca. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1904. 
 
Web site: www.pousadapolonini.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes e 6 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 

Unidades habitacionais (UH�s): 28 suítes,  
total de 69 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: garagem. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou di-
nheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Escallo.  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Monte Aghá, 
93. Monte Aghá II. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1144. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: temporada. 
 

http://www.pousadapolonini.com.br.
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Unidades habitacionais (UH�s): 10 quartos 
com banheiro privativo, total de 20 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: bar, lanchonete e estaciona-
mento. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou di-
nheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
5.1.2 - Meios de Hospedagem  

Extra-Hoteleiros. 
 
5.2.2.1 - Camping. 
 
Nome da empresa:  
Camping Acaiaca.  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Beira Mar 
034. Centro. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-3251 e (28) 35201204. 
 

E-mail: agenda@terrasulnet.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionários 
permanente e 4 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Camping, Albergue e Colônia de férias: 
12 sanitários, bar/lanchonete, iluminação, 
farmácia, pontos de luz para barracas e trai-
lers, churrasqueiras, 12 chuveiros quentes, 
12 chuveiros frios, restaurante (carnaval), 
segurança, lava pratos, tanque para lavar 
roupa, área verde para lazer e capacidade 
para 400 barracas. 
 
Tipo de diária: não inclui café da manhã. 
 
Área social: bar/lanchonete (carnaval), sala 
tv/vídeo, sala leitura, estacionamento, chur-
rasqueiras. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou di-
nheiro. 
 
Descrição e observações complementa-
res: na beira da praia de Piúma, com arvores 
e sombra. Ajuda na montagem de barracas. 
Identificação com pulseiras por motivo de 
segurança. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 

Nome da empresa:  
Apart Camping Mar a Mar. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 68.  
 
Telefone: (28) 3520-5914. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: temporada, ja-
neiro, fevereiro, dezembro, feriados e festas. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 08 apar-
tamentos, 12 quartos e 80 barracas. 
 
Camping, Albergue e Colônia de férias: 
08 sanitários, bar/lanchonete e pontos de luz 
para barracas e trailers. 
 
Tipo de diária: não inclui café da manhã. 
 
Área social: garagem, bar/lanchonete. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 

mailto:agenda@terrasulnet.com.br.
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5.2 - ALIMENTAÇÃO. 
 
5.2.1 - Restaurantes. 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Onda de Peixe. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Beira Mar, 
144. Centro.  
 
Telefone: (28) 3520-6130. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, finais de se-
mana, das 11h às 00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 16 mesas. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento a la 
carte. 
 
Tipos de cozinha: frutos do mar. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 

Nome da empresa:  
Restaurante Campina Verde. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar. Itaputanga. 
CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1844. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: temporada, janeiro, feve-
reiro, das 10h às 4h. 
 
Capacidade do empreendimento: 60 me-
sas e 240 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: musica ao vivo e 
atendimento a lacarte. 
 
Tipos de cozinha: regional e carne de sol. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 

Nome da empresa:  
Restaurante K-Tempero. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Eduardo Ro-
drigues. Centro. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: temporada, janeiro, feve-
reiro e março, das 10h às 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 13 mesas. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: self-service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
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Nome da empresa:  
Restaurante Fogão a Lenha. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar. Centro. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcionários 
permanentes e 12 temporários. 
 
Funcionamento: das 10h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 me-
sas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: self-service. 
 
Tipos de cozinha: regional, mineira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Restaurante da Nely. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 2008. Ita-
putanga. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-2324. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes e 13 temporários. 
 
Funcionamento: permanente, funcionamen-
to 24h. 
 
Capacidade do empreendimento: 70 me-
sas e 280 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ambien-
te, estacionamento, atendimento a la carte e 
self-service. 
 
Tipos de cozinha: regional, caseira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 

Nome da empresa:  
Restaurante Ki Delicia. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 1382. Acai-
aca. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-2329 e (28) 9958-
1726. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 12 funcionários 
temporários. 
 
Funcionamento: temporada, das 8h às 00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 me-
sas e40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ambien-
te, atendimento  a la carte e self-service. 
 
Tipos de cozinha: regional e caseira. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
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Nome da empresa:  
D�Angelis Restaurante. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 920. Acaia-
ca. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1313. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 funcionários 
permanentes e 30 temporários. 
 
Funcionamento: permanente, das 8hàs 
00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 100 
mesas e 400 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ambien-
te, ao vivo, atendimento a lá carte, self-
service e tele entrega. 
 
Tipos de cozinha: regional e caseira. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 

Nome da empresa:  
Restaurante Alegria de Viver. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 1106. Acai-
aca. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28)   9254-9164.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente e 05 temporários. 
 
Funcionamento: permanente, das 8h às 
00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 me-
sas e 4 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
executivo. 
 
Tipos de cozinha: regional, mineira. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Mister Pizza. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 2005. Acai-
aca. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1504. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 16h às 
20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 me-
sas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: musica mecâni-
ca. 
 
Tipos de cozinha: pizzas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
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Nome da empresa:  
Restaurante Estrela do Mar. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: Contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Rua Papa Paulo VI. 
CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1716. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
temporários. 
 
Funcionamento: temporada, janeiro, feve-
reiro, março, julho, dezembro, das 11:00 às 
24:00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 me-
sas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: comida caseira. 
 
Tipos de cozinha: Caseira. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 

Nome da empresa:  
Restaurante Bella  Itália. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar 2078. Monte 
Aghá. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-3303. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes e 14 temporários. 
 
Funcionamento: permanente, das 7h Às 
00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 25 me-
sas e 90 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ambien-
te, atendimento a lá carte, self-service. 
 
Tipos de cozinha: variada. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 

Nome da empresa:  
Restaurante Pizzaria Lanchonete Stallus. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Beira Mar 
506. Acaiaca. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3250-1048. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 funcionários 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente, das 8hàs 2h. 
 
Capacidade do empreendimento: 25 me-
sas e 100 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ambien-
te, ao vivo, estacionamento, atendimento a lá 
carte e self-service. 
 
Tipos de cozinha: regional, caseira. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
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Nome da empresa:  
Pizzarella Pizzaria e Restaurante. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Rua Dona Hermínia C. 
Gonçalves, 840. Acaiaca.  
 
Telefone: (28) 3520-1579. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes e 5 temporários. 
 
Funcionamento: permanente, 18hàs 2h. 
 
Capacidade do empreendimento: 120 
pessoas. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ambien-
te e atendimento a la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira, regional, mas-
sas, pizzas. 
 
Descrição e observações complementa-
res: entrega a domicílio. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 

Nome da empresa:  
Restaurante Brisa do Mar. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Beira Mar. 
Acaiaca. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-4224. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 funcionários 
permanentes e 10 temporários. 
 
Funcionamento: permanente, das 11h às 
23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 30 me-
sas e 120 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ambien-
te, estacionamento e self-service. 
 
Tipos de cozinha: regional, caseira. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 

Nome da empresa:  
Restaurante Fogão Mineiro. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Beira Mar, 
1100. Acaiaca. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 9881-8880. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 8h às 2h. 
 
Capacidade do empreendimento: 34 me-
sas e 130 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música mecâni-
ca, atendimento a lá carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira, regional. 
 
