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Apresentação: 
 
O SEBRAE/ES em parceria com a 
SEDETUR- Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e 
Turístico do Espírito Santo e 
BANDES - Banco de De-
senvolvimento do Espírito Santo, 
apresenta  um trabalho cuja 
principal finalidade consiste em 
conhecer e organizar as potenciali-
dades turísticas dos municípios do 
Espírito Santo. O presente relatório 
abordado especifica as potenciali-
dades do município de São Mateus. 
Outros 47 municípios capixabas 
também foram contemplados com 
estudos desta natureza, produzi-
dos ao longo do ano de 2004.  
O Inventário da Oferta Turística 
será a metodologia usada para 
registrar o conjunto de atrativos 
equipamentos, serviços e infra-
estrutura disponíveis em cada nú-
cleo, a fim de otimizar os atrativos 
naturais e culturais como produto 

turístico, obedecendo às caracte-
rísticas originais e a capacidade de 
ocupação destes núcleos. 
 
A pesquisa deste trabalho foi reali-
zada pelo Instituto de Pesquisa 
Flex Consult e teve o auxílio das 
prefeituras dos municípios pesqui-
sados, buscando com isto fornecer 
uma radiografia de sua infra-
estrutura turística. 
 
Durante décadas, no Espírito San-
to, o turismo foi visto meramente 
como atividade de lazer e festa, 
não sendo enxergado como uma 
atividade econômica, que necessi-
tava de infra-estrutura e  mão-de-
obra especializada, esquecendo-se 
que esta é a atividade econômica 
que mais cresce no mundo. 
Como em todo o País, o Estado do 
Espírito Santo está despertando 
para o turismo planejado, susten-
tável e profissional, fomentando 
grandes recursos sob a forma de 

estruturas hoteleiras, agências, 
restaurantes, transportes, centros 
de lazer, parques temáticos, mu-
seus, 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 atrati-
vos, temos, valorizando as origens 
culturais e os diferenciais históri-
cos e geográficos, tendo como ob-
jetivo final a  consolidação do Espí-
rito Santo como destino turístico.  
 
Para isso, é necessário conhecer e 
quantificar nossos potenciais e o 
Inventário da Oferta Turística é o 
instrumento ideal no processo de 
desenvolvimento turístico.  
 
1 � Objetivos. 
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O Inventário da Oferta Turística 
será estruturado a fim de servir 
como fonte para: 
 identificar características e 

fatores que determinam as 
motivações de viagem; 

 dimensionar a oferta de ser-
viços equipamentos e infra-
estrutura disponíveis, para o 
processo de ocupação turís-
tica do território; 

 diagnosticar deficiências e 
pontos críticos entre a oferta 
e a demanda turística exis-
tente; 

 permitir a previsão do com-
portamento do mercado em 
função da análise de ten-
dências; 

 direcionar os programas de 
ação para o planejamento 
estratégico do 
desenvolvimento do setor; 

 analisar o efeito multiplica-
dor do turismo no cenário 
econômico do município; 

 organizar o setor de turismo 
na estrutura administrativa 
do setor público; 

 hierarquizar e priorizar os 
atrativos e conjuntos exis-

tentes para sua utilização o-
timizada e ordenada; 

 servir como fonte de pesqui-
sa e consulta aos empresá-
rios, aos estudantes e à co-
munidade em geral, interes-
sados na atividade turística 
do município. 

 
2 � Metodologia. 
 
O Inventário da Oferta Turística 
dos municípios do Estado do Espí-
rito Santo é uma iniciativa do Se-
brae/ES de levantar informações e 
de organizar os arranjos produti-
vos locais. 
 
O município de São Mateus foi se-
lecionado pelo SEBRAE/ES para ser 
inventariado turisticamente de 
acordo com uma metodologia de 
classificação da EMBRATUR,  que 
caracteriza os municípios brasilei-
ros que apresentam uma oferta 
turística, ou ainda, um potencial 
turístico.  
 
Toda a parte operacional da pes-
quisa, desde o levantamento das 
informações à elaboração do do-
cumento final, foi executada pelo 

Instituto de Pesquisa Flex Consult 
e validadas pelo SEBRAE/ES. 
 
As informações do município foram 
coletadas em diversos órgãos 
competentes, de acordo com cada 
assunto, IBGE, DEE, IPES, IDAF, 
IBAMA, IEMA, Prefeitura e outros 
órgãos do município. Foram solici-
tadas ainda algumas informações 
em empresas concessionárias de 
serviço público, como CESAN, ES-
CELSA e TELEMAR, com o intuito 
de levantar dados da infra-
estrutura do município. 
 
O levantamento das informações 
sobre os atrativos, equipamentos e 
infra-estrutura turísticas do muni-
cípio foram pesquisados �in loco�. 
 
A análise, tabulação, formatação, 
correção, redação e elaboração do 
documento final foram realizadas 
por pesquisadores e coordenação 
técnica da Flex Consult e validadas 
pelo SEBRAE/ES. Os formulários 
de pesquisa, utilizados para o le-
vantamento das informações se-
guem o conteúdo do �Inventário 
da Oferta Turística � Metodologia � 
Brasília: ministério do Turismo, 
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2003� de autoria do próprio Minis-
tério do Turismo. 
 
O inventário classifica a pesquisa 
em três grupos: Atrativos Turísti-
cos, Serviços e Equipamentos Tu-
rísticos 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 inte-
resse turístico, desta forma, foi 
realizado junto à Secretaria Muni-
cipal de Turismo, um zoneamento 
para definição destas áreas, con-
forme a seguir: 
 

 Sede � Bairros � Centro, Boa Vis-
ta, Sernamby, Ideal, Santo Antô-
nio, Carapina, Pedra D�água e 
Porto; 

 Ilha de Guriri -  Norte e Sul; 
 Barra Nova -  Norte e Sul; 
 Campo Grande; 
 Meleiras e Barreiras; 

Uruçuquara; 
 
 3 � Introdução ao Município. 
 

O município de São Mateus tem 
sua localização privilegiada, de 
um lado a Rodovia BR 101, im-

portante via de acesso para 
outros municípios e estados, e 
do outro o Rio São Mateus que 
encanta a todos que ali passam 
com suas curvas e beleza natu-
ral. 
 
Um dos municípios mais anti-
gos do Brasil. Colonizado pelos 
portugueses que vieram no sé-
culo XVI trazendo novos con-
ceitos a cidade que cresceu 
com o trabalho negro escravo 
devido a resistência dos índios 
Aimorés.Os colonizadores im-
plantaram os primeiros enge-
nhos de para a produção de 
açúcar e aprenderam com os 
índios a transformar mandioca 
em farinha. São Mateus chegou 
a ser uma das mais importan-
tes cidades da costa brasileira 
e o seu porto tornou-se o mai-
or exportador de farinha de 
mandioca. O município tem 
uma forte vocação turística cul-
tural e de veraneio, onde o 
visitante tem a real sensação 
de voltar no tempo e observar 
as mais diversas expressões 
herdadas dos portugueses e 
negros, desde a gastronomia, 
até o jeito manso de ver o 

o jeito manso de ver o tempo 
passar. 
 
Rico em beleza natural onde 
encontramos belos rios, uma 
restinga praticamente nativa e 
um belo litoral que encanta a 
todos com suas águas mornas 
e calmas. São Mateus recebe 
em seu verão milhares de tu-
ristas em busca de lazer e en-
tretenimento. 
O desenvolvimento econômico 
atual do município tem como 
mola mestra a extração de pe-
tróleo e gás natural que ajuda 
na consolidação do desenvol-
vimento humano da população 
local através de projetos soci-
ais. 
 
A agricultura também tem sua 
relevância no crescimento do 
município, tendo como desta-
que a pimenta-do-reino e o co-
co. 
As manifestações religiosas e 
folclóricas enchem de cor e a-
legria o coração dos mateenses 
e seus visitantes. 
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� A história é uma ciência que 
nos convida a ser democráti-
cos, a ouvir e avaliar as diver-
sas interprtações do passado, 
utilizando-as como tema de 
reflexão� ( Gilberto Cotrim). 
 
4 - ATRATIVOS TURÍSTICOS 
 
 
4.1 � Atrativos Naturais 
 
4.1.1 � Planaltos e Planícies. 
 
4.1.1.1 - Vales. 
 
Nome do atrativo:  
Vale do Rio Cricaré 
 
Localização: sede. Área urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrati-
vo: sede.  
 
Distância da localidade mais próxima: 
sede. 
 
Distancia da sede do município: 500 
metros do centro. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmen-
te pavimentado em bom estado de con-
servação e sinalizado, e hidroviário marí-
timo/fluvial. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguin-
do em direção a Igreja de São Benedito, 

na parte alta do município, descer pela 
Ladeira de São Benedito em direção ao 
Porto de São Mateus. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo urbano regular, em bom estado e 
não adaptado. 
Legislação de proteção do atrativo: 
não há. 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanen-
te. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços 
no atrativo: no entorno, instalações 
sanitárias e locais para alimentação 
parcial-mente adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
pesca e contemplação da natureza. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? sim, através da 
�Rota do Verde e das Águas�,  Co-
ordenada pela SEDETUR. 
 

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

 
 
Descrição do atrativo: o Rio São Mateus 
(ou Cricaré), serpenteando por sobre o 
vale, desenha as iniciais do nome da ci-
dade (SM), tendo ao fundo, verdes planí-
cies. 
 
Outrora servindo como única via de aces-
so, o Rio Cricaré recebia embarcações que 
transportavam a produção de farinha, 
açúcar, madeira e café. Nele o pescado é 
abundante, principalmente o robalo, a 
traíra, o piau, a piranha e o judeu, produ-
zindo ainda mariscos como siri, camarão 
e pitu. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

1. Guia Turístico de São 
Mateus e Guriri, Agenda 
Cultural, Ano VII, editado por 
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Jornal de São Mateus Ltda-
ME, 2004. 
2. NARDOTO, Eliezer e LI-
MA, Herinéia, História de 
São Mateus. EDAL-Editora 
Atlântica.Ltda, fev. 1999. 
3. in loco. 

 
 
 
 
4.1.2 � COSTAS OU LITORAL. 
 
4.1.2.1 - Praias. 
 
Nome do atrativo:  
Barra Nova. 
 
Localização: Barra Nova. Área 
não urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Ilha de Guriri. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 26km. 
 
Distância da sede do município: 
32km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário não pa-
vimentado, em bom estado de conserva-
ção e sinalizado; e hidroviário- maríti-

mo/fluvial, em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
vindo de São Mateus para Guriri, 
após atravessar a ponte sobre o 
Rio Mariricu dobrar à direita na 
segunda rua e seguir 26km pela 
estrada do ranchinho (estrada à 
direita, depois da Ponte do Mariri-
cu). Com a maré baixa também e 
possível ir de bugre pela beira da 
praia de Guriri. Outra opção é se-
guir de canoa, barco ou lancha pe-
lo Rio Mariricu, ou pelos Mangue-
zais do Nativo. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo urbano regular, em bom estado e 
não adaptado ou hidroviário maríti-
mo/fluvial contratado. 
 
Legislação de proteção do atrativo: 
não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  portal, adaptado. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, com visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanen-
te. 
 
Tempo necessário para usufruir o 

atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviço de 
limpeza, área para lazer e entrete-
nimento, locais para hospedagem, 
instalações sanitárias e locais para 
alimentação não adaptados, atra-
cadouros para embarcações de 
pequeno e médio porte em bom 
estado. 
 

 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
pesca, banho de mar e de rio,  passeio no 
manguezal e contemplação da natureza. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? sim, através da 
�Rota do Verde e das Águas�, co-
ordenada pela SEDETUR. 
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Origem dos visitantes: local, municipal, 
do entorno regional, de outros estados e 
de outros países. O maior fluxo de visita-
ção acontece no verão. 
 
Descrição do atrativo: sua bele-
za está nos manguezais e na baía 
que se formou por ocasião da a-
bertura dessa barra artificial. No 
local se encontram muitas árvores 
frutíferas próprias da região como 
a mangabeira,  o cajueiro, a pitan-
gueira, o cambucazeiro e o coqui-
nho de Guriri. Barra Nova tem uma 
característica peculiar, uma forma-
ção de pedras que favorece a pro-
dução de mariscos e à pesca. 
Também são encontrados peixes e 
mariscos em abundância. Esse 
balneário já conta com duas pou-
sadas (totalizando 102 leitos), ba-
res e pequenos restaurantes que 
servem pratos da gastronomia lo-
cal como moquecas diversas, peixe 
frito, camarão entre outros.  
A paisagem é bucólica: de um la-
do, o mar com suas águas escuras, 
lagoas cercadas por vegetação na-
tiva de restinga, árvores de casua-
rinas, proporcionando um por do 
sol inigualável; no meio da peque-
na ilha que fica submersa quando 

a maré sobe, existe uma pequena 
vegetação de manguezal; do outro 
lado, o Rio Mariricu rodeado pelos 
manguezais. Toda essa beleza na-
tural pode ser apreciada através 
dos passeios de barco que são ofe-
recidos pelos pescadores da regi-
ão.  
 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

1. Guia Turístico de São 
Mateus e Guriri. Agenda 
Cultural, Ano VII, editado pe-
lo Jornal de São Mateus Ltda-
ME, 2004. 
2. NARDOTO, Eliezer e LI-
MA, Herinéia, História de 
São Mateus. EDAL-Editora 
Atlântica.Ltda, fev. 1999. 
3. in loco. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Bosque da Praia. 
 