Descrição e observações complementa-
res: comida capixaba, mineira e pizzas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
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Nome da empresa: 
Point do Paulinho Bar e Restaurante. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar. Acaiaca. 
CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 9959-9750. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: temporada, janeiro, feve-
reiro, julho e dezembro, das 7h às 1h. 
 
Capacidade do empreendimento: 9 mesas 
e 36 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música mecâni-
ca, atendimento a la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações complementa-
res: serve: PF, lanches, café da manhã. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 

Nome da empresa:  
Restaurante Veredas. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Beira Mar, 
1000. Acaiaca. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1568. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: temporada, janeiro, feve-
reiro, julho e dezembro, das 9h30 às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 30 me-
sas e 120 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento a lá 
carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Descrição e observações complementa-
res: comida mineira e capixaba. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 

Nome da empresa:  
Rancho Restaurante. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Beira Mar, 
1202. Acaiaca.  
 
Telefone: (28) 3520-2251. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 14 funcionários 
temporarios. 
 
Funcionamento: temporada, janeiro, feve-
reiro e dezembro, das 11h à 1h. 
 
Capacidade do empreendimento: 30 me-
sas, 120 cadeiras.  
 
Formas de pagamento: cartão de crédito 
e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ambien-
te e atendimento a lá carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira, regional. 
 
Descrição e observações complementa-
res: moquecas, frutos do mar, carnes, aves, 
bebidas, tira gostos e porções. 
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Nome da empresa:  
Restaurante e Pizzaria do Lula. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Beira Mar. 
Jardim Maily. CEP 29285-000.  
 
Telefone: (28) 35203522. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 8h ao 
último cliente. 
 
Capacidade do empreendimento: 29 me-
sas e116 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento a lá 
carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira, regional e pizzaria. 
 
Descrição e observações complementa-
res: cozinha capixaba e pizzas. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 

Nome da empresa:  
Ancoradouro Restaurante e Pizzaria. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Beira Mar, 
1828. Jardim Maily.  
 
Telefone: (28) 3520-1299. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 funcionários 
permanentes e 26 temporários. 
 
Funcionamento: permanente, das 11h às 
00h na alta temporada. Baixa temporada de 
quarta a sexta-feira, das 18h às 00h, sábado, 
domingo e feriados das 11h às 00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 54 me-
sas e 216 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ambien-
te e atendimento a lá carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira, regional e pizzas. 
 
Descrição e observações complementa-
res: grelhados, moqueca capixaba e pizza no 
forno a lenha. 

Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante  Verdes Mares 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar s/n, ao lado 
da Praça Dona Carmem. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
temporários.  
 
Funcionamento: verão e feriados  
 
Capacidade do empreendimento: 35 mesas. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços:  self service. 
 
Tipos de cozinha: cozinha mineira. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
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Nome da empresa:  
Restaurante  Barraco /Novo 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praia do Aghá  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: de sexta a domingo na 
baixa temporada, e todos os dias na alta 
temporada, à partir de 10h.  
 
Capacidade do empreendimento: 25 me-
sas 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: a lá carte 
 
Tipos de cozinha: grelhados, carnes, aves e 
peixes 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
 
 
 

5.2.2 - Bares/Cafés/Lanchonetes. 
 
Nome da empresa:  
Bauru Lanches. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Beira Mar, 
404. Centro. CEP: 29285-000.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes e 2 temporários. 
 
Funcionamento: permanente, das 17h30 às 
00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 me-
sas. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ambien-
te, atendimento a lá carte. 
 
Tipos de cozinha: lanches, sucos, vitami-
nas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 

Nome da empresa:  
Mister Lanches. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 1686. Jar-
dim Maily. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-3456. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 6 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: temporada, janeiro, feve-
reiro, julho e dezembro, das 11h à 1h. 
 
Capacidade do empreendimento: 30 me-
sas e 180 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: lanches, comida 
caseira e pizzas. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
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Nome da empresa: 
 Belabarock. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Beira mar, 
1880. Jardim Maily. CEP: 29085-000.  
 
Telefone: (28) 3520-4846. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente e 7 temporários. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Capacidade do empreendimento: 30 me-
sas e 120 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento a lá 
carte. 
 
Tipos de cozinha: lanches. 
 
Descrição e observações complementa-
res: lanches, porções e pizzas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 

Nome da empresa:  
Cantina de Minas. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar. Jardim 
Maily. CEP: 29285-000.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: temporada, das 10h às 
00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 7 mesas 
e 28 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ambien-
te e estacionamento. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Xaxa Praia Bar. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Beira Mar. 
CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 9881-3597. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 9 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: temporada, a partir das 8h. 
 
Capacidade do empreendimento: 07 me-
sas e 38 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ambien-
te e estacionamento. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações complementa-
res: lanches e porções para petisco. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
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Nome da empresa:  
Artes Lanches. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Quedencio Pinheiro da 
Silva. Jardim Maily. CEP: 29285-000.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionários 
permanente. 
 
Funcionamento: permanente 24 horas. 
 
Capacidade do empreendimento: 06 me-
sas e 24 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: estacionamento. 
 
Tipos de cozinha: lanchonete. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pastelaria da Hora. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 

Localização: Avenida Beira Mar, 1940 loja 
6/7. Jardim Maily. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3530-2167. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 9h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 06 me-
sas e 32 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento a lá carte. 
 
Tipos de cozinha: pasteis. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Bar do Jonas Restaurante e Pizzaria. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Beira Mar, 
Praia do Corujão. Monte Aghá I.  CEP: 
29285-000.  
 

Telefone: (28) 3520-1208. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
,permanentes e 3 temporários. 
 
Funcionamento: permanente das 9h às 3h. 
 
Capacidade do empreendimento: 50 mesas. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ambien-
te, ao vivo, atendimento a lá carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira, regional. 
 
Descrição e observações complementa-
res: carnes, picanha, filé, moqueca capixaba, 
bobo de camarão, porções e tira gostos. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Orla do Mar Lanchonete. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Beira Mar 
1828. Itapitanga. CEP: 29285-000.  
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Telefone: (28) 3520-3434. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes e 17 temporários. 
 
Funcionamento: permanente, das 17h às 19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 45 mesas. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento a lá 
carte. 
 
Tipos de cozinha: lanchonete. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Lanchonete Sete Lagoas. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Beira Mar, 
2290. Monte Aghá I.  
 
Telefone: (28) 3520-1932. 
 
Gerências: geral. 

Número de funcionários: 6 funcionários 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente 24 horas. 
 
Capacidade do empreendimento: 12 mesas. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ambien-
te e atendimento a lá carte. 
 
Tipos de cozinha: lanches. 
 
Descrição e observações complementa-
res: lanches, massas, tira gostos. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome da empresa: 
Bar do Tião. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar 2320. Monte 
Aghá. CEP: 29285-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
temporários. 

Funcionamento: permanente, das 9h às 00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 014 
mesas e 056 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ao vivo e 
estacionamento. 
 
Tipos de cozinha: variados. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Tigrão Lanches Pizzas. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Elizeu Xavier, 
249. Centro. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-2556. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 20h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 me-
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sas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: estacionamento 
e atendimento a lá carte. 
 
Tipos de cozinha: pizzaria. 
 
Descrição e observações complementa-
res: lanches, pizzas  e entrega a domicílio. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Cantinho dos Amigos Bar. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Rua Elizeu Xavier Nu-
nes, 904. Centro. CEP: 29285-000.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 08:00 às 
23:00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 08 mesas. 

Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento a lá 
carte. 
 
Tipos de cozinha: porções e tira gostos. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pastelaria e Caldo de Cana Sabor. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Beira Mar. 
Acaiaca. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-3281. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: temporada, janeiro, feve-
reiro, julho e dezembro, das 10h às 00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 04 me-
sas e16 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 

Equipamentos e serviços: atendimento a lá carte. 
 
Tipos de cozinha: pastéis. 
 
Descrição e observações complementa-
res: pastéis e caldo de cana. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Bujarrona Lanches. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Beira Mar. 
CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-4489. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionários 
permanente. 
 
Funcionamento: temporada, janeiro, feve-
reiro e dezembro, das 13h à 1h. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 me-
sas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou di-
nheiro. 
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Equipamentos e serviços: música mecâni-
ca e atendimento a lá carte. 
 
Tipos de cozinha: lanches. 
 
Descrição e observações complementa-
res: serve lanches e pizzas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
5.2.3 - Casa de Chá/Confeirarias. 
 
Nome da empresa:  
Padaria Sabor Tropical. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 1962 loja 
03. Jardim Maily.  
 
Telefone: (28) 3520-3517. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes e 8 temporarios. 
 
Funcionamento: permanente, das 6h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 04 me-
sas e 20 cadeiras. 

Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: estacionamento. 
 
Tipos de cozinha: padaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
Nome da empresa: 
Padaria Bona. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 1880. Jar-
dim Maily. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1731. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes e 8 temporários. 
 
Funcionamento: permanente, das 6h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 05 me-
sas e 20 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: estacionamento. 

 
Tipos de cozinha: padaria. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Padaria Pão Total. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea não tombada. 
 
Localização: Avenida Eduardo Rodrigues, 
14. Acaiaca. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-4340. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 7 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, finais de se-
mana, das 6h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 2 mesas 
e8 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: estacionamento. 
 
Tipos de cozinha: padaria 
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Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Açougue Panificadora da Cidade. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua João Baia 455. Centro. 
CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1351. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes e 6 temporarios. 
 
Funcionamento: permanente das 5h30 às 
22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 02 me-
sas e 08 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: estacionamento. 
 
Tipos de cozinha: padaria 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 

Nome da empresa:  
Padaria Sabor e Arte. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Danilo M. de 
Castro. Centro. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-4701. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 6h às 
21h. 
 
Capacidade do empreendimento: 02 me-
sas e 08 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento a lá 
carte e balcão. 
 
Tipos de cozinha: padaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
 

Nome da empresa:  
Padaria da Família 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Danilo M. de 
Castro, 10. Centro. CEP: 29285-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 6h às 
20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 2 mesas 
e 8 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento a lá 
carte e balcão. 
 
Tipos de cozinha: padaria. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
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Nome da empresa:  
Padaria Confeitaria Lanchonete  
Maison D�Pan Casa do Pão. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Izaias Scher-
rer, 32. Centro. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1577. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 6h às 
20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 06 me-
sas e 24 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento no 
balcão. 
 
Tipos de cozinha: padaria. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 

Nome da empresa:  
Padaria Della Role. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Alfredo R. 
Velten, s/n.  Bairro Jardim Maily  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 6h as 
20h 
 
Capacidade do empreendimento: balcão 
para 4 pessoas. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços:  balcão. 
 
Tipos de cozinha: padaria. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Padaria da Cidade. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: rua. João Bayerl, centro, urba-
na.  CEP: 29285-000.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 6h às 
20h 
 
Capacidade do empreendimento: balcão 
para 4 pessoas. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços:  balcão. 
 
Tipos de cozinha: padaria. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
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5.2.4 - Outros. 
 
Nome da empresa:  
Sorveteria Marquinho Mania. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Beira Mar 
188. Centro. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-2002. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes e 2 temporários. 
 
Funcionamento: temporada, janeiro e feve-
reiro das 8h às 2h 
 
Capacidade do empreendimento: 06 me-
sas e 24 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento no 
balcão. 
 
Tipos de cozinha: sorvetes. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 

Nome da empresa:  
Rico�s Sorveteria. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 1184. Acai-
aca. CEP: 29285-000.  
 
Telefone (28) 3520-2654. 
 
E-mail: druidaoniceia@bol.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes e 2 temporários. 
 
Funcionamento: permanente, das 8h às 
20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 9 mesas 
e 36 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ambien-
te e self-service. 
 
Tipos de cozinha: sorveteria. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 

Nome da empresa:  
Sorveteria Sol e Neve. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar. Jardim 
Maily. CEP: 29285-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 temporários. 
 
Funcionamento: temporada, janeiro e feve-
reiro das 10h às 2h. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 me-
sas e 400 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: estacionamento 
e self-service. 
 
Tipos de cozinha: sorveteria. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 
 
 
 

mailto:druidaoniceia@bol.com.br
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Nome da empresa:  
Sorvetes Gelatelo. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar. Jardim 
Maily. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-4748. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: temporada, janeiro, feve-
reiro, julho e dezembro das 12h às 00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 05 me-
sas. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: estacionamento 
e self-service. 
 
Tipos de cozinha: sorvetes. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Sorveteria Kibon. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Beira Mar, 
2118. Itaputanga. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 9883-9353. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: temporada, janeiro, feve-
reiro e dezembro das 8h30 à 00h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 3 me-
sas. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: self-service. 
 
Tipos de cozinha: sorvetes. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Sorveteria Ilha Doce. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea não tombada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 1118. Acai-
aca.  
 
Telefone: (28) 8112-6816. 
 
E-mail: ikescur@hotmail.com. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionário 
permanente. 
 
Funcionamento: permanente, das 12h às 
00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 13 me-
sas e 52 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: estacionamento 
e self-service. 
 
Tipos de cozinha: sorveteria. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 

mailto:ikescur@hotmail.com.
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Nome da empresa:  
Polar Sorvetes. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Izaias Scherrer. Cen-
tro. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 9058-0553. 
 
E-mail: carlospolar@ig.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
temporários. 
 
Funcionamento: permanente, finais de se-
mana, das 8h às 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 me-
sas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: estacionamento 
e self-service. 
 
Tipos de cozinha: sorveteria. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 

Nome da empresa:  
Kibon Sorveteria. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Beira Mar, 
1030. Acaiaca. CEP: 29285-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 01 funcionário 
permanente e 02 temporários. 
 
Funcionamento: temporada, das 8h às 00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 08 me-
sas e 32 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: estacionamento. 
 
Tipos de cozinha: sorvetes. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
 
 
 
 

Nome da empresa: 
 Sol Neve Sorvetes. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Beira Mar, 
1170. Acaiaca.  
 
Telefone: (28) 3520-2340. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes e 5 temporários. 
 
Funcionamento: permanente, das 11h às 
00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 17 me-
sas e 68 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: self-service. 
 