Localização: Guriri. Área não ur-
bana. 
 
Localidade mais próxima do 

atrativo: Guriri. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 3,5km. 
 
Distância da sede do município: 
15km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário parcial-
mente pavimentado, em bom estado de 
conservação e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
chegando em Guriri, seguir pela 
Avenida Esbertalina Barbosa Da-
miani (Avenida Alegre) por 3,5km. 
A praia localiza-se à esquerda. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo urbano regular, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção do atrativo: 
não há. 
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Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanen-
te. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviço de 
limpeza, área para lazer e entrete-
nimento, instalações sanitárias,  e 
locais para alimentação não adap-
tados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
banho de mar, caminhadas, pratica de 
esportes (bocha, futebol de areia, etc...) e 
contemplação da restinga. 

 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? sim, através da 
�Rota do Verde e das Águas�, co-
ordenada pela SEDETUR. 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
do entorno regional, de outros estados e 
de outros países. O maior fluxo de visita-
ção acontece no verão. 
 
Descrição do atrativo: a singula-
ridade do local são as casuarinas, 
que se estendem ao longo da praia 
proporcionando aos visitantes uma 
área sombreada onde eles passam 
o dia intercalando o banho de mar 
e fazendo churrasco nos quiosques 
e em churrasqueiras de alvenaria 
existentes no local. A areia é gros-
sa e dourada; a água do mar é 
morna, limpa e em alguns dias do 
mês adquire um tom esverdeado e 
formam piscinas naturais. 
 
A vegetação predominante além 
das casuarinas é a restinga, bas-
tante preservada com destaque 
para o coquinho �Guriri�. No local 
há dois bares que servem refeições 
e uma sorveteria. Próximo ao local 
existe o Camurupim  Clube da Ilha, 
o Recanto dos Praieiros e o  Clube 
dos Aposentados da Vale de Ipa-

tinga - Minas Gerais, ambos con-
tribuindo para aumentar o fluxo de 
pessoas no local. 
 
Observações complementares: 
horário da saída e retorno do ôni-
bus: ida 5h50, 11h30, 16h20 e às 
17h50, retorno 6h30, 12h20, 17h 
e às 18h30. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

1. Guia Turístico de São 
Mateus e Guriri. Agenda 
Cultural, Ano VII, editado pe-
lo Jornal de São Mateus Ltda-
ME, 2004. 
2. NARDOTO, Eliezer e LIMA, 
Herinéia. História de São 
Mateus. EDAL-Editora Atlânti-
ca Ltda, fev. 1999. 
3. in loco. 

 
 
Nome do atrativo:  
Guriri. 
 
Localização: Guriri. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: sede. 
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Distância da localidade mais 
próxima: 12km. 
 
Distância da sede do município: 
12km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmen-
te pavimentado, em bom estado de con-
servação e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
vindo da capital pela Rodovia BR-
101, fazer o trevo e entrar por São 
Mateus, seguir em frente devendo 
pegar a Rodovia Othovarino Duarte 
Santos que liga São Mateus à Guri-
ri. Este trecho até Guriri Possui 
12km 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo urbano regular, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção do atrativo: 
não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portal, adaptado. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanen-

te. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviço de 
limpeza e de segurança, área para 
lazer e entretenimento, locais para 
hospedagem, instalações sanitárias 
e locais para alimentação parcial-
mente adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
banho de mar, shows culturais, visitação 
eco-ambiental, atividades esportivas, 
religiosas e contemplação da restinga. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? sim, através da 
�Rota do Verde e das Águas�, co-
ordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
do entorno regional, de outros estados e 
de outros países. O maior fluxo de visita-
ção acontece no verão. 
 
Descrição do atrativo: a praia de 
Guriri é a mais conhecida do 
município. Suas águas são mornas 
e límpidas, compõe uma orla com 
42km de extensão, de areias cla-
ras, que em certas épocas formam 
piscinas naturais. Entre Guriri e 

Barra Nova encontram-se as praias 
do Caramujo, Oitizeiro, Brejo Ve-
lho, Aldeia do Coco, do Ranchinho 
e da Gameleira, todas agrestes e 
com área de restinga muito pre-
servadas. Nas marés baixas for-
mam-se em sua extensão grandes 
piscinas naturais. O nome Guriri 
surgiu em função da ocorrência de 
enorme quantidade de uma pal-
meira de pequeno porte, que pro-
duz um coquinho comestível cha-
mado pelos índios de �guriri� en-
contrado em toda a extensão da 
ilha. A palavra �guriri� significa 
coco pequeno.  
 
Informações complementares: 
no lado norte da Ilha de Guriri e-
xiste uma base do projeto Tamar, 
que iniciou suas atividades no mu-
nicípio de São Mateus em outubro 
de 1988, atuando na pesquisa, 
controle e preservação das tarta-
rugas marinhas, monitorando e 
protegendo os locais de desova, ao 
longo do litoral. 
A temporada de desova inicia-se 
em setembro estendendo-se até 
março, coincidindo com a tempo-
rada de maior demanda turística, 
sendo considerada uma importante 
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atração local. Aberto das 8h às 
18h. 
Na parte central, existe uma pe-
quena capela onde os visitantes se 
juntam à comunidade local. 
 
Referências /Documentos con-
sultados:  

1. Guia Turístico de São 
Mateus e Guriri. Agenda 
Cultural, Ano VII, editado pe-
lo Jornal de São Mateus Ltda-
ME, 2004. 
2. NARDOTO, Eliezer e LI-
MA, Herinéia. História de 
São Mateus. EDAL-Editora 
Atlântica.Ltda, fev. 1999. 
3. in loco 

 
 

 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Uruçuquara. 
 
Localização: entre Campo Grande 
e o Pontal do Ipiranga. Área não 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Campo Grande 
 
Distância da localidade mais pró-
xima: 6km. 
 
Distância da sede do município: 
58km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário não pa-
vimentado, em bom estado de conserva-
ção e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
seguir pela Rodovia Othovarino 
Duarte Santos, quando chegar à 
Pedra D�água, virar a primeira rua 
à direita, seguir pela estrada do 
nativo, até alcançar a praia. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo urbano regular, em bom estado e 
não adaptado. 

 
Legislação de proteção do atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada 
definida. 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, com visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanen-
te. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviço de 
limpeza, locais para hospedagem, 
instalações sanitárias e locais para 
alimentação adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
banho de mar, pesca, prática de Surf e 
contemplação da natureza. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? sim, através da 
�Rota do Verde e das Águas�, co-
ordenada pela SEDETUR. 
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Origem dos visitantes: local, municipal, 
do entorno regional, de outros estados e 
de outros países. O maior fluxo de visita-
ção acontece no verão. 
 
Descrição do atrativo: encontra-
se na divisa dos municípios de São 
Mateus e Linhares. Urussuquara é 
uma praia ainda agreste com á-
guas límpidas e boa temperatura. 
O local é freqüentado por surfistas 
e pessoas que desejam encontrar 
repouso e tranqüilidade. Para o 
conforto dos freqüentadores existe 
uma boa pousada com dois bares 
que se localizam de frente para o 
mar. Um dos principais atrativos 
do local é a lagoa Suruaca, muito 
utilizada para passeios de caiaque 
mergulho e para a prática de pesca 

de arpão. A vegetação predomi-
nante é a restinga, preservada, e 
outra singularidade são as piscinas 
naturais que se formam nas áreas 
da praia.  
 
Observações complementares: 
outro acesso para a Urussuquara é 
pela estrada da Estação Petrolífera 
de Fazendas Cedro. Essa estrada 
tem início no Km 86 na Rodovia BR-
101, próximo à localidade de Palmi-
to. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

1. Guia Turístico de São 
Mateus e Guriri, Agenda 
Cultural, Ano VII, editado pe-
lo Jornal de São Mateus Ltda-
ME, 2004. 
2. NARDOTO, Eliezer e LIMA, 
Herinéia. História de São Ma-
teus. EDAL-Editora Atlântica 
Ltda, fev. 1999. 
3. Secretaria Municipal de 
Turismo de São Mateus 
4. in loco. 

 
 
 
4.1.2.2 - Restingas. 
 

Nome do atrativo: 
Restinga de Guriri. 
 
Localização: Guriri, lado Norte e lado 
Sul.  Área não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrati-
vo: Guriri. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
2km. 
 
Distancia da sede do município: 16km. 
  
Acesso ao atrativo: rodoviário 
parcialmente pavimentado, em bom 
estado de conservação e sinalizado; e 
hidroviário marítimo/fluvial. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo 
de Guriri em direção ao Norte, pela beira 
da praia, seguir pela estrada aberta pela 
Petrobrás.  Em direção ao Sul, nas proxi-
midades do Clube �All Mar�. 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo urbano regular, em bom estado e 
não adaptado, ou hidroviário maríti-
mo/fluvial contratado. 
 
Legislação de proteção do atrativo: 
Lei Orgânica Municipal art. 225 e art. 211 
a 213 e o Plano Nacional de 
Gerenciamento Costeiro Lei nº. 7.661 de 
16 de maio de 1988. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
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definida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
 

 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanen-
te. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
caminhadas, trilhas livres, visitas com e 
sem monitoramento e contemplação da 
natureza. 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? sim, através da 
�Rota do Verde e das Águas�, co-
ordenada pela SEDETUR. 

 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
do entorno regional, de outros estados e 
de outros países. O maior fluxo de visita-
ção acontece no verão. 
 
Descrição do atrativo: área de cordão 
arenoso, denominado restinga, na divisa 
dos municípios de São Mateus e Concei-
ção da Barra. Sua composição andrográfi-
ca tem como base a Bacia do Rio Cricaré; 
como acidente geográfico merece desta-
que a Ilha de Guriri com restinga e man-
guezais. Num Levantamento Etnobotânico 
realizado em 1996, em toda a extensão 
da ilha, foram encontrados 72 espécies 
vegetais em 42 famílias, os mais predo-
minantes são Myrtaceose com 17%, Fa-
baceal e Asteraceal com 28% e Passiflo-
raceal com 9%. Durante o levantamento 
das etinos- espécies, observou-se a pre-
sença de cachorros do mato, diversos 
pássaros, répteis e insetos.A região é rica 
em diversidade vegetal, mas vem sofren-
do grandes perdas com o crescimento 
desordenado de empreendimentos imobi-
liários na região. 
 
Referências/Documentos consulta-
dos: 
 JESUS, M.C. Etnobotânica na Ilha de 
Guriri. 1997 
 
 
 
4.1.2.3 - Mangues. 
 
Nome do atrativo:  

Barra Nova 
 
Localização: Barra Nova. Área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Guriri. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
26km. 
 
Distancia da sede do município: 32km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário não pa-
vimentado, em bom estado de conserva-
ção e sinalizado, e hidroviário maríti-
mo/fluvial. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
vindo de São Mateus para Guriri, 
após atravessar a ponte sobre o 
Rio Mariricu dobrar à direita na 
primeira rua e seguir por 25km 
pela estrada do ranchinho (estrada 
à direita, depois da Ponte do Mari-
ricu). Com a maré baixa também e 
possível ir de bugre pela beira da 
praia de Guriri. Outra opção é se-
guir de barco, lancha ou canoa pe-
lo Rio Mariricu e manguezais do 
Nativo. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo urbano regular, em bom estado e 
não adaptado, ou hidroviário maríti-
mo/fluvial contratado. 
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Legislação de proteção do atrativo: 
Lei Orgânica Municipal art. 225 e art. 211 
a 213 e o Plano Nacional de 
Gerenciamento Costeiro lei nº. 7.661 de 
16 de maio de 1988. 
 
 

 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, com visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanen-
te. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviço de 

limpeza, área para lazer e entrete-
nimento, locais para hospedagem, 
instalações sanitárias e locais para 
alimentação parcialmente adapta-
dos. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
pesca, passeios monitorados e contem-
plação da natureza. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? sim, através da 
�Rota do Verde e das Águas�, co-
ordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
do entorno regional, de outros estados e 
de outros países. O maior fluxo de visita-
ção acontece no verão. 
 
Descrição do atrativo: a 30km do cen-
tro de São Mateus um rio de águas escu-
ras e vários canais fazem caminho no 
meio de uma vegetação exuberante for-
mando um grande manguezal que prote-
ge a vida dos caranguejos, goiamuns e 
outros mariscos. 
 
Referências/Documentos consulta-
dos: in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Campo Grande. 
 

Localização: entre Barra Nova e 
Urussuquara. Área  não urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Nativo de Barra Nova. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 30km. 
 