Tipos de cozinha: sorvetes. 
 
Referências/Documentos consultados:   
in loco. 
 
 
 
 
 

mailto:carlospolar@ig.com.br.
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Nome da empresa:  
Sorvetes Gelatelos. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Beira Mar. 
Jardim Maily. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: temporada, janeiro, feve-
reiro e dezembro das 8h às 00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 06 me-
sas e 012 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: self-service. 
 
Tipos de cozinha: sorvetes. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 
 
 
 
 
 
 
 

Nome da empresa:  
Polar Sorvetes e Lanches. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea não tombada. 
 
Localização: Rua João Bayer, 455. Centro. 
CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1351. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 1 funcionários 
permanente. 
 
Funcionamento: diariamente, das 8h às 
00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 9 mesas 
e 43 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: self-service. 
 
Tipos de cozinha: lanches, sucos, sorvetes. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
 
 

5.3 - AGENCIAMENTO. 
 
5.3.1 - Agências de Viagens. 
 
Nome da empresa:  
Aghatur Turismo. Matriz. 
 
Localização: Rua João Fernandes Lima, 80. 
Jardim maily. CEP: 29285-000.  
 
Telefone:   (28)    3520-2814,   (28)  3520-
1847 e (28) 9881-1633. 
 
E-mail: aghatur@hotmail.com. 
 
Gerencias: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
funcionários 1permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e/ou dinheiro. 
 
Serviços especializados: receptivo, emissi-
vo. Produtos: excursões aéreas e terrestres, 
pacotes turísticos de terceiros, passagens 
aéreas e terrestres, city tour. Segmentos 
atendidos: eventos, aventura, cultural e eco-
turismo. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 

mailto:aghatur@hotmail.com.
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5.4 - TRANSPORTES. 
 
5.4.1 - Táxis. 
 
Nome da empresa:  
Ponto de Táxi da Rodoviária. 
 
Integra rede de transportes: local 
 
Endereço: Rodovia do Sol, s/n. Niterói. CEP: 
29285-000.  
 
Telefone: (28)        3520-3056    e     (28) 
3520-3058. 
 
Gerencias: não há. 
 
Período de atendimento: segunda a do-
mingo, das 3h às 23h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: 8 veícu-
los próprios. 
 
Abrangência do atendimento: local e regi-
onal. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 

5.6 -  EVENTOS. 
 
5.6.1 - Parques, Pavilhões e Exposições. 
 
Nome:  
Praça de Eventos Guido Brunnine,  
 
Localização: Praia Maria Neném, Rodovia ES 
060. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Piúma. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
temporários. 
 
Formas de pagamento do uso de equi-
pamento/serviços: depende do evento.  
 
Espaço físico: capacidade para 10.000 pes-
soas 
 
Área pára feiras e exposições: local para 
shows, exposições agropecuárias e festas. O  
local não é coberto. 
 
Descrição e observações complementa-
res: possui portaria e sanitários.  
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
 
 

5.6.2 - Auditório/Salões/Salas. 
 
Nome:  
Centro de Convenções do Mepes  
 
Localização: Fazenda Boa Vista, está locali-
zado na Escola Família e Centro de Formação. 
 
Telefone: (28) 3520-1660  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Características gerais:  data show, retro-
projetor, sonorização, palco, banheiros, por-
taria, restaurante e bufet. 
 
Espaço físico: capacidade para  200 pessoas 
sentadas 
 
Descrição e observações complementa-
res: disponível para aluguel 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
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5.6 - LAZER E ENTRETERIMENTO. 
 
5.6.1 - Parques, Jardins e Praças. 
 
Nome:  
Praça Dona Carmem. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, Bairro Jar-
dim Maily. 
 
Gerências: administração pública. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
possui bancos, jardins, arborização e  telefo-
ne público. Nos fins de semana ocorre feira 
de artesanato. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
contemplação da paisagem. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome:  
Praça da Conchas. 
 
Localização: Rua Eurídes Fornaciari, 45. 
 
Gerências: administração pública. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 

possui arborização, jardins e lago com casca-
ta.  
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
contemplação da paisagem. 
 
Descrição e observações complementa-
res: no local funciona um Posto de Informa-
ções Turísticas e Banco 24h. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome:  
Praça Thomas Dutton. 
 
Localização: Avenida Espírito Santo, Centro. 
 
Gerências: administração pública 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Equipamentos, instalações e serviços:  o 
local possui arborização, jardins e bancos de 
cimento. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
contemplação da paisagem. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 

Nome:  
Praça do Mercado. 
 
Localização: Rua Oenes Taylor, Centro. 
 
Gerências: administração pública. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: no 
local está localizado o Fórum Municipal, o 
Ministério Público e a Delegacia de polícia 
Militar. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
contemplação da paisagem. 
 
Descrição e observações complementa-
res: no local também funciona o mercado de 
peixes e a feira de produtos orgânicos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
Nome:  
Praça Guilherme Thonpson. 
 
Localização: Rua Hermínia Gonçalves, s/n. 
 
Gerências: administração pública. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
possui arborização, jardins, locais para ali-
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mentação e telefone público. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
contemplação da paisagem. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
5.6.2 - Estádios, Ginásios e Quadras 
 
Nome:  
Ginásio da Escola de Pesca 
 
Localização: Avenida Rio Mar, Praia Doce. 
 
Gerências: geral. 
 
Telefone: (28) 3520-1671. 
 
Funcionamento: de acordo com a progra-
mação da Escola de Pesca. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
quadra poli-esportiva, arquibancadas e sani-
tários.  
 
Principais atividades ocorrentes: lazer. 
 
Descrições e observações complementa-
res: possui capacidade para 3000 pessoas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 

Nome:  
Ginásio Lacera Aguiar. 
 
Localização: Rua Hermínia Gonçalves. 
 
Gerências: administração pública. 
 
Telefone: (28) 3520-4337 
 
Funcionamento: de acordo com agenda-
mento. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
quadra poliesportiva. 
 
Principais atividades ocorrentes: ativida-
des esportivas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Ginásio Manuel do Santos Pedrosa. 
 
Localização: Rodovia Jorge Ferres, s/n. 
Bairro Niterói. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: de acordo com agenda-
mento. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
quadra poliesportiva. 
 

Principais atividades ocorrentes: ativida-
des esportivas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
5.7 - OUTROS SERVIÇOS E  

EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 
 
5.7.1 - Informações Turísticas. 
 
5.7.1.1 - Centro e Posto de  

Informações Turísticas 
 
Nome:  
Posto de informação Turística. 
 
Localização: Avenida Izaias Scherrer. Cen-
tro. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1611. 
 
Gerências: Secretaria Municipal de Turismo. 
 
Número de funcionários: 1 funcionários 
permanente. 
 
Período de funcionamento: diariamente,  
das 7h às 11h e das 12h às 18h. 
 
Formas de pagamento: gratuito. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
caixa eletrônico Banco do Brasil. 
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Principais atividades ocorrentes: informa-
ções turísticas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
5.7.2 - Entidades, Associações  

e Prestadores de Serviços  
Turísticos. 

 
 
Nome:  
Associação dos Pescadores 
 
Localização: Rua Nicanor dos Anjos. 
 
Telefone: (28) 3520-5069. 
 
Gerências: geral. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
Sexta, das 8h às 17h. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinhei-
ro. 
 
Principais atividades ocorrentes: serviços 
relacionados a atividade pesqueira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 

Nome:  
Associação das Marisqueiras. 
 
Localização: Avenida Rio Mar, Praia Doce. 
 
Telefone: (28) 3520-1671. 
 
Gerências: geral 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: o marisco é 
vendido sob encomenda. A associação fun-
ciona de segunda a sexta, das 7h às 17h.  
 
Formas de pagamento: cheques ou dinheiro. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
venda de mariscos 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
  
 
Nome:  
Núcleo da Concha � Artesanato. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, n° 26, Praia 
de Acaiacá. 
 
Telefone: (28) 3520-1473 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 25 funcionários 

permanentes. 
 
Período de funcionamento: diariamente, 
das 8h às 18h.  
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Principais atividades ocorrentes: venda 
de artesanato. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome:  
ASAPI � Associação dos Artesãos  
de Piúma. 
 
Localização: Praça Dona Carmem. Centro. 
 
Telefone: (28) 3520-1184. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 30 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta, das 7h às 18h. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Principais atividades ocorrentes: venda 
de artesanato. 
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Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome: Feirart � Projeto Mosaico. 
 
Localização: Rua Abel Castanho, s/n. 
 
Telefone:  (28) 3520-2956. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 20 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta, das  8h às 17h. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinhei-
ro. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
venda de artesanato. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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6 - INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 
 TURÍSTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS DO 
 MUNICÍPIO 

 
6.1.1 - Características Gerais 
 
6.1.1.1 - Políticas 
 
Nome do Município:  
Piúma  
 
Endereço da prefeitura: Rua Eurídes For-
naciari, 45. 
 
CEP: 29285-000. 
 
Telefone: (28) 3520-1886. 
 
Fax: (28) 3520-1611 
 
E-mail: gabinetepiuma@pmpiuma.com.br 
 
Registro estadual: 27 165 695/001-18. 
 
 
Referências/Documentos consultados: 
 PMP � Prefeitura Municipal de Piúma. 
 
 
6.1.1.2 - Geográficas 
 
Localização:   
Latitude � 40º 77167�. 
Longitude � 20º 98167�. 
 
Área total do município: 73km². 
 

Município limítrofes:  
Norte: Anchieta. 
Sul: Itapemirim. 
Leste: Oceano Atlântico. 
Oeste: Rio Novo do Sul. 
 
Distritos:  

 Sede,  
 Itinga e  
 São João de Ibitiba. 

 
Temperatura:  
Mínima: 16º 
Média: 23º 
Máxima:35º 
 
Clima: temperado. 
 
Altitude  
Média: nível do mar.  
 
Referências/Documentos consultados:  
PMP � prefeitura Municipal de Piúma. 
 
 
6.1.1.3 - Econômicas 
 
Principais atividades econômicas: cafei-
cultura, mandioca, pesca e turismo. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Piúma e SEBRAE/ES. 
 
 
 
 

mailto:gabinetepiuma@pmpiuma.com.br
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6.1.2 - Aspectos Históricos 
 
O nome de Piúma é um misto de Tupi-
Guarani e francês, que quer dizer �água es-
cura�. Fundada pelo Padre José de Anchieta 
em 1965, é um dos menores municípios do 
Estado do Espírito Santo, com 12 mil habitan-
tes e área de 0,74km, uma faixa litorânea de 
8km. Limita-se ao norte com Anchieta, ao sul 
com Itapemirim, a leste com o Oceano Atlân-
tico e a oeste com Iconha. Localiza-se a 
90km de Vitória e recebe 200 mil turistas 
durante os meses de verão. 
Visando desenvolver o turismo ecológico e 
científico na baixa estação, oferece um im-
portante campo para atividades cientificas, 
envolvendo linhas de pesquisa viva nas uni-
versidades. Suas principais fontes de renda 
são: a pesca, o artesanato de conchas e o 
turismo. O artesanato de conchas é comer-
cializado em vários estado do país e no exte-
rior. 
 
Sua cadeia de ilhas reúne as Ilhas do Gambá, 
do Meio, dos Cabritos e dos 
Franceses, tombadas como patrimônio bioló-
gico e paisagístico. A cidade é inteiramente 
dominada pelo Monte Aghá, segundo os ín-
dios Tupis �Monte de Ver Deus�.  
 
É o 3º produtor de pescado do Estado. O 
crescimento do município o levou a emanci-
pação em 1963. Os fatos que marcaram esse 
município foram: Piúma pertenceu a Anchie-
ta, depois à Iconha em 1904, devido a plan-
tação do café. Depois se desenvolveu e vol-

tou a Sede para Piúma em 1963, chegando à 
emancipação em abril de 1964. 
Seu primeiro tipo de iluminação foi à gás (gás 
acetileno), implantada pelos 
ingleses. 
 
 
Referências/Documentos consultados: 
www.sebraees.com.br. Acesso em jun. 2004. 
 
 
6.1.3 - Administração Municipal 
 
6.1.3.1 - Estrutura Administrativa 
 
Nome do Prefeito: Valter Luiz Potratz. 
 
Número de secretarias, departamentos e 
outros:  
 

Secretaria Municipal de Turismo;  
Secretaria Municipal de Indústria; 
Secretaria Municipal de Comércio  
 Lazer;  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
Secretaria Municipal de Educação; 
Secretaria Municipal de Cultura  

e Esporte; 
Secretaria Municipal de Agricultura  

e Pesca; 
Secretaria Municipal de Obras  

e Urbanismo; 
Secretaria Municipal de Administração  

e Finanças; 
Secretaria Municipal de Ação Social e  
Secretaria Municipal de Saúde. 

Referências/Documentos consultados: 
Prefeitura Municipal de Piúma. 
 
 
6.1.3.2 - Gestão do Turismo 
 
Órgão oficial de turismo: Secretaria Muni-
cipal de Turismo. 
 
Titular do órgão: Shirlene Zetum Potratz.  
 
Telefone: (28) 3520-1611. 
 
Conselho municipal de turismo: formado 
em 1996, através do Decreto nº 127/96. 
Fundetur, instituído através da Lei 1057, de 
06 de novembro de 2003. Conselho instituído 
através da Lei 1038, de 06 de julho de 2003. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 Prefeitura Municipal de Piúma. 
 
 
6.1.4 - Legislação Municipal 
 
Lei Orgânica do Município: Lei nº 1.908 de 
24/12/1963, com instalação em 06/07/1964.  
 
Legislação de uso e ocupação do solo:  
Lei n° 935/01. 
 
Referências/Documentos consultados:  
IPES. 
 
 
 

http://www.sebraees.com.br
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6.1.5 - Feriados e Datas  
Comemorativas Municipais 

 
 Nossa Senhora da Conceição e Eman-
cipação em 08/11. 
 São Pedro em 25/06 

 
Referências/Documentos consultados: 
PMP � Prefeitura Municipal de Piúma. 
 
 
6.1.6 - Serviços Públicos 
 
Domicílios particulares permanentes: 4.114. 
 
 
6.1.6.1 - Abastecimento de Água. 
 