Distância da sede do município: 
55km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário não pa-
vimentado, em bom estado de conserva-
ção e sinalizado, e hidroviário maríti-
mo/fluvial. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
seguir pela Rodovia Othovarino 
Duarte Santos e, quando chegar 
no bairro Pedra D�água, virar a 
primeira rua à direita, seguir pela 
estrada do nativo, até Campo 
Grande. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo urbano regular, em bom estado e 
não adaptado, ou hidroviário maríti-
mo/fluvial contratado. 
 
Legislação de proteção do atrativo: 
Lei Orgânica Municipal art. 225 e art. 211 
a 213 e o Plano Nacional de Gerencia-
mento Costeiro lei nº. 7.661 de 16 de 
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maio de 1988. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, com visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
 

 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanen-
te. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: área para 
lazer e entretenimento não adap-
tada. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 

pesca, contemplação da natureza. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? sim, através da 
�Rota do Verde e das Águas�, co-
ordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
do entorno regional, de outros estados e 
de outros países. O maior fluxo de visita-
ção acontece no verão. 
 
Descrição do atrativo: o manguezal de 
Campo Grande é formado por um rio de 
águas escuras e calmas que traçam um 
caminho entre uma vegetação densa e 
exuberante, transformando o local em um 
berçário para reprodução de espécies 
marinhas da região. A vegetação predo-
minante é o mangue vermelho e branco 
onde se encontra uma grande população 
de caranguejos, aratus,  e outros maris-
cos, assim como algumas variedades de 
pássaros. 
 
Observações complementares: os 
mangues são de expressiva ocorrência na 
costa mateense, em função da existência 
de dois estuários (Rio São Mateus ao Nor-
te e Rio Mariricu, ao Sul), cumprindo fun-
ções essenciais na reprodução da vida 
marinha . A ocupação desordenada vem 
colocando em risco todos os ecossistemas 
presentes na costa litorânea. 
 
Referências/Documentos consulta-
dos: 

1. JESUS, M.C. Etnobotânica na 
Ilha de Guriri. 1997 
2. Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente 
3. Secretaria Municipal de Turis-
mo 

 
 
Nome do atrativo:  
Gameleira. 
 
Localização: Nativo de Barra Nova. Área 
não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrati-
vo: Nativo. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
18km. 
 
Distancia da sede do município: 26km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário não pa-
vimentado, em bom estado de conserva-
ção e sinalizado e hidroviário maríti-
mo/fluvial. 
Descrição do acesso utilizado: seguir 
por estrada na proximidade de Pedra 
d�água em direção ao Nativo. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo urbano regular, em bom estado e 
não adaptado ou hidroviário maríti-
mo/fluvial contratado. 
 
Legislação de proteção do atrativo: 
Lei Orgânica Municipal art. 225 e art. 211 
a 213 e o Plano Nacional de Gerencia-
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mento Costeiro lei nº. 7.661 de 16 de 
maio de 1988. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, com visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanen-
te. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: área para 
lazer e entretenimento não adap-
tada. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
pesca e contemplação da natureza. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? sim, através da 
�Rota do Verde e das Águas�, co-
ordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
do entorno regional, de outros estados e 
de outros países. O maior fluxo de visita-
ção acontece no verão. 
 
Descrição do atrativo: localizado pró-

ximo ao manguezal de Campo Grande. É 
formado por rio de águas escuras e salo-
bra que faz seu caminho por uma vegeta-
ção exuberante. Possui águas calmas que 
transformam o local em lugar de remanso 
e berçário de reprodução marinha. A ve-
getação predominante é o mangue ver-
melho onde encontramos caranguejos e 
aratus e pássaros em abundância, além 
da mata de restinga. 
 
Observações complementares: na 
faixa de terra compreendida entre o rio 
Mariricu e o mar, onde se localiza o lugar, 
existem propriedades particulares, situa-
das às margens da estrada que liga o 
Centro de Guriri à Barra Nova. 
 
 
Referências/Documentos consulta-
dos:  

1. JESUS, M.C. Etnobotânica na 
Ilha de Guriri. 1997 
2. Secretaria Municipal de Turis-
mo 

 
 
 
 
4.1.3 � TERRAS INSULARES. 
 
4.1.3.1 - Ilhas. 
 
Nome do atrativo:  
Ilha de Guriri 
 
Localização: Guriri. Área urbana. 

 
Localidades mais próxima do atrati-
vo: sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
13km. 
 
Distância da sede do município: 13km. 
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmen-
te pavimentado, em bom estado de con-
servação e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo 
de São Mateus seguir pela Rodovia Otho-
varino Duarte Santos em direção a Guriri.  
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo urbano regular, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção do atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  portal. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, com visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
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Acessibilidade ao atrativo: permanen-
te. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviços de 
limpeza e de segurança, área para 
lazer e entretenimento, locais para 
hospedagem, instalações sanitárias 
e locais para alimentação parcial-
mente adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
banho de mar, pesca, navegação e con-
templação da natureza, apresentações 
folclóricas e culturais. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? sim, através da 
�Rota do Verde e das Águas�, co-
ordenada pela SEDETUR. 

 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
do entorno regional, de outros estados e 
de outros países. O maior fluxo de visita-
ção acontece no verão. 
 
Descrição do atrativo: dados históricos 
da Ilha de Guriri - Em 1866 o comendador 
Reginaldo, primo do Barão do Aymorés, 
mandou dinamitar uma formação rochosa 
na costa mateense, com a intenção de 
esgotar os brejos da região do Nativo, 
para favorecer a criação de gado. Outra 
intenção era de construir um porto marí-
timo, uma vez que a entrada da barra do 
Rio São Mateus era rasa, o que dificultava 
a navegação de navios maiores. Assim foi 
aberta um barra para o Rio Mariricu dan-
do origem à Barra Nova. 
 
Com a abertura da nova barra pa-
ra o Rio Mariricu formou-se então 
a Ilha de Guriri, a maior ilha do 
Espírito Santo e uma das maiores 
do Brasil. 
 
Na década de 30 do século XX foi 
aberto um canal ligando a lagoa da 
Suruaca ao rio Ipiranga, próximo à 
sua foz, dando origem à segunda 
ilha do município que é a ilha de 
Campo Grande. 
 
O povoamento da  Ilha de Guriri só 
aconteceu a partir da iniciativa do 

prefeito Othovarino Duarte Santos 
de abrir uma estrada ligando a se-
de do município ao litoral, na dé-
cada de 60. 
 
Em 1966, na administração do 
prefeito Otívio de Almeida Cunha, 
foi construída uma ponte com pila-
res de concreto armado e vigas de 
madeira, consolidando o transporte 
rodoviário para o balneário, pois a 
primeira ponte havia caído. 
 
Na década de 70, na administração 
do prefeito Amocim Leite, a prefei-
tura doou muitos lotes para cons-
trução de casa e o balneário alcan-
çou grande crescimento. 
No final da década de 70, na ad-
ministração do prefeito Gualter 
Nunes Loureiro, o balneário rece-
beu o serviço de água e energia 
elétrica e a prefeitura definiu sua 
urbanização com um grande lote-
amento. 
 
No início da década de 90, na administra-
ção do prefeito Pedro dos Santos Alves, o 
sistema de água teve sua capacidade 
treplicada. Foram realizadas as obras de 
calçamento da Avenida oceano Atlântico, 
do calçadão, da iluminação da avenida e a 
implantação do telefone. 
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Em janeiro de 1998 o governo do 
Estado inaugurou a nova ponte do 
Guriri, toda em concreto e constru-
iu a ciclovia entre a ponte e o cen-
tro de Guriri.  
 
Nesse mesmo ano, a prefeitura 
implantou um moderno sistema de 
iluminação nessa avenida e ampli-
ou a capacidade de abastecimento 
de água do balneário. 
 
Atualmente Guriri faz parte da zo-
na urbana do município e pertence 
ao distrito da Sede. 
 
Possui um parque hoteleiro consi-
derável, gastronomia diversificada 
e várias opções de entretenimento, 
principalmente no período da 
temporada. 
 
Referências/Documentos consulta-
dos:   

1. NARDOTO, Eliezer e LIMA, Heri-
néia. História de São Mateus. 
EDAL-Editora Atlântica Ltda, fev. 
1999. 
2. Secretaria Municipal de Turismo 
3.  in loco. 

 
 
Nome do atrativo:  

Ilha de Campo Grande. 
 
Localização: entre Barra Nova e 
Urussuquara. Área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Nativo de Barra Nova. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 30km. 
 
Distância da sede do município: 
55km. 
 
 

 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário parcial-
mente pavimentado, em bom estado de 
conservação e sinalizado e/ou hidroviário 
marítimo fluvial. 
 
Descrição do acesso utilizado: pela 
Rodovia BR -101 no trevo de entrada para 
Urussuquara. 
 

Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo urbano regular, em bom estado e 
não adaptado e/ou hidroviário marítimo / 
fluvial contratado. 
 
Legislação de proteção do atrativo: 
Lei Orgânica Municipal art. 225 e art. 211 
a 213 e o Plano Nacional de Gerencia-
mento Costeiro lei nº. 7.661 de 16 de 
maio de 1988. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, com visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanen-
te. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
banho de mar, pesca, caminhadas e con-
templação da natureza. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? sim, através da 
�Rota do Verde e das Águas�, co-
ordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
do entorno regional, de outros estados e 
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de outros países. O maior fluxo de visita-
ção acontece no verão. 
Descrição do atrativo: a Ilha de Campo 
Grande tem 11km. O local ainda é pouco 
freqüentado e possui uma área de restin-
ga bem preservada A população local é 
pequena e simples e sua renda vem atra-
vés da pesca e cata de caranguejo.  
 
Observações complementares: na sua 
praia encontram-se os restos de um navio 
a vapor que naufragou a caminho de 
Salvador. 
 
Referências/Documentos consulta-
dos:  

NARDOTO, Eliezer e LIMA, Herinéia. 
História de São Mateus. EDAL-
Editora Atlântica Ltda, fev. 1999. 

 
 
 
 
4.1.4 - HIDROGRAFIA. 
 
4.1.4.1 - Rios. 
 
Nome do atrativo:  
Rio Cricaré. 
 
Localização: sede. Área urbana e área 
rural. 
 
Localidades mais próxima do atrati-
vo: sede.  
 
Distância da localidade mais próxima: 

sede. 
 
Distância da sede do município: 500 
metros do centro. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente 
pavimentado, em bom estado de conserva-
ção e sinalizado, e hidroviário - marítimo 
fluvial. 
  

 
 
Descrição do acesso utilizado: seguin-
do em direção a Igreja de São Benedito, 
na parte alta do município, descer pela 
Ladeira de São Benedito em direção ao 
Porto de São Mateus. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo urbano regular, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção do atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 

Entrada do atrativo: não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanen-
te. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços 
no atrativo: no entorno, instalações sa-
nitárias e locais para alimentação parci-
almente adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
pesca, passeios guiados e contemplação 
da natureza. 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? sim, através da 
�Rota do Verde e das Águas�.  Co-
ordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
do entorno regional, de outros estados e 
de outros países.  
 
Descrição do atrativo: distante 
500 metros do centro da cidade, o 
Vale do Rio Cricaré é uma das pai-
sagens mais bonitas do Espírito 
Santo. O Rio São Mateus (ou Cri-
caré), serpenteado por sobre o 
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vale, desenha as iniciais do nome 
da cidade (SM). Outrora servindo 
como única via de acesso, o Rio 
Cricaré recebia embarcações que 
transportavam a produção de fari-
nha, açúcar, madeira e café. Nele 
o pescado é abundante, principal-
mente o robalo, a traíra, o piau, 
produzindo ainda mariscos como o 
siri, camarão e pitu. Possui 65km 
de extensão de águas navegáveis 
propícias para prática de esportes 
e do Ecoturismo. Mata ciliar relati-
vamente preservada, típica da Ma-
ta Atlântica. 
 
Referências/Documentos consulta-
dos:  

1. NARDOTO, Eliezer e LIMA, Heri-
néia, História de São Mateus. 
EDAL-Editora Atlântica Ltda, fev. 
1999. 
2. in loco 

 
 
Nome do atrativo: 
 Rio Mariricu. 
 
Localização: divisa entre São Mateus e 
Guriri. Área não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrati-
vo: Guriri.  
 
Distância da localidade mais próxima: 

4km. 
 
Distância da sede do município: 8km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente 
pavimentado, em bom estado de conserva-
ção e sinalizado e hidroviário marítimo fluvi-
al. 
  
Descrição do acesso utilizado: saindo 
de São Mateus seguir pela Rodovia Otho-
varino Duarte Santos em direção a Guri-
ri,é o último rio antes de chegar a Guriri. 
   
Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo urbano regular, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção do atrativo: 
não há. 
 