Empresa responsável: Cesan - Companhia 
Espirito Santense de Saneamento.  
 
Forma de abastecimento de água dos 
domicílios particulares permanentes e 
número de domicílios dos atendidos 
(%):  

 rede geral � 92,4%; 
 poço ou nascente �  7,4% 
 outra � 0,3%. 

 
Referências/Documentos consultados:  

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

 

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

 fossa rudimentar � 10,7%; 
 fossa séptica � 31,2%; 
 outro escoadouro �0,1 %; 
 rede geral de esgoto ou pluvial �44,4 %; 
 rio, lago ou mar � 11,3%; 
 vala � 1,0% e 
 nenhuma �1,3 %. 

 
Forma de esgotamento sanitário dos 
domicílios particulares permanentes ur-
banos e número de ligações (%):  

 fossa rudimentar � 9,4%; 
 fossa séptica � 29,8%; 
 rede geral de esgoto ou pluvial � 47,1 %; 
 rio, lago ou mar � 12,0%; 
 vala � 0,5%. 

 
Referências/Documentos consultados:  

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

 
 
 
 
 

6.1.6.3 - Serviços de Energia 
 
Tipo de abastecimento de energia: elétrica. 
 
Empresa responsável: ESCELSA - Espírito 
Santo Centrais Elétricas e ELFSM - 1ª Sede e 
segundo Distrito Norte. 

1. Residencial: 8.773 
2. Comercial: 806 
3. Industrial: 139 
4. Rural: 166 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas. 
2. ELFSM  
3. http://www.sebraees.com.br. Acesso 
em jun.2004. 

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

 coletado �92,1 %; 
 jogado terreno baldio ou logradouro � 0,9%; 
 queimado ou enterrado � 7,0% e  

 
Empresa responsável: Prefeitura Municipal 
de Piúma. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: 
<http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mu
nicipios/64/Habitacao/tab09.pdf p>. A-
cesso em jan. 2005. Fonte dos dados: 
IBGE. Microdados do Censo 2000. 

http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
http://www.sebraees.com.br
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6.1.6.5 - Serviços de Resíduos Sólidos 
 
Tipo de Tratamento: Aterro Sanitário. 
 
Empresa responsável: PMP � Prefeitura 
Municipal de Piúma.  
 
Número de domicílios atendidos: ao do-
micílios da Sede. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 PMP � Prefeitura Municipal de Piúma. 
 
 
6.1.1.6 - Equipamentos, instalações e 
Serviços Públicos:  
 
Telefones Públicos: 2.209 (abril/2003). 
Terminais Telefônicos Existentes: 2.424 
(abril/2003). 
 
Referências/Documentos consultados:  

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

 
 
6.1.7 - Outras Informações. 
 
Distância da Sede à Capital do Estado: 
90km. 
 
Taxa de urbanização: 94,1%. 
 
Densidade demográfica: 241,5 hab por 
km². 

População residente: 17.838 hab. 
 
Atrativos mais visitados: praias e ilhas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
www.ipes.es.gov.br. 
 
 
6.2 - MEIOS DE ACESSO AO MUNICÍPIO 
 
6.2.1 - Terrestres 
 
Nome:  
Terminais/Estações Rodoviárias  
e Serviços Rodoviários 
 
Rodovias: 
Federal � pavimentada, bom estado de con-
servação. 
Estadual � pavimentada, bom estado de con-
servação. 
Municipal � estradas vicinais. 
 
Equipamentos, serviços e facilidades nos 
equipamentos e vias de acesso: instala-
ções sanitárias, locais de alimentação, serviço 
de limpeza, serviço de segurança, locais de 
embarque e desembarque, vendas de passa-
gens, instalações sanitárias e limpeza, esta-
cionamento, telefone público, Juizado de 
Menores, Polícia Militar e atendimento ao 
turista. 
 
Acessos para capital do Estado: chegada 
e saída diária, quantidade 14. 
 

Acesso para outras capitais: Rio de Janei-
ro, chegada e saída diária, 3 por dia no in-
verno e 5 por dia no verão. Belo Horizonte, 2 
por dia no inverno e 10 por dia no verão. 
  
Acesso para outras municípios: Guarapa-
ri, chegada e saída diária, quantidade 18. 
Cachoeiro do Itapemirim, chegada e saída 
diária, quantidade 04. Iconha, chegada e 
saída diária, quantidade 05. Marataizes, che-
gada e saída diária, quantidade 10. Rio Novo 
do Sul, chegada e saída diária, quantidade 
05. Anchieta, chegada e saída diária, quanti-
dade 018. 
 
 
6.3 - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 
 
6.3.1 - Agências Postais. 
 
Nome/Entidade:  
Agencia dos Correios de Piúma. 
 
Localização: Rua João Baye, 453. Centro. 
CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (27) 3520-1427. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira das 
9h às 17h e sábado, das 9h às 12h. 
 
Serviços prestados: serviços postais, agên-
cia postal do banco Bradesco. 
 
Referências/Documentos consultados: 
  in loco. 

http://www.sebraees.com.br
http://www.ipes.es.gov.br.
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6.3.2 - Emissoras de Rádio/Televisão. 
 
Nome/Entidade:  
Rádio 94,9 FM, rádio comunitária. 
 
Localização: Avenida Eduardo Rodrigues, s/n. 
 
Funcionamento: diariamente, das 7h às 20h. 
 
Serviços prestados: veiculação de notícias, 
anúncios e programação musical. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
6.3.3 - Jornais e Revistas  

Regionais/Locais. 
 
Nome/Entidade:  
Jornal Hora H. 
 
Localização: a Sede do jornal está localizada 
no município de Guarapari. 
 
Telefone: (27)  3261-5463 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 18h. 
 
Serviços prestados: notícias e anúncios diversos. 
 
Descrições e observações complementares: o 
jornal é gratuito e de circulação mensal. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 

Nome/Entidade:  
Jornal Notícias e Negócios. 
 
Localização: Avenida Doutor Danilo Montei-
ro de Castro. 
 
Telefone: (28) 3520-3222. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 
18h. 
 
Serviços prestados: notícias e anuncios. 
 
Descrições e observações complementares: o 
jornal é gratuito e de circulação mensal. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
Nome/Entidade:  
Jornal O Estado. 
 
Localização: Rua Elizeu Xavier, s/n. 
 
Telefone: (28) 3520-5438. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 18h. 
 
Serviços prestados: notícias e anuncios. 
 
Descrições e observações complementares: o 
jornal é gratuito e de circulação mensal. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 

6.4 - SISTEMA DE SEGURANÇA 
 
6.4.1 - Delegacias e Postos de Polícia. 
 
Nome/entidade:  
Delegacia de Polícia Civil. 
 
Localização: Rodovia do Sol, s/n. Niterói.  
 
Telefone: (28) 3520-1590. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Serviços Prestados: policiamento preventi-
vo e ostensivo. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Destacamento da Policia Militar. 
 
Localização: Praça Oenes Taylor. Centro.  
 
Telefone: (28) 3520-1634. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Serviços Prestados: policiamento preventi-
vo e ostensivo. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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6.4.2 - Serviços de Busca e Salvamento. 
 
Nome:  
Salva Vidas 
 
Localização: nas praias e rios de maior fluxo 
turístico do município 
 
Período de funcionamento: de 7h às 17h. 
 
Equipamentos: bóias e pranchas. 
 
Serviços prestados: salvamento e primeiros 
socorros, em caso de afogamento. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
6.5 - SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR 
 
6.5.1 � Hospitais 
 
Nome/entidade:  
Hospital Nossa Senhora da Conceição. 
 
Localização: Rua Santa Teresa.  
 
Telefone: (28) 3520-1546. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados:  

 internações, 
 procedimentos cirúrgicos,  
 consultas e  
 outros. 

 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
6.5.2 - Clínicas Médicas 
 
Nome/entidade:  
Consultório Médico Dr. Joel Alves Rosa. 
 
Localização: Rua Elizeu Xavier Nunes. Cen-
tro. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-2085. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
8h às 18h. 
 
Equipamentos: consultório médico. 
 
Serviços Prestados:  

 clínica geral e  
 ginecologia. 

 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 
 

Nome/entidade:  
Clínica Médica Dr. Luiz Cezar Mathias. 
 
Localização: Avenida Izaias Scherrer 73. 
Centro. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1732. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h 
às 18h, sábado e Domingo, das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: consultório médico. 
 
Serviços Prestados:  

 clínico geral,  
 cardiologia,  
 dermatologia,  
 fonoaudiologia,  
 psicologia e  
 pronto socorro. 

 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
6.5.3 - Postos de Saúde 
 
Nome:  
Posto de Saúde do Bairro Tamarindo. 
 
Localização: Rua Nicanor dos Anjos. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h. 
 
Equipamentos: unidade de saúde. 
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Serviços Prestados: atendimento ambula-
torial e saúde bucal. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
Nome:  
Posto de Saúde do Bairro Niterói. 
 
Localização: Rua Marly Miranda. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h. 
 
Equipamentos: unidade de saúde. 
 
Serviços Prestados: atendimento ambula-
torial e saúde bucal. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
6.5.4 - FARMÁCIAS 
 
Nome/entidade:  
Drogaria Guida. 
 
Localização: Avenida Danilo M. de Castro. 
Centro. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1716. 
 
Funcionamento: segunda a sábado das 8h 
às 21h e Domingo, das 8h às 14h. 

Serviços Prestados: comercialização de 
medicamentos e perfumaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Farmácia Guida. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 1938. CEP: 
29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1923. 
 
Funcionamento: diariamente, das 8h às 
22h. 
 
Serviços Prestados: comercialização de 
medicamentos e perfumaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Drogaria Guida. 
 
Localização: Avenida Beira Mar. 
 
 Telefone: (28) 3520-2210. 
 
Funcionamento: diariamente, das 8h às 22h. 
 
Serviços Prestados: comercialização de 
medicamentos e perfumaria. 

Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Drogaria Guida. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 1706. Jar-
dim Maily. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-2210. 
 
Funcionamento: diariamente, das 7h às 21h 
no verão e das 8h às 21h inverno. 
 
Serviços Prestados: venda de medicamentos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Drogaria San Luigi. 
 
Localçização:  Avenida Izaias Scherrer, s/n. 
Centro. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3250-1544. 
 
Funcionamento: diariamente, das 7h às 22h. 
 
Serviços Prestados: comercialização de 
medicamentos e perfumaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome/entidade:  
Farmácia Praia Linda. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 1840. Jar-
dim Maily. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1231. 
 
Funcionamento: segunda a Domingo, das 
6h às 22h, baixa estação e 24 horas no ve-
rão. 
 
Serviços Prestados: comercialização de 
medicamentos e perfumaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Drogamérica. 
 
Localização: Rua Danilo Monteiro Castro 26. 
Centro. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1603. 
 
Funcionamento: diariamente, das 8h às 
21h. 
 
Serviços Prestados: comercialização de 
medicamentos e perfumaria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 

6.5.5 � Clinicas Odontológicas 
 
Nome:   
Clínica Odontológica Paulo  
Roberto Godinho. 
 
Localização: Avenida Eduardo Rodrigues, n° 
9 . Centro.   
 
Telefone: (28) 3520-1703. 
 
Funcionamento:  segunda, quarta e sexta, 
das 8h às 17h. 
 
Equipamentos: equipamentos de apoio médico. 
 
Serviços Prestados: clinica dentária e ortodontia. 
 
Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Foto Karlos. 
 
Localização: Avenida Doutor Danilo Montei-
ro de Castro, s/n. Centro. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira 
das 8h as 17h, e  sábado, das 8h as 12h. 
 
Equipamentos: equipamentos fotográficos. 
 
Serviços prestados: revelação, ampliação e 
venda de materiais fotográficos. 
 

 Referências/Documentos consultados:  
 in loco. 
 
 
6.6 - SISTEMA EDUCACIONAL 
 
Taxa de alfabetização de adultos: 89,19 %. 
 
Taxa bruta de freqüência escolar: 39,37% 
(0-6 anos), 94,33% (7-14 anos) e 68,92% 
(15-17 anos). 
 
População de 10 a 14 anos alfabetizada:  
1.505 pessoas em 2000. 
 
População de 10 a 14 anos não alfabeti-
zada: 51 pessoas em 2000. 
 
Número de matrículas realizadas: 

 Ensino Fundamental � 3.134 
 Ensino Médio � 787 
 

Número de estabelecimentos de ensino: 
 Rede Pública Federal � não há; 
 Rede Pública Estadual � 09 escolas; 
 Rede Pública Municipal � 11 escolas e 
 Rede Privada � 02 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: 
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<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:  
Corretora Izanete. 
 
Localização: Avenida Danilo Monteiro de 
Castro. Centro.  
 
Telefone: (28) 3520-2620 e (28) 9276-
3474. 
 
Funcionamento: segunda a Sábado, das 8h 
às 17h. 
 
Serviços prestados: corretora, aluguel de 
imóveis. 
 
Informações e observações complemen-
tares: funcionamento permanente. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco.  
 
 
 
 
 
 

Nome/entidade:  
Anadir Imóveis Corretora. 
 
Localização: Avenida Beira Mar 1246, loja 2 
A. Acaiaca.  
 
Telefone: (28) 3520-1489 e (28) 9975-
3803. 
 
Funcionamento: diariamente, das 8h às 
18h. 
 
Serviços prestados: aluguel e venda de 
imóveis. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco.  
 
 
Nome/entidade:  
Corretora HF Imóveis. 
 
Localização: Praça Carmen Muniz, 22, loja 
01. Jardim Maily.  
 
Telefone: (28) 3520-5335. 
 
Funcionamento: diariamente, das 8h às 
18h. 
 
Serviços prestados: aluguel de imóveis, 
consultoria e venda. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco.  
 

Nome/entidade:  
Ataliba Imóveis. 
 
Localização: Avenida Beira Mar 1940 sala 
02. Jardim Maily. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-3505 e (28) 9975-
2253. 
 
Funcionamento: diariamente, das 8h às 
20h. 
 
Serviços prestados: aluguel e venda de 
imóveis. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco.  
 
 
Nome/entidade:  
Imobiliária Brunini. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 2544. Mon-
te Aghá. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1364. e (28) 3520-
1126. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira das, 
8h às 18h. 
 