 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida. 
Visitação: diariamente, sem horário defi-

nido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanen-
te. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços 
no atrativo: local para alimentação e 
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
pesca, contemplação da natureza e lazer. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? sim, através da 
�Rota do Verde e das Águas�e co-
ordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
do entorno regional, de outros estados e 
de outros países.  
Descrição do atrativo: afluente 
do Rio São Mateus, o Rio Mariricu 
(Marekike, como os indígenas o 
chamavam e significando �paliçada 
ou fortaleza�), possui 25km de ex-
tensão, fica na aprazível região que 
tem o mesmo nome, separando a 
ilha de Guriri do continente. Propí-
cio para passeio de barco e pesca 
de linha. Possui águas mornas e 
escuras. Rio navegável e propício 
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para prática de esportes náuticos,  
banho e pesca. 
A vegetação ao longo de seu curso 
é de Mata Atlântica, possuindo ma-
ta ciliar bastante preservada, pro-
porcionando uma bela paisagem.  
 
Observações complementares: o pôr 
do sol nas margens do Rio Mariricu é fa-
moso por sua beleza ímpar e caracterizar 
a bucolicidade do lugar. A fauna e flora 
encontradas nos arredores também per-
mitem imagens muito interessantes, sen-
do  excelentes para prática de fotografia.  
 
 
Referências/Documentos consulta-
dos:  

1. NARDOTO, Eliezer e LIMA, Heri-
néia. História de São Mateus. 
EDAL-Editora Atlântica Ltda, fev. 
1999. 
2. Secretaria Municipal de Tu-
rismo 
3. in loco 

 
 
Nome do atrativo:  
Rio Preto 
 
Localização: Rodovia Othovarino Duarte 
Santos, Km 6. Localização não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrati-
vo: Guriri. 

 
Distância da localidade mais próxima: 
5km. 
 
Distância da sede do município: 6km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário sinaliza-
do, totalmente pavimentado, bom e hi-
droviário, sinalizado, regular. 
 
Acesso mais utilizado: Rodovia 
Othovarino Duarte Santos. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo 
de São Mateus seguir pela Rodovia Otho-
varino Duarte Santos em direção a Guriri.  
 
Transporte para o atrativo: ôni-
bus, com freqüência diária, bom 
estado. 
 

 
 
Legislação de proteção do atrativo: 
não há.  
 

Estado de conservação: bom.  
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanen-
te. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços 
no atrativo: sinalização, instalações sani-
tárias, lazer e entretenimento e local para 
alimentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
pesca, esportes aquáticos, lazer e con-
templação da natureza. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? sim. Através da �Rota do Verde e 
das Águas�, coordenada pela SEDETUR 
 
Origem dos visitantes: local, entorno 
regional, de outros estados e países. 
 
Descrição do atrativo: km 6 � 
Rodovia Othovarino Duarte Santos. 
Rio de águas escuras, típico das 
regiões de turfas, oferece ótima 
balneabilidade. Numa de suas 
margens encontra-se uma área de 
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camping com toda a infra-
estrutura necessária. Suas águas 
abastecem parte da Ilha de Guriri. 
Tem a restinga como vegetação 
predominante. 
 
Observações complementares: as á-
guas do Rio Preto são ricas em Lanolina, o 
que caracteriza a cor de suas águas. 
 
Referências/Documentos consulta-
dos:  

NARDOTO, Eliezer e LIMA, Herinéia. 
História de São Mateus. EDAL-
Editora Atlântica Ltda, fev. 1999. 

 
 
 
4.1.4.2 - Praias Fluvi-
ais/Lacustres. 
 
Nome do atrativo:  
Praia de Barra Nova. 
 
Localização: Barra Nova. Área não urba-
na. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Guriri. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
26km. 
 
Distância da sede do município: 32km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário não pa-

vimentado, em bom estado de conserva-
ção e sinalizado e hidroviário maríti-
mo/fluvial. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
vindo de São Mateus para Guriri, 
após atravessar a ponte sobre o 
Rio Mariricu dobrar à direita na 
segunda rua e seguir por 26km 
pela estrada do ranchinho. Com a 
maré baixa também e possível ir 
de bugre pela beira da praia de 
Guriri. Outra opção é seguir de 
barco, lancha ou canoa pelo Rio 
Mariricu. 
 
 

 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo urbano regular, em bom estado e 
não adaptado, ou hidroviário maríti-
mo/fluvial contratado. 
 
Legislação de proteção do atrativo: 

Lei Orgânica Municipal art. 225 e art. 211 
a 213 e o Plano Nacional de Gerencia-
mento Costeiro lei nº. 7.661 de 16 de 
maio de 1988. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portal. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, com visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanen-
te. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviço de 
limpeza, área para lazer e entrete-
nimento, locais para hospedagem, 
instalações sanitárias e locais para 
alimentação parcialmente adapta-
dos. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
pesca, esportes aquáticos, passeios de 
barco, caminhadas, contemplação da na-
tureza. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? sim, através da 
�Rota do Verde e das Águas�., co-
ordenada pela SEDETUR. 
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Origem dos visitantes: local, municipal, 
do entorno regional, de outros estados e 
de outros países. O maior fluxo de visita-
ção acontece no verão. 
 
Descrição do atrativo: formada pelo Rio 
Mariricu, a praia fluvial e Barra Nova pos-
sui águas mornas e escuras propicias para 
banho, pesca e esportes náuticos. È uma 
baia artificial criada no ano 1866 com a 
abertura de um canal para ligar o rio ao 
mar, como finalidade da criação de um 
porto. Possui dois ancoradouros para bar-
cos de pesca e passeio. A beleza do local 
está no manguezal e na formação rochosa 
existente no local, que favorece a pesca, 
inclusive de mariscos. Possui vegetação 
de restinga, casuarinas ao longo da praia, 
bem como árvores frutíferas tais como, 
cajueiro, coqueiros, pitangueiras e jaquei-
ras. 
A praia recebeu um aterro que propiciou 
um melhor aproveitamento do local para 
o lazer. 
 
Referências/Documentos consulta-
dos:  

1. NARDOTO, Eliezer e LIMA, He-
rinéia. História de São Mateus. 
EDAL-Editora Atlântica Ltda, fev. 
1999. 
2.  Secretaria Municipal de Tu-
rismo 
3.  in loco 

 
 
 

 
4.1.5 � QUEDAS D�ÁGUA. 
 
4.1.5.1 - Corredeira 
 
Nome do atrativo:  
Corredeira do Cravo 
 
Localização: Distrito de Nestor Gomes. 
Área não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrati-
vo: Nestor Gomes. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
3km. 
 
Distância da sede do município: 44km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário parcial-
mente pavimentado, em bom estado de 
conservação e sinalizado. 
Descrição do acesso utilizado: 
Rodovia São Mateus x Nova Vené-
cia, Km 41. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
urbano/contratado. 
 
Legislação de proteção do atrativo: 
não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada 
definida. 
 

Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, com visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanen-
te. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
 

 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo:  não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
pesca, contemplação da natureza e lazer. 
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Integra roteiros turísticos co-
mercializados? sim, através da 
�Rota do Verde e das Águas�.  Co-
ordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal 
e do entorno regional.  
 
Descrição do atrativo: formado 
pelo Rio Cricaré possui águas cor-
rentes com vegetação de Mata A-
tlântica de planície e encosta. Na 
verdade, a �Cachoeira do Cravo� é 
uma corredeira formada pela pas-
sagem das águas do Rio Cricaré 
em leito de pedras. É perigosa pa-
ra navegação. 
O volume de água varia de acordo 
com períodos de chuva. 
Observações complementares: nesse 
local o Barão de Aymorés montou sua 
primeira fazenda. Os proprietários atuais 
restauraram a residência do filho do barão 
(Antônio Rodrigues da Cunha) e o casarão 
da Beira do rio, este construído pelo Ba-
rão, onde funcionava os engenhos de 
cana e a casa de comércio. Os casarões 
são de propriedade  particular. 
 
 
Referências/Documentos consulta-
dos: 

 1. NARDOTO, Eliezer e LIMA, Heri-
néia. História de São Mateus. 

EDAL-Editora Atlântica Ltda, fev. 
1999. 
2. NARDOTO, Eliezer Ortolani, 
São Mateus � História, Tu-
rismo e Cultura. São Ma-
theus: EDAL-Editora Atlântica 
Ltda,  2005. 

 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Corredeira da Jararaca. 
 
Localização: entre as Cachoeiras do 
Inferno e do Cravo. 
 
Localidades mais próxima do atrati-
vo: Distrito de Nestor Gomes. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
5km. 
 
Distancia da sede do município: 46km 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário parcial-
mente pavimentado, em bom estado de 
conservação e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
Rodovia São Mateus x Nova Vené-
cia, Km 41. É o mesmo acesso da 
Cachoeira do Inferno. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 

contratado. 
 
Legislação de proteção do atrativo: 
não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, com visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanen-
te. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
pesca, contemplação da natureza e lazer. 
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Integra roteiros turísticos co-
mercializados? sim, através da 
�Rota do Verde e das Águas�, co-
ordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal 
e do entorno regional.  
 
Descrição do atrativo: dista 5km 
da sede do Distrito de Nestor Go-
mes, logo acima da cachoeira do 
Cravo. 
 
Referências/Documentos consulta-
dos: 

1. NARDOTO, Eliezer Ortolani, 
São Mateus � História, Tu-
rismo e Cultura. São Ma-

theus: EDAL-Editora Atlântica 
Ltda, 2005.  
2.  in loco. 

 
 
Nome do atrativo:  
Corredeira do Córrego da Areia. 
 
Localização: Córrego da Areia. Área não 
urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrati-
vo:  Nestor Gomes. 
  
Distância da localidade mais próxima: 
15km. 
 
Distancia da sede do município: 56km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário parcial-
mente pavimentado, em precário estado 
de conservação e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
São Mateus x Nova Venécia. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
contratado. 
 
Legislação de proteção do atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada 
definida. 
 

Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, com visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanen-
te. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviço de 
limpeza, área para lazer e entrete-
nimento, instalações sanitárias e 
local para alimentação parcialmen-
te adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
pesca, atividades de lazer, contemplação 
da natureza. 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? sim, através da 
�Rota do Verde e das Águas�, co-
ordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal 
e do entorno regional.  
 
Descrição do atrativo: situada 
no Córrego da Areia, próximo a 
divisa com os municípios de Nova 
Venécia e Boa Esperança. O acesso 
se dá pelo Km 41, estrada que liga 
a cachoeira do Cravo a Boa Espe-
rança. Local de excelente balneabi-
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lidade e de rara beleza. 
 
Observações Complementares: Em 
função do precário estado de conservação 
do acesso a esta corredeira não foi possí-
vel ilustra-la. 
 
Referências/Documentos consulta-
dos:  

1. NARDOTO, Eliezer Ortolani, 
São Mateus � História, Tu-
rismo e Cultura. São Ma-
teus: EDAL-Editora Atlântica 
Ltda, 2005. 
2. in loco. 

 
 
Nome do atrativo:  
Corredeira do Inferno. 
 
Localização: Rodovia São Mateus x Nova 
Venécia. Área não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrati-
vo: Nestor Gomes. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
6km. 
 
Distância da sede do município: 47km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário parcial-
mente pavimentado, em precário estado 
de conservação e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: 

Rodovia São Mateus x Nova Vené-
cia, Km 47. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
contratado. 
 
Legislação de proteção do atrativo: 
não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, com visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanen-
te. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo:  não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
pesca, contemplação da natureza e lazer. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? sim, através da 
�Rota do Verde e das Águas�, co-
ordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal 

e do entorno regional.  
 
Descrição do atrativo: distante 
6km da sede do Distrito de Nestor 
Gomes � Km 41, logo acima da 
cachoeira da Jararaca. Tem grande 
beleza natural e área ideal para 
passeio ecológicos. Na verdade é 
uma corredeira com cerca de mil 
metros de extensão, num vale es-
treito. 
 
Segundo histórias contadas pelos 
antigos moradores, a denominação 
�Inferno� está ligada à existência 
no local de um poço chamado �Cal-
deirão do Diabo� no qual, mesmo 
os mais hábeis  mergulhadores 
que ali se aventuraram, jamais 
retornaram com vida à superfície. 

 
Observações Complementares: Em 
função do precário estado de conservação 
do acesso a esta corredeira não foi possí-
vel ilustra-la. 
 
Referências/Documentos consulta-
dos:  

1. NARDOTO, Eliezer Ortolani, 
São Mateus � História, Tu-
rismo e Cultura. São Ma-
teus: EDAL-Editora Atlântica 
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Ltda, 2005. 
2 . Secretaria Municipal de Turismo 
3. in loco 

 
 
 
 
4.1.6 � UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. 
 
4.1.6.1 � Municipal 
 
Nome do atrativo:  
APA de Barra Nova. 
 
Localização: Barra Nova. Área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Guriri. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
26km. 
 
Distância da sede do município: 33km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário não pa-
vimentado, em bom estado de conserva-
ção e sinalizado e hidroviário maríti-
mo/fluvial. 
 
 

 
 
Descrição do acesso utilizado: 
vindo de São Mateus para Guriri, 
após atravessar a ponte sobre o 
Rio Mariricu dobrar à direita na 
segunda rua e seguir por 26km 
pela estrada do ranchinho (estrada 
à direita, depois da Ponte do Mari-
ricu). Com a maré baixa também e 
possível ir de bugre pela beira da 
praia de Guriri. Outra opção é se-
guir de barco, lancha ou canoa pe-
lo Rio Mariricu ou Manguezais do 
Nativo. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo urbano regular, em bom estado e 
não adaptado ou hidroviário maríti-
mo/fluvial contratado. 
 
Legislação de proteção do atrativo: 
Lei Orgânica Municipal art. 225 e art. 211 
a 213 e o Plano Nacional de Gerencia-
mento Costeiro lei nº. 7.661 de 16 de 

maio de 1988. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, com visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanen-
te. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviço de 
limpeza, área para lazer e entrete-
nimento, locais para hospedagem, 
instalações sanitárias e locais para 
alimentação parcialmente adapta-
dos. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
passeios monitorados de barco, caminha-
das e contemplação da natureza. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? sim, através da 
�Rota do Verde e das Águas�, co-
ordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
do entorno regional, de outros estados e 
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de outros países. O maior fluxo de visita-
ção acontece no verão. 
 
Descrição do atrativo: formada pelo Rio 
Mariricu,  praia fluvial e Barra Nova possui 
águas mornas e escuras propicias para 
banho, pesca e esportes náuticos. É uma 
baia artificial, criada no ano 1866, com 
um canal para ligar o rio ao mar que co-
mo finalidade de criação de um porto. 
Possui dois ancoradouros para barcos de 
pesca e passeio. A beleza do local está no 
manguezal e na formação rochosa que 
favorece a pesca de sururu. Possui vege-
tação de restinga, casuarinas, ao longo da 
praia, bem como árvores frutíferas tais 
como, cajueiro, coqueiros, pitangueiras e 
jaqueiras. 
O Manguezal é uma atração à parte, com 
sua exuberância, possui rico ecossistema 
bastante preservado. 
 
Referências/Documentos consulta-
dos:  

1. NARDOTO, Eliezer e LIMA, He-
rinéia. História de São Mateus. 
EDAL-Editora Atlântica Ltda, fev. 
1999. 
2. Secretaria Municipal de Turis-
mo de São Mateus 

 
 
 
 
 
4.1.7 � ÁREAS DE CAÇA E PES-
CA. 

 
Nome do atrativo:  
Pesca Barra Nova 
 
Localização: Barra Nova. Área não urba-
na. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Guriri. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
26km. 
 
Distância da sede do município: 32km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário não pa-
vimentado, em bom estado de conserva-
ção e sinalizado, e hidroviário maríti-
mo/fluvial. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
vindo de São Mateus para Guriri, 
após atravessar a ponte sobre o 
Rio Mariricu dobrar à direita na 
segunda rua e seguir por 25km 
pela estrada do ranchinho (estrada 
à direita, depois da Ponte do Mari-
ricu). Com a maré baixa também e 
possível ir de bugre pela beira da 
praia de Guriri. Outra opção é se-
guir de canoa pelos Manguezais do 
Nativo. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo urbano regular, em bom estado e 

não adaptado, ou hidroviário maríti-
mo/fluvial contratado. 
 
Legislação de proteção do atrativo: 
não há. 
 
 
 

 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portal na via de 
acesso terrestre. 
  
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, com visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanen-
te. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviço de 
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limpeza, área para lazer e entrete-
nimento, locais para hospedagem, 
instalações sanitárias e locais para 
alimentação parcialmente adapta-
dos. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
pesca e contemplação da natureza. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? sim, através da 
�Rota do Verde e das Águas�, co-
ordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
do entorno regional, de outros estados e 
de outros países. O maior fluxo de visita-
ção acontece no verão. 
 
Descrição do atrativo: fica loca-
lizada a 26 Km de Guriri, um dos 
recantos mais belos do estado. 
São encontrados peixes e mariscos 
em abundância. 
 
 
Referências/Documentos consulta-
dos: 

 NARDOTO, Eliezer e LIMA, Herinéi-
a. História de São Mateus. EDAL-
Editora Atlântica Ltda, fev. 1999. 

 
 
Nome do atrativo:  
Pesca de Barreira e Meleira. 

 
Localização: Orla fluvial do Rio Mariricu. 
Área não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrati-
vo: Guriri. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
20km. 
 

 
 
Distância da sede do município: 28km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário não pa-
vimentado, em bom estado de conserva-
ção e sinalizado, e hidroviário marítim-
no/fluvial. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir 
pela Rodovia Othovarino Duarte Santos 
em direção à Guriri, após passar sobre a 
ponte sobre  o Rio Mariricu entrar na se-
gunda rua à esquerda. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo urbano regular, em bom estado e 
não adaptado, ou hidroviário maríti-

mo/fluvial contratado. 
 
Legislação de proteção do atrativo: 
não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, com visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanen-
te. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços 
no atrativo: área para lazer e entreteni-
mento, instalações sanitárias e locais para 
alimentação não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
pesca, caminhadas, passeios de barco, 
lancha, canoa, contemplação da natureza 
e lazer. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? sim, através da 
�Rota do Verde e das Águas�, co-
ordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
do entorno regional, de outros estados e 
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de outros países. O maior fluxo de visita-
ção acontece no verão. 
 
Descrição do atrativo: Barreira e Melei-
ra possuem uma localização seqüencial as 
margens do Rio Mariricu. Suas águas são 
escuras e navegáveis sendo propicias 
para banho, esportes náuticos e pesca. A 
vegetação predominante é a restinga que 
está preservada em quase toda sua tota-
lidade. Possui estabelecimentos onde se 
pode degustar gastronomia típica da regi-
ão: moquecas de peixes e mariscos, além 
do famoso pastel de Siri. 
 
Referências/Documentos consulta-
dos:  

1. Secretaria Municipal de Turis-
mo de São Mateus 
2. In loco. 

 
 
Nome do atrativo:  
Pesca em Alto Mar. 
 
Localização: orla marítima da Ilha de 
Guriri. 
 
Localidades mais próxima do atrati-
vo: Guriri. Área urbana. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
4km. 
 
Distância da sede do município: 12km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmen-
te pavimentado, em bom estado de con-

servação e sinalizado, e hidroviário marí-
timo. 
 
Descrição do acesso utilizado: ao che-
gar em Guriri, seguir em direção a praia. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo urbano regular, em bom estado e 
não adaptado, ou hidroviário marítimo  
contratado. 
 
Legislação de proteção do atrativo:  
não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, com visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanen-
te. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviços de 
limpeza e de segurança, área para 
lazer e entretenimento, locais para 
hospedagem, instalações sanitárias 
e locais para alimentação parcial-
mente adaptados. 
 

 

 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
pesca. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? sim, através da 
�Rota do Verde e das Águas�, co-
ordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
do entorno regional, de outros estados e 
de outros países. O maior fluxo de visita-
ção acontece no verão. 
 
Descrição do atrativo: a orla de Guriri é 
caracterizada por praias de águas mornas 
com piscinas naturais e vegetação de 
restinga semi preservada. Observamos a 
presença de clubes náuticos: Camurupim 
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Clube da Ilha e Clube de Velas. Este lito-
ral faz parte da rota das baleias Jubarte e 
da rota da desova das tartarugas mari-
nhas, tendo uma base do Projeto TAMAR 
no local. 
 
Referências/Documentos consulta-
dos:  
Secretaria Municipal de Turismo. 
 
 
 
 
4.1.8 - FLORA. 
 
Nome do atrativo:  
Flora  
 
Localização: em todo o município  
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em estado regular e 
não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, em bom estado e não adaptado. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guia-
das, gratuitas, sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanen-
te.  
 
 

 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas em cada locali-
dade. 
  
Equipamentos, instalações e serviços 
no atrativo: os disponíveis nas localida-
des específicas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação e pesquisa. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? sim. Através da �Rota do Verde e 
das Águas�, coordenada pela SEDETUR 
 
Origem dos visitantes: local, entorno 
regional, de outros estados e países.  
 
Descrição do atrativo: não existe ne-
nhum levantamento realizado sobre a 
flora da região na  Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente. Na Ilha de Guriri foi reali-
zado um levantamento por uma bióloga, 
onde foram catalogadas 72 espécies úteis 
que podem ser utilizadas como alimento, 

remédio e no artesanato. A densidade 
florística é grande, com várias espécies de 
bromélias, orquídeas, árvores frutíferas e 
o coqueirinho do Guriri. Segundo a EMCA-
PER a ocupação do solo do município de 
São Mateus se dá da seguinte forma:  

Área total � 256.919,3ha 
Reflorestamento � 40.444ha 
Matas/restinga � 30.000ha 
 Inaproveitáveis � 38.000ha 
Pastagem � 87.230ha 
Culturas � 18.000ha 
Não exploradas � 43.245,3ha. 

 
O único local preparado para visitação é o 
orquidário do Sr. Dário Martins, no Km 27 
da Rodovia São Mateus  X  Nova Venécia, 
onde se pode apreciar uma grande varie-
dade de espécimes de orquídeas e bromé-
lias da região e de outros estados. 
A Restinga existente em toda extensão da 
Ilha de Guriri, assim como as Matas Cilia-
res dos Rios São Mateus (Cricaré) e Mari-
ricu são alguns dos lugares que podem 
ser visitados objetivando contemplação, 
pesquisas e estudos sobre a flora local. 
 
Referências/Documentos consulta-
dos: 

1. NARDOTO, Eliezer e LIMA, Heri-
néia. História de São Mateus. E-
DITAL-Editora Atlântica Ltda, fev. 
1999; 
2. Biblioteca do IVC � Instituto Vale 
do Cricaré 
3.   Secretarias Municipais de Tu-
rismo e de Meio Ambiente. 
4.    in loco 
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4.1.9 - FAUNA 
 
Nome do atrativo:  
Fauna. 
 
Localização: em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em estado regular e 
não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, em bom estado e não adaptado. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guia-
das, gratuitas e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanen-
te.  
 
 
 

 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas em cada locali-
dade. 
  
Equipamentos, instalações e serviços 
no atrativo: os disponíveis em cada loca-
lidade específica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação e pesquisa. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? sim. Através da �Rota do Verde e 
das Águas�, coordenada pela SEDETUR 
 
Origem dos visitantes: local, entorno 
regional, de outros estados e países. O 
maior fluxo de visitação acontece no ve-
rão. 
 
Descrição do atrativo: espéci-
mes da fauna do município, como 
o Cachorro do Mato, Aracuãs, Co-
bra preguiçosa, algumas espécies 
de primatas (sagüis e mico-leão),  

jacarés, cutias, pacas, tatus, uma 
grande variedade de pássaros e 
fauna marinha, podem ser encon-
tradas em seus redutos naturais, 
assim como nas áreas rurais. Nas 
áreas remanescentes de Mata A-
tlântica e na Mata de restinga 
,encontram-se varias espécies en-
dêmicas, porém não foram catalo-
gadas de forma sistêmica. O muni-
cípio não possui um estudo cienti-
fico aprofundado sobre a fauna. 
 
Referências/Documentos consulta-
dos:  
1. Biblioteca do IVC � Instituto Vale do 
Cricaré 
2. Secretarias Municipais de Meio Ambien-
te e de Turismo. 
 
4.2 � Atrativos Culturais. 
 
4.2.1 � SÍTIO.  
 
4.2.1.1 - Centro Histórico. 
 
Sítio Histórico Área urbana. 
 
Nome do atrativo:  
Sítio Histórico do Porto de São 
Mateus. 
 
Localização: antigo Porto de São 
Mateus, Cidade Baixa. Área urba-
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na. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Centro. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: sede. 
 
Distância da sede do município:  
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado ou hidroviário 
marítimo/fluvial em estado regular 
e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
da Praça São Benedito, localizada 
na parte alta da cidade, descer 
uma das ladeiras que circundam o 
Porto. 
 

 
 
Transporte para o atrativo: ro-

doviário, coletivo, regular, em bom 
estado e não adaptado ou hidrovi-
ário marítimo/fluvial, em bom es-
tado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção do atra-
tivo: Estadual. Tombado em 
21/10/1976 pelo CEC - Conselho 
Estadual de Cultura, com o proces-
so de nº 302/75. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: Posto de 
Informações Turísticas não adap-
tado. 
 
Visitação: diariamente, sem horá-
rio definido, com visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo:  
permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviço de 
limpeza, loja de artesanato, teatro, 
Museu da Imagem e do Som - 

MIS, casa do artesão e instalações 
sanitárias. Local para hospedagem 
e alimentação ainda não adapta-
dos. 
 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: atividades culturais e eventos 
como �Junho Social�, celebrações à 
cultura negra com oficinas, shows, 
debates e seminários, visitação 
interna e externa e contemplação 
do Rio Cricaré. 
 
Integra roteiros comercializa-
dos? sim. Através da �Rota do 
Verde e das Águas�, coordenada 
pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, 
municipal, do entorno regional, de 
outros estados e de outros países.   
 
Descrição do atrativo: o Sítio 
Histórico Porto de São Mateus é 
formado por casarões construídos 
nos séculos XVIII e XXI. 
 
O conjunto arquitetônico do Porto 
foi tombado pelo Patrimônio Histó-
rico Estadual.  Os 33 casarões que 
circundam o Largo do Chafariz fo-
ram restaurados. 
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O Porto reflete a importância do 
município de São Mateus no século 
XIX , no comércio de escravos, 
com sua poderosa aristocracia ru-
ral que produzia e exportava fari-
nha, café, açúcar e madeira. 
 
Com a abertura da estrada de ro-
dagem ligando São Mateus a Li-
nhares (1937/38), o Porto foi per-
dendo sua importância e o comér-
cio passou a ser instalado na parte 
alta de São Mateus, ficando os ca-
sarões por muito tempo entregues 
às prostitutas (até 1966/67) que 
mantinham ali seus cabarés.  
 
Observações complementares: 
o tombamento ocorreu na década 
de 70, pelo Conselho Estadual da 
Cultura, dando início a suas res-
taurações. 
 
Atualmente o uso dos casarões 
está assim configurado:  
Sala Ciro Sodré (galeria); Casa do 
Artesão; Museu da Imagem e do 
Som; Teatro Largo do Chafariz;  
Centro de Estudo da Cultura Negra 
do Norte do ES - CECUNES; Secre-
taria Municipal de Cultura; Centro 

de Informações Turísticas e o Cen-
tro Cultural do Porto de São Ma-
teus � CCP, Pousada e Restauran-
te. 
 
O casarão onde funciona a Livraria 
Memorial pertence hoje à particu-
lares e foi totalmente restaurado. 
 
As visitas programadas devem ser 
agendadas na Secretaria de Turismo 
de São Mateus. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. in loco 
2. Guia Turístico de São Ma-
teus e Guriri. Agenda Cultural, 
Ano VII, editado pelo Jornal de 
São Mateus Ltda-ME, 2004. 
Dados históricos baseados em: 
NARDOTO, Eliezer e LIMA, He-
rinéia. História de São Ma-
teus. EDAL-Editora Atlântica 
Ltda, fev. 1999. 
3. Biblioteca do IVC � Insti-
tuto Vale do Cricaré. 

 
 
 
 
4.2.2 � EDIFICAÇÕES 

 
4.2.2.1 � Arquitetura Religiosa. 
 
Nome do atrativo: 
Igreja São Benedito. 
 
Localização: Praça de São Bene-
dito. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Centro. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: sede. 
 
Distância da sede do município:  
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado: Praça São Benedito, par-
te alta da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro / paten-
te da realização: não há. 
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Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porta prin-
cipal, não adaptado. 
 
Visitação: às quintas feiras às 
17h30,  datas previamente pro-
gramados, com visitas guiadas, 
acesso gratuito e com autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviço de 
limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: atividades religiosas e Festa 
de São Benedito, com participação 
do grupo de Jongo de São Benedi-
to, nos meses de dezembro; mis-
sas às quintas-feiras, a partir das 
17h e 30min. 
 
Integra roteiros comercializa-

dos? sim. Através da �Rota do 
Verde e das Águas�. Coordenada 
pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, 
municipal, do entorno regional, de 
outros estados e de outros países.  
 
Descrição do atrativo: é uma 
construção jesuítica que provavel-
mente remonta ao século XVIII e 
até o final do século XIX era cha-
mada de capela de Nossa Senhora 
do Rosário. No século XX passou a 
ser conhecida como Igreja de São 
Benedito.  
 
Curiosidade: no final do século XIX, 
havia na região de Conceição da Bar-
ra um escravo de nome, Benedito 
Meia Légua. Este tinha como protetor 
São Benedito e trazia consigo sem-
pre a imagem do santinho, tamanho 
reduzido, guardado em um embor-
nal. Este negro foi perseguido por 
ser considerado uma ameaça. Du-
rante as perseguições alguém de-
nunciou o esconderijo de Benedito 
Meia Légua, que era num tronco as 
margens do Rio Mariricu, no lado de 
Conceição da Barra. Seus persegui-
dores, assim, colocaram fogo no 

tronco enquanto ele dormia e Bene-
dito morreu queimado.  
Tempos depois, a imagem foi en-
contrada no local onde Benedito 
morrera, suja e queimada. Mas o 
Santo estava intacto. O proprietário 
daquelas terras, sabendo do ocorri-
do, pegou a imagem e a jogou no 
rio, sendo reencontrada por mora-
dores do local. 
 
 Observações complementares: o pro-
cesso de tombamento está no Conselho 
Estadual de Cultura � entrada em dezem-
bro de 1992. 
 
As visitas guiadas devem ser a-
gendadas na Secretaria de Turismo 
de São Mateus. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

1. Secretaria Municipal de 
Turismo de São Mateus - SE-
TUR; 
2. Guia Turístico de São Ma-
teus e Guriri. Agenda Cultu-
ral, Ano VII, editado pelo Jor-
nal de São Mateus Ltda-ME, 
2004  
3. NARDOTO, Eliezer e LIMA, 
Herinéia. História de São Ma-
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teus. EDAL-Editora Atlântica 
Ltda, fev. 1999. 
4. NARDOTO, Eliezer Orto-
lani, São Mateus � História 
Turismo e Cultura. São Ma-
teus:  EDAL � Editora Atlânti-
ca LTDA, 2005 
5.   in loco 

 
 

 
 
Nome do atrativo:  
Igreja Matriz. 
 
Localização: Praça Municipal. Á-
rea urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Centro. 
 
Distância da localidade mais 

próxima: sede. 
 
Distância da sede do município:  
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado: praça principal, locali-
zada na parte alta da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro / paten-
te da realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porta prin-
cipal, não adaptado. 
 
Visitação: aos sábados às 7h e às 
19h; com visitas guiadas, acesso 
gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porária. 
 

Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviço de 
limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: missas solenes, Festa de São 
Brás em 3 de fevereiro, dia dedi-
cado a São Brás, quando acontece 
a cerimônia da �benção das gar-
gantas�.  
 
Integra roteiros comercializa-
dos? sim. Através da �Rota do 
Verde e das Águas�, coordenada 
pela SEDETUR. 
 

 
 



Inventário da Oferta Turística do Município de São Mateus / 2005. 44 

Origem dos visitantes: local, 
municipal, do entorno regional, de 
outros estados e de outros países.   
 
Descrição do atrativo: a Igreja 
Matriz é uma das construções 
jesuíticas mais antigas do Estado. 
É a mais velha de São Mateus, 
passou por três reformas sendo 
que a de 1949 foi decorrente de 
um incêndio que a destruiu 
parcialmente. Em 1764 serviu de 
ponto de partida para as medições 
da praça e das ruas da Nova Vila 
de São Mateus. 
 
Em setembro de 2002 foi reconsti-
tuído o seu altar�mor, assim como 
restaurada a pintura dos anjos do 
pintor Ciro Sodré, cuja obra estava 
encoberta por várias camadas de 
tinta. 
 
Observações complementares: 
processo de tombamento encon-
tra-se no Conselho Estadual de 
Cultura com entrada em dezembro 
de 1992, segundo Herinéia Lima 
Oliveira, Membro do Conselho Es-
tadual de Cultura do ES. 
 
As visitas guiadas devem ser a-

gendadas na Secretaria de Turismo 
de São Mateus. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Secretaria Municipal de 
Turismo de São Mateus 
2. Guia Turístico de São Ma-
teus e Guriri. Agenda Cultu-
ral, Ano VII, editado pelo Jor-
nal de São Mateus Ltda-ME, 
2004. Dados históricos base-
ados em: NARDOTO, Eliezer e 
LIMA, Herinéia. História de 
São Mateus. EDAL-Editora 
Atlântica Ltda, fev. 1999. 
3. in loco 

 
 
Nome do atrativo:  
Catedral de São Mateus. 
 
Localização: Avenida João XXIII, 
Bairro Boa Vista. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Centro. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: sede. 
 
Distância da sede do município:  

sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado: principal avenida do 
centro da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro / paten-
te da realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porta prin-
cipal, não adaptado. 
 
Visitação: segundas, terças, quin-
tas e sextas das 7h às 11h e das 
13h às 17h e aos  sábados e do-
mingos  das 17h  às 21h, sendo 
que no sábado abre somente com 
feriado religioso, com visitas guia-
das, acesso gratuito e sem autori-
zação prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo:  
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temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviço de 
limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: missas solenes, missas do-
minicais e eventualmente apresen-
tações de orquestras sinfônicas e 
filarmônicas. 
 
Integra roteiros comercializa-
dos? sim. Através da �Rota do 
Verde e das Águas�, coordenada 
pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, 
municipal, do entorno regional, de 
outros estados e de outros países.   
 
Descrição do atrativo: foi inau-
gurada de 1989 e sua arquitetura 
se parece com uma tenda simboli-
zando �a tenda de Deus que vem 
morar conosco�. 

 
Moderno e espaçoso, o templo a-
presenta no interior belíssimas pin-
turas sacras de Cláudio Pastro: o 
crucifixo, o Cordeiro Pascal, a mu-
lher vestida de sol, o anjo de São 
Mateus a História do Evangelista 
Mateus, a história de São Benedi-
to, O Rio Cricaré e as pinturas da 
capela do Santíssimo Sacramento. 
 
Observações complementares: 
as visitas guiadas devem ser a-
gendadas na Secretaria de Turismo 
de São Mateus. 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. NARDOTO, Eliezer Ortolani, 
São Mateus � História, Tu-
rismo e Cultura. São Ma-
theus: EDAL-Editora Atlântica 
Ltda, 2005.  
2.  in loco. 

 
 
Nome do atrativo:  
Capelinha de Nossa Senhora  
dos Navegantes. 
 
Localização: Avenida Oceano A-
tlântico. Centro. Área urbana. 
 

Localidade mais próxima do 
atrativo: Guriri. 
 
 Distância da localidade mais 
próxima: 100m. 
 
Distância da sede do município: 
12km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado: vindo da capital do ES 
pela Rodovia BR-101, fazer o tre-
vo, entrar para São Mateus e após, 
seguir pela Rua Monsenhor Gui-
lherme Schmitz até o final, que vai 
dar na Rodovia Othovarino Duarte 
Santos, que liga  São Mateus a 
Guriri. 
 
 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro / paten-
te da realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
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Entrada do atrativo: porta prin-
cipal, não adaptado. 
 

 
 
Visitação: diariamente, sem horá-
rio definido, com visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo:  
permanente. 
 

Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviço de 
limpeza. 
 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: oração de um terço, todos os 
dias às 18h; Festa de reveillon, 
com orações. 
 
Integra roteiros comercializa-
dos? sim. Através da �Rota do 
Verde e das Águas�, coordenada 
pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, 
municipal, do entorno regional, de 
outros estados e de outros países. 
O maior fluxo de visitação aconte-
ce no verão. 
 
Descrição do atrativo: construí-
do em 1975, pela família Bonomo  
originalmente em homenagem à 
Iemanjá. Com a conversão da fa-
mília para o catolicismo, e de a-
cordo com o sincretismo religioso, 
ela passou a ser chamada de Ca-
pelinha de Nossa Senhora da Con-
ceição e atualmente é conhecida 

como Capelinha Nossa Senhora 
dos Navegantes, cuja imagem se 
encontra em seu interior. Todos os 
dias às 18hs é rezado um terço em 
homenagem à Santa. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

1. Secretaria de Turismo de 
São Mateus. 
2.  Biblioteca do Instituto vale do Cri-
caré - IVC 

 
 
 
4.2.2.2 - Arquitetura Funerária. 
 
Nome do atrativo:  
Cemitério Histórico Antigo. 
 
Localização: Cemitério do Centro 
de São Mateus.Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Centro. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: sede. 
 
Distância da sede do município:  
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário 
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totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado: principal avenida do 
Centro da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro / paten-
te da realização: não há. 
 
Estado de conservação: regular. 
 
Entrada do atrativo: portaria 
principal, não adaptado. 
 
 
Visitação: diariamente, de 8h às 
17h, com visitas guiadas, acesso 
gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: per-
manente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
 

 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviço de 
limpeza e capela mortuária adap-
tada. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
funerais. 
 
Integra roteiros comercializa-
dos? sim. Através da �Rota do 
Verde e das Águas�, coordenada 
pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, 
municipal, do entorno regional e 
de outros estados.   
Descrição do atrativo: localizado 
dentro do Cemitério do Centro, 
nele estão localizados vários túmu-
los, alguns construídos em mármo-
re importado de Carrara, Itália, 

todos da segunda metade do sécu-
lo XIX. A cobertura da pequena 
Capela e do paredão onde se en-
contram antigos túmulos foi feita 
com telhas importadas de Marseil-
le, França. 
 
Dos vários túmulos ali existentes, 
destacam-se o do comendador Antô-
nio Rodrigues da Cunha, pai do Ba-
rão dos Aymorés, o da família Rodri-
gues da Cunha, de direito de São 
Mateus, o da família Silva e muitos 
outros, talhados em mármore, por 
artistas da Europa, que esculpiram 
figuras em arte barroca. 
 
Sob um arco localizado à direita 
depois do portão interno encon-
tram-se sepultados os restos mor-
tais do Barão Aymorés. Por sua 
própria solicitação foi sepultado a 
14 palmas de profundidade e sem 
nenhuma lápide, para que o local 
de seu sepultamento não fosse 
identificado. 
 
Observações complementares: 
o processo de tombamento encon-
tra-se desde dezembro de 1992 no 
Conselho Estadual de Cultura do 
ES. Fonte: Herinéia Lima Oliveira, 



Inventário da Oferta Turística do Município de São Mateus / 2005. 48 

Membro do Conselho. 
 
As visitas guiadas devem ser a-
gendadas na Secretaria de Turismo 
de São Mateus. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Guia Turístico de São Ma-
teus e Guriri. Agenda Cultural, 
Ano VII, editado pelo Jornal 
de São Mateus Ltda-ME, 2004. 
Dados históricos baseados 
em: NARDOTO, Eliezer e LI-
MA, Herinéia. História de 
São Mateus. EDAL-Editora A-
tlântica Ltda, fev. 1999. 
2. in loco 

 
 
 
4.2.2.3 - Ruínas. 
 
Nome do atrativo:  
Igreja Velha. 
 
Localização: Centro de São Ma-
teus, Praça Anchieta. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Centro. 
 
Distância da localidade mais 

próxima: sede. 
 
Distância da sede do município:  
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado: uma das principais ave-
nidas do Centro da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro / paten-
te da realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: praça públi-
ca, não adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horá-
rio definido, com visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: per-
manente. 

 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviço de 
limpeza e local para alimentação 
não adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: autos-natalinos, apresenta-
ções folclóricas e culturais diver-
sas. 
 
Integra roteiros comercializa-
dos? sim. Através da �Rota do 
Verde e das Águas�, coordenada 
pela SEDETUR. 
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Origem dos visitantes: local, 
municipal, do entorno regional, de 
outros estados e de outros países.   
 
Descrição do atrativo: a Igreja Velha 
é uma ruína do que seria a maior de 
todos as igrejas do município. É uma 
construção do estilo Colonial Português 
da metade do século XIX. Por falta de 
recursos do Tesouro Municipal, a Câ-
mara decidiu, por ato de 06 de agosto 
de 1853, paralisar a obra e aplicar o 

dinheiro no término da reforma da I-
greja Matriz de São Mateus. 
 
Em sua construção foram utiliza-
das pedras que serviram como las-
tro nas embarcações que aporta-
vam em São Mateus e como arga-
massa, uma liga obtida com óleo 
de baleia e cal de conchas. 
 
Observações complementares: 
o processo de tombamento da I-
greja Velha encontra-se desde de-
zembro de 1992 no Conselho Esta-
dual de Cultura do ES, segundo 
Herinéia Lima Oliveira, Membro do 
Conselho Estadual de Cultura do 
ES. 
 
As visitas guiadas devem ser a-
gendadas na Secretaria de Turismo 
de São Mateus. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Secretaria Municipal de 
Turismo de São Mateus; 
2. Guia Turístico de São Ma-
teus e Guriri. Agenda Cultural, 
Ano VII, editado pelo Jornal 
de São Mateus Ltda-ME, 2004. 
Dados históricos baseados 

em: NARDOTO, Eliezer e LI-
MA, Herinéia. História de 
São Mateus. EDAL-Editora A-
tlântica.Ltda, fev. 1999. 
3.  in loco 

 
 
 
4.2.3 � INSTITUIÇÕES CULTURAIS. 
 
4.2.3.l - Museus / Memoriais 
 
Nome do atrativo:  
Museu da Imagem e do Som  - 
MIS. 
 
Localização: Sítio Histórico Porto 
de São Mateus. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Centro. 
 
Distância da localidade mais pró-
xima: sede. 
 
Distância da sede do município:  
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
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vindo da Praça São Benedito, loca-
lizada na parte alta da cidade, des-
cer uma das ladeiras que circun-
dam o Porto. 
 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção do atra-
tivo: Estadual. Tombado em 
21/10/1976 pelo CEC - Conselho 
Estadual de Cultura, com o proces-
so de nº302/75. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porta prin-
cipal, não adaptado. 
 

 
 
Visitação:  segunda de 11h às 
17h, terça à sexta-feira de 10h às 
17h, sábado, domingo e pontos 
facultativos de 12:00 às 18:00h e 
no mês de janeiro das 12h às 18h, 
com visitas guiadas, acesso gratui-
to e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo:  
temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 

Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviço de 
limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: visitação interna. 
 
Integra roteiros comercializa-
dos? sim. Através da �Rota do 
Verde e das Águas�, coordenada 
pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, 
municipal, do entorno regional, de 
outros estados e de outros países. 
O Maior fluxo de visitação acontece 
no verão. 
 
Descrição do atrativo: o museu 
da imagem e do som está localiza-
do num casarão no largo do Chafa-
riz no Porto de São Mateus. 
 
Nele encontramos exposições de 
acervos iconográficos e fonográfi-
cos, tais como: cadernos do extin-
to Cine Imperial; rádios antigos; 
vitrolas; gramofones; discos; apa-
relhos de telégrafos e um acervo 
de fotografias, algumas muito an-
tigas. 
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Observações complementares: 
visitas guiadas devem ser agenda-
das na Secretaria de Turismo de 
São Mateus. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Guia Turístico de São Ma-
teus e Guriri. Agenda Cultural, 
Ano VII, editado pelo Jornal de 
São Mateus Ltda-ME, 2004. 
Dados históricos baseados em: 
NARDOTO, Eliezer e LIMA, He-
rinéia. História de São Ma-
teus. EDAL-Editora Atlântica 
Ltda, fev. 1999. 
2.  in loco 

 
 
Nome do atrativo:  
Museu Diocesano de Arte Sacra 
 
Localização: Avenida João XXIII, 
586. Centro - no pátio da catedral 
de São Mateus. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Centro de São Mateus. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 500m. 

Distância da sede do município:  
sede. 
Acesso ao atrativo: rodoviá-
rio totalmente pavimentado, 
em bom estado e sinalizado. 
 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado: principal avenida do 
Centro da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção do atra-
tivo: não há. 
 
 

 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porta prin-
cipal, não adaptado. 
 
Visitação: de segunda à sexta-
feira de 7h às 17h, com  visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porária. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
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Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviço de 
limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: visitação interna. 
 
Integra roteiros comercializa-
dos? sim. Através da �Rota do 
Verde e das Águas�. Coordenada 
pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, 
municipal, do entorno regional, de 
outros estados e de outros países. 
O Maior fluxo de visitação acontece 
no verão. 
 
Descrição do atrativo: nele se 
encontram expostas imagens sa-
cras dos séculos XVII, XVIII, XIX e 
XX, além de vários outros objetos 
sacros, vestes sacerdotais e epis-
copais e fotografias dos vários as-
pectos da história da igreja Católi-
ca em São Mateus e municípios do 
norte capixaba. 
 
O museu pertence à Diocese de 
São Mateus e é administrado pela 

Prefeitura local. 
 
Observações complementares: 
as visitas são guiadas ou devem 
ser agendadas na Secretaria de 
Turismo de São Mateus quando 
fora do horário da visitação. 
 
Foi inaugurado no dia 20 de se-
tembro de 2002. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. in loco 
2. Guia Turístico de São Ma-
teus e Guriri. Agenda Cultural, 
Ano VII, editado pelo Jornal 
de São Mateus Ltda-ME, 2004. 
Dados históricos baseados 
em: NARDOTO, Eliezer e LI-
MA, Herinéia. História de 
São Mateus. EDAL-Editora A-
tlântica Ltda, fev. 1999. 

 
 
Nome do atrativo:  
Museu de São Mateus. 
 
Localização: Praça Municipal, 
Centro. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do 

atrativo: Centro de São Mateus. 
Distância da localidade mais 
próxima: 500m. 
 
Distância da sede do município:  
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado: principal praça da parte 
alta da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção do atrativo: 
não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
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Entrada do atrativo: porta prin-
cipal, não adaptado. 
 
Visitação: segunda de 11h às 
17h, terça à sexta-feira de 10h às 
17h e sábado, domingo, feriados e 
pontos facultativos das 12h às 18h 
e no mês de janeiro das 12h às 
18h,  com visitas guiadas, acesso 
gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviço de 
limpeza e instalações sanitárias 

não adaptadas. 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: visitação interna. 
 
Integra roteiros comercializa-
dos? sim. Através da �Rota do 
Verde e das Águas�, coordenada 
pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, 
municipal, do entorno regional, de 
outros estados e de outros países. 
O maior fluxo de visitação aconte-
ce no verão. 
 
Descrição do atrativo: o prédio 
foi construído a partir de 1764 pa-
ra abrigar a sede do Conselho Mu-
nicipal Casa da Câmara e Cadeia. 
Na parte superior funcionava a 
sede da Câmara, e na inferior, a 
Cadeia. Nas proximidades ficava o 
Pelourinho. 
 
A cadeia funcionava neste prédio 
até a metade do século XX e a se-
de da Prefeitura Municipal até a 
década de 80. 
 
Com a transferência da Prefeitura 
para a nova sede, passou a funcio-
nar no local a Câmara de Vereado-

res até 1991. 
 
Foi restaurada em 1999 e, em 3 de 
fevereiro de 2001, foi instalado o 
Museu de São Mateus. 
Em seu acervo constam peças, 
móveis e utensílios das famílias 
tradicionais de São Mateus que 
datam do século XVII, XIX e XX, 
fotografias, obras de arte e qua-
dros que fazem referência à ori-
gem do Município de São Mateus, 
assim como utensílios domésticos 
e peças de tortura e aviltamento 
dos negros do século XVIII e XIX. 
Nele, também podemos encontrar relí-
quias arqueológicas recentemente encon-
tradas no município. 
 
Observações complementares: 
o local onde ele funciona era a an-
tiga cadeia e Casa da Câmara. 
 
Visitas guiadas devem ser agenda-
das na Secretaria de Turismo de 
São Mateus. 
 
O processo de tombamento encon-
tra-se desde dezembro de 1992 no 
Conselho Estadual de Cultura do 
ES, segundo Herinéia Lima Olivei-
ra, Membro do Conselho Estadual 
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de Cultura. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 
 

1. Guia Turístico de São Ma-
teus e Guriri. Agenda Cultural, 
Ano VII, editado pelo Jornal 
de São Mateus Ltda-ME, 2004. 
Dados históricos baseados 
em: NARDOTO, Eliezer e LI-
MA, Herinéia. História de 
São Mateus. EDAL-Editora A-
tlântica Ltda, fev. 1999. 
2.  in loco 

 
 
 
4.2.3.2 - Bibliotecas. 
 
Nome do atrativo:  
Biblioteca Municipal do Porto. 
 
Localização: Sítio Histórico Porto 
de São Mateus. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Centro. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: sede. 
 
Distância da sede do município:  

sede. 
Acesso ao atrativo: rodoviário 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
da Praça São Benedito, localizada 
na parte alta da cidade, descer 
uma das ladeiras que circundam o 
Porto. 
 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção do atra-
tivo: Estadual. Tombado em 
21/10/1976 pelo CEC - Conselho 
Estadual de Cultura, com o proces-
so de nº302/75. 
 
Estado de conservação: bom. 
Entrada do atrativo: porta prin-
cipal, não adaptado. 
 

 
 
Visitação: de segunda à sexta-
feira de 9h às 17h, com visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porária. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviço de 
limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: leitura e pesquisa. 
 
Integra roteiros comercializa-
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dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local e munici-
pal.  Maior fluxo de visitação, no período 
escolar e no mês de junho. 
 
Descrição do atrativo: Seu acervo pos-
sui aproximadamente 13.000 obras, tem 
capacidade para 40 pessoas sentadas. A 
Biblioteca Municipal de São Mateus possui 
01 sala de leitura, 01 de consulta, e duas 
salas para realização de cursos, encontros 
e trabalhos em grupo. 
Fazem parte de seu acervo obras adquiri-
das pela Prefeitura Municipal, Secretaria 
Municipal de Educação e também através 
de doações voluntárias, o que o faz ser 
muito variado.  Lá, encontram-se algumas 
obras de valor histórico, datadas desde 
1887.  Os espaço para realização de tra-
balhos em grupo, podem ser utilizados 
com agendamento prévio. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Secretaria Municipal de 
Turismo � SETUR 
2. Edilza Maria Nascimento 
Souza � Coordenadora da Bi-
blioteca  Municipal de São 
Mateus  

 
  
Nome do atrativo:  
Biblioteca do Instituto Vale do 

Cricaré 
 
Localização: Rua Humberto de 
Almeida Franklin, 1. Bairro Univer-
sitário CEP: 29937-900. 
 
Telefone: (27) 3763-3838. 
 
Web site: http://www.ivc.br/ 
 
E-mail: mailto:biblioteca@ivc.br 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Centro.  
 
Distância da localidade mais 
próxima: sede. 
 
Distância da sede do município:  
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
partindo do centro do município 
em direção a Guriri, pela Rodovia 
Duarte Santos, virar a terceira à 
esquerda, rua Venezuela, após 
posto de gasolina. A faculdade fica 
no final da rua. 

 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção do atra-
tivo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porta prin-
cipal, não adaptado. 
 
Visitação: de segunda à sexta-
feira das 7h às 22h30 e aos sába-
dos de 8h às 12h, com visitas gui-
adas, acesso gratuito e sem auto-
rização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo:  
temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviço de 
limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: leitura e pesquisa. 
 

http://www.ivc.br/
mailto:biblioteca@ivc.br
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Integra roteiros comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal 
e do entorno regional.  Maior fluxo de 
visitação, no período escolar e no mês de 
Junho. 
 
Descrição do atrativo: com o 
objetivo de promover a difusão de 
conhecimentos, a Biblioteca do IVC 
é acessível aos alunos, aos profes-
sores, aos funcionários e à comu-
nidade em geral, e proporciona a 
interação com livros, periódicos e 
multimeios, proporcionando o a-
profundamento e a complementa-
ção dos conhecimentos ao ensino, 
à pesquisa e à extensão.  
 
O acervo circulante da biblioteca 
está informatizado, o que permite 
a rápida e eficiente localização de 
títulos e seu controle. É permitido 
o livre acesso do usuário às estan-
tes.  A localização do documento 
desejado é feita através de termi-
nais de microcomputadores insta-
lados na biblioteca ou nos labora-
tórios.  
 
A chamada do exemplar a ser con-
sultado deve ser anotada para fa-

cilitar a sua localização nas estan-
tes. Além de livros, a Biblioteca 
dispõe de periódicos e multimeios 
(CDs, Vídeos e fitas) em diversas 
áreas do conhecimento. 
Referências/Documentos con-
sultados: 

1. www.ivc.br 
http://www.ivc.br/biblioteca_
princ.htm. pesquisado em ju-
nho de 2001 
2.  In loco; 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Biblioteca Herinéa Lima  
Oliveira - Projeto Araçá 
 
Localização: Projeto Araçá - Rua 
Chile, nº 45, bairro Universitário -  
São Mateus - ES 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Centro. 
 
Distância da localidade mais pró-
xima: sede. 
 
Distância da sede do município:  
sede. 
 

Acesso ao atrativo: rodoviário 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
indo em direção à Guriri pela Ro-
dovia Othovarino Duarte Santos, 
no km 01, entrar à esquerda, após 
o Posto Forno Velho, descer a Rua 
Chile cerca de 800m. Está situada 
à direita. 
 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção do atra-
tivo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portal prin-
cipal, não adaptado. 
 
Visitação: de segunda à sexta-
feira de 8h às 17h, com visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porária. 
 

http://www.ivc.br
http://www.ivc.br/biblioteca_
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Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviço de 
limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: leitura e pesquisa. 
 
Integra roteiros comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
estadual, nacional.  Fluxo de visitação constan-
te. 
 
Descrição do atrativo: a bibliote-
ca funciona nas instalações do Pro-
jeto Araçá e conta com acervo de 
livros diversos entre pedagógicos, 
didáticos, literários e outros onde 
são desenvolvidas atividades. Con-
ta com televisão e vídeo cassete. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  
1.  Secretaria Municipal de Tu-
rismo � SETUR 
2.  Marilena Cordeiro de Jesus 
- Coordenadora do Projeto Araçá; 

 
 
 
4.2.3.3 - Teatros/Anfiteatros. 
 
Nome do atrativo:  
Teatro Largo do Chafariz. 
 
Localização: Sítio Histórico Porto 
de São Mateus. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Centro. 
 
Distância da localidade mais pró-
xima: sede. 
 
Distância da sede do município:  
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
da Praça São Benedito, localizada 
na parte alta da cidade, descer 
uma das ladeiras que circundam o 
Porto. 
 
Transporte para o atrativo: rodo-
viário coletivo regular, em bom esta-

do e não adaptado. 
Legislação de proteção do atra-
tivo: Estadual. Imóvel tombado 
em 21/10/1976 pelo CEC - Conse-
lho Estadual de Cultura, com o 
processo de nº 302/75. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porta prin-
cipal, não adaptado. 
 
Visitação: de segunda à sexta-
feira de 8h às 18h e em eventos 
programados, com visitas guiadas, 
acesso pago/gratuito e sem autori-
zação prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porária. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviço de 
limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
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Atividades ocorrentes no atra-
tivo: visitação interna, encontros 
científicos, acadêmicos ou popula-
res e espetáculos. 
 
Integra roteiros comercializa-
dos? sim. Através da �Rota do 
Verde e das Águas�, coordenada 
pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
do entorno regional, de outros estados e 
de outros países. O maior fluxo de visita-
ção acontece no verão. 

 
Descrição do atrativo: o Teatro Largo do 
Chafariz se encontra no piso superior de um 
dos Casarões restaurados, no Largo do Cha-
fariz, Sitio Histórico do Porto de São Mateus. 
Possui capacidade para 80 pessoas senta-
das, palco italiano com 10 m de comprimen-
to e 4 de largura, além de cabine de som e 
luz, com aparelhagem completa, mesa de 
som com 16 canais, mesa de luz e refletores 
comuns. É utilizado para apresentações 
culturais das mais variadas espécies, inclu-
sive como auditório para cursos, palestras e 
outros.  
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Prefeitura Municipal de 
São Mateus - Secretaria Mu-
nicipal de Cultura 
2. Secretaria Municipal de 
Turismo � SETUR 

 
  
Nome do atrativo: 
Cine Shopping Porto São Ma-
teus. 
 
Localização: Praça de São Bene-
dito. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Centro. 
 
Distância da localidade mais pró-

xima: sede. 
 
Distância da sede do município:  
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado: na Praça São Benedito,  
Centro, parte alta da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro / paten-
te da realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porta prin-
cipal, não adaptado. 
 
Visitação: programação agendada e 
divulgada anteriormente, sem visitas 
guiadas, acesso pago/gratuíto e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porária. 
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Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviço de 
limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: projeção de filmes e eventual-
mente é utilizado como sala de espe-
táculos teatrais e musicais, assim 
como auditório para palestras e cur-
sos. 
 
Integra roteiros comercializa-
dos? sim. Através da �Rota do 
Verde e das Águas�, coordenada 
pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal 
e do entorno regional.  
 
Descrição do atrativo: sala de projeção 
com tela retrátil, capacidade para 228 pes-
soas sentadas, ar-condicionado; possui pal-
co italiano (piso com friso de madeira) me-
dindo 7m de comprimento (boca de cena), 
por 6m de largura, camarins e banheiros 
com acesso lateral independente, moderno 
sistema de som e bilheteria externa.   
 
Referências/Documentos con-

sultados:  
1. Secretaria Municipal de Tu-
rismo � SETUR 
2. Administração do Cine 
Shopping Porto São Mateus 
3. in loco. 

 
 
 
4.2.3.4 � Outros 
 
Nome do atrativo: 
Livraria Memorial. 
 
Localização: Ladeira São Gonça-
lo, nº07, Sítio Histórico Porto de 
São Mateus. Área urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado: no fim da avenida dos 
Jones dos Santos Neves, no Cen-
tro, dobre à direita, a escadaria 
localiza-se logo à esquerda ao lado 
do Shopping Porto de São Mateus. 
 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado. 

 
Legislação de proteção do atrati-
vo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porta prin-
cipal, não adaptado. 
 
Visitação:  diariamente de 8h às 
17h, com visitas guiadas, acesso 
gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo:  
temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviço de 
limpeza e instalações sanitárias 
não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: mostra e comercialização de 
livros sobre a cultura local e cultu-
ra capixaba. 
 
Integra roteiros comercializa-
dos? sim. Através da �Rota do 
Verde e das Águas�, coordenada 
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pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, 
municipal, do entorno regional, de 
outros estados e de outros países.  
 
Descrição do atrativo: instalada 
num casarão do séc. XIX e tendo 
como proprietário o escritor Maciel 
de Aguiar, a Livraria Memorial é 
uma livraria temática sobre geno-
cídio indígena, escravidão negra e 
ditadura militar. 
 
Alguns instrumentos de suplício, 
fotos e documentos expostos ser-
vem para lembrar as injustiças, 
torturas e mortes praticados con-
tra índios, escravos e, sobretudo, 
contra os que ousaram enfrentar 
os tiranos. 
 
�Encontram-se lá cartazes de e-
ventos, cartas, textos manifestos e 
fotos dos amigos como prova de 
solidariedade às nossas lutas�. Ma-
ciel de Aguiar 
 
Ao todo, são 136 títulos editados, 
trazendo a versão que não se en-
sinam nas escolas e procuram res-
gatar personagens �esquecidos� 

pela história oficial. 
 
Observações complementares: 
o casarão onde funciona a Livraria 
Memorial era no início do séc. XX a 
Farmácia Roberto Arnizaut  Silva-
res. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Notas do proprietário, o 
escritor Maciel de Aguiar. 
2.  in loco 

 
 
 
 
4.2.4 � GASTRONOMIA TÍPICA. 
 
4.2.4.1 - Pratos Típicos 
 
Nome do atrativo:  
Moqueca Capixaba. 
 
Localização: em todos os estabelecimen-
tos de alimentação do município. 
 
Origem: indígena. 
 
Descrição do atrativo: postas de peixes 
cozidas em panela de barro, juntamente 
com temperos e servida com pirão e arroz 
branco.  Alem de preparado, é servido em 
panela de barro. 
 

 
 
Receita típica (para 06 pessoas): 

1,5 kg de peixe fresco (robalo, 
badejo, papa terra ou namorado); 
3 maços de coentro; 
2 maços de cebolinha verde; 
2 cebolas brancas pequenas; 
4 tomates grandes; 
3 dentes de alho; 
3 limões; 
  pimenta malagueta ; 
colorau (urucum); 
azeite de oliva, 
óleo de soja ou algodão e 
sal fino.  

 
Modo de preparo:  
 limpe o peixe, corte-o em postas de 

5cm de largura, lave com limão e dei-
xe-o em uma vasilha com água de sal 
fraca. Separe a cabeça para o preparo 
do pirão. 

 Soque juntos o alho e o sal. 
 Em uma panela de barro grande, co-

loque um pouco de óleo de soja ou 
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algodão (duas colheres) e azeite de 
oliva (uma colher) e adicione o alho e 
o sal socados, passando-a no fundo 
da panela. 

 Retire as postas de peixe da vasilha 
com água e sal. Vire-as de um lado 
pro outro na panela, arrumando de 
modo que não fiquem umas por cima 
das outras. 

 Corte o coentro, o tomate e a cebola 
e coloque nessa ordem por cima das 
postas de peixe e regue com azeite e 
o suco de limão. 

 À parte, frite em um pouco de óleo 
quente uma colher de sopa de uru-
cum (colorau) e na hora de levar ao 
fogo para cozinhar, despeje um pouco 
deste óleo por cima do peixe, para 
dar cor. Quando começar a abrir fer-
vura, verifique o sal. Não ponha água, 
não vire as postas e cozinhe com a 
panela bem tampada.  Verifique o pa-
ladar do sal e do limão. Deixe no fogo 
forte por 20 a 25 minutos. Balance de 
vez em quando a panela com o auxilio 
de um pedaço de pano grosso para 
que as postas de peixe não agarrem 
no fundo. Quando for à mesa, salpi-
que coentro picadinho. 

 
Como complementos da moqueca, são 
indispensáveis o arroz branco, o pirão e o 
molho. 
 
Pirão: 
 
Use os mesmos temperos da moqueca, 
reduzindo-os à metade. Aproveite a cabe-

ça do peixe ou uma das postas, previa-
mente separadas para esse fim. Proceda 
da mesma forma, adicionando de 3 a 4 
copos de água ao peixe. Quando estiver 
cozido, escorra e desfie. Junte o peixe ao 
caldo novamente, deixe ferver e quando 
estiver no ponto máximo de fervura, vá 
jogando a farinha de mandioca, bem fina, 
lentamente para não embolar, mexendo 
aos poucos com um garfo. Pronto o pirão, 
corte o coentro e espalhe por cima antes 
de servir. 
Molho: Amasse seis pimentas malaguetas 
no suco de dois limões e três colheres de 
vinagre de boa qualidade. Coloque uma 
cebola em fatias bem finas, fazendo o 
mesmo com o coentro e as cebolinhas, 
misturando tudo à medida que for regan-
do o azeite. Se o molho ficar muito pican-
te, coloque um pouco de água. 
 
Referências/Documentos consulta-
dos:  

1.  www.vitoria.es.gov.br 
http://sistemas.vitóri-
a.es.gov.br/turismo/index.php - 
acessado em junho de 2004 
2. in loco. 

 
 
Nome do atrativo:  
Torta Capixaba (local). 
 
Localização: em todos os estabelecimen-
tos de alimentação do município. 
 
Origem: indígena. 

 
Descrição do atrativo: o prato é uma 
adaptação da Torta Capixaba, preparado 
e servido em panela de barro