Serviços prestados: aluguel e venda de 
imóveis. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco.  
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6.7.2 - Comércio 
 
6.7.2.1 - Lojas de Artesanato e Suvenires 
 
Nome/entidade:  
Arte Praia. 
 
Localização: Avenida Beira Mar 1118. Itapu-
tanga. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1883. 
 
Funcionamento: segunda a domingo das 8h às 
23h. 
 
Serviços prestados: artesanatos, artigos 
para praia, artigos fotográficos, revelação de 
filmes e camisas locais. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco.  
 
 
Nome/entidade:  
Artesanato da Praia. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 2320. Mon-
te Aghá. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: 3520-1883. 
 
Funcionamento: diariamente, das 8h às 23h. 
 
Serviços prestados: artesanatos, artigos 
para praia e revelação de filmes. 
 

Referências/Documentos consultados: 
 in loco.  
 
 
Nome/entidade:  
Art Praia. 
 
Localização: Rua Izaias Scherrer, 87. Cen-
tro. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1883. 
 
Funcionamento: diariamente, das 8h às 23h. 
 
Serviços prestados: artesanatos, artigos 
para praia e revelação de filmes. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco.  
 
 
Nome/entidade:  
Arte Praia. 
 
Localização: Avenida Izaias Scherrer. Cen-
tro. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1883. 
 
Funcionamento: diariamente, das 8h às 21h. 
 
Serviços prestados: Artesanato com con-
chas, madeiras, bordado e argila. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco.  

Nome/entidade:  
Fajoma Artesanato e Souvenires. 
 
Localização: Avenida Beira Mar 778. Acaia-
ca. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1839 e (28) 8801-
0693. 
 
Funcionamento: diariamente, das 9h às 21h. 
 
Serviços prestados: artesanatos de conchas, 
madeira, argila, bordado, pedras e redes. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco.  
 
 
6.7.2.2 - Shopping Centers  

e Centros Comerciais 
 
Nome/entidade:  
Galeria Centro Comercial  
Edifício Polonini. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 1234. Acai-
aca. CEP: 29285-000. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
8h às 20h. 
 
Equipamentos: 10 lojas comerciais de arti-
gos variados e posto de venda de passagens 
São Geraldo. 
 
Serviços prestados: comércio diversificado. 
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Referências/Documentos consultados: in 
loco.  
 
 
Nome/entidade:  
Shopping da Praia. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 1632. Mon-
the Aghá. 
 
Funcionamento: segunda a sábado, das 8h 
às 20h. 
 
Equipamentos: 06 lojas, chaveiro e lancho-
netes. 
 
Serviços prestados: comércio diversificado. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco.  
 
 
6.7.2.3 - Fotografias 
 
Nome/entidade:  
Foto Karlos. 
 
Localização: Rua Elizeu Xavier Nunes, 885. 
Centro. CEP: 29285-000. 
 
Funcionamento: segunda a Sábado, das 8h 
às 18h, e no verão diariamente das 8h às 
00h. 
 
Serviços prestados: revelação em 45 minu-
tos, revelação digital e filmes em geral. 

Referências/Documentos consultados: 
 in loco.  
 
 
Nome/entidade:  
Foto Anchieta. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 1280. Acai-
aca. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-4549. 
 
Funcionamento: diariamente, das 9h às 22h. 
 
Serviços prestados: revelação em 01 hora. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco.  
 
 
Nome/entidade:  
Art Praia. 
 
Localização: Avenida Beira Mar 1962. Jar-
dim Maily. CEP: 29285-000. 
 
Funcionamento: diariamente, das 08:00 às 
23:00h. 
 
Serviços prestados: artesanatos, artigos 
para praia e revelação fotográfica. 
 
Serviços prestados: comércio diversificado. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco.  

Nome/entidade:  
Fotosol. 
 
Localização: Avenida Beira Mar s/n. Centro. 
CEP: 29285-000.  
 
Telefone: 3520-5364. 
 
Funcionamento: diariamente, das 08:00 às 
22:00h. 
 
Serviços prestados: revelação de fotos e 
artesanatos. 
 
Serviços prestados: comércio diversificado. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco.  
 
 
Nome/entidade:  
Fujidak. 
 
Localização: Rua Izais Xerox, 50. Centro.  
 
Telefone: (28) 3520-5364.  
 
Funcionamento: diariamente, das 08:00 às 
19:00h. 
 
Serviços prestados: revelação de filmes 
fotográficos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco.  
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6.7.3 - Agências Bancárias e de Câmbio 
 
Nome/entidade: 
Banestes. 
 
Localização: Avenida Izaias Scherrer 27. 
Centro. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1142. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
10h às 15h. 
 
Serviços prestados: casa de câmbio e crédito. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco.  
 
 
6.7.4 - Serviços Mecânicos 
 
Nome/entidade:  
Oficina do Marcelo. 
 
Localização: Rodovia do Sol. Niterói. CEP: 
29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1880. 
 
Funcionamento: segunda a sábado, das 
08:00 às 18:00h. 
 
Serviços prestados: serviços mecânicos em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco.  

6.7.5 - POSTOS DE ABASTECIMENTO 
 
Nome/entidade:  
Posto Texaco. 
 
Localização: Rodovia do Sol s/n. Niterói.  
 
Telefone: (28) 3520-1104. 
 
Funcionamento: diariamente, das 7h às 
23h. 
 
Serviços prestados: troca de óleo, lava-
gem, loja de peças para motos. 
 
Informações e observações complemen-
tares: entrada de Piúma. 
 
 
Nome/entidade:  
Posto Praia Linda. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, 1840. Jar-
dim Maily.  
 
Telefone: (28) 3520-1231. 
 
Funcionamento: 24 horas. 
 
Serviços prestados: abastecimento, troca 
de óleo e lavagem. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco.  
 
 

Nome/entidade:  
Posto Santina. 
 
Localização: Avenida Prefeito José de Var-
gas Scherrer, 614. Acaiaca. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-1555 e (28) 3520-
1502. 
 
Funcionamento: diariamente, das 6h às 
22h. 
 
Serviços prestados: troca de óleo, borra-
charia, lanchonete, pousada e lava jato. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco.  
 
 
6.7.6 - Locais e Templos  

de Manifestações De Fé 
 
Nome/entidade:  
Igreja Evangélica Assembléia de Deus. 
 
Localização: Rua Elizeu Xavier Nunes, 885. 
Centro. CEP: 29285-000. 
 
Funcionamento: diariamente, das 19h às 
22h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco.  
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Nome/entidade:  
Primeira Igreja Batista de Piúma. 
 
Localização: Praça Guilherme Thompson 
1120. Limão. CEP: 29285-000. 
 
Funcionamento: domingo das 8h às 11h e 
das 19h às 22h, quarta-feira das 19h30 às 
21h30. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco.  
 
 
Nome/entidade:  
Igreja Sagrada Família. 
 
Localização: Avenida Eduardo Rodrigues, 
40. Centro. CEP: 29285-000.  
 
Telefone: (28) 3520-5382. 
 
Funcionamento: diariamente, das 7h às 
20h. 
 
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 
com e sem banheiro privativo, chalés e tam-
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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. 
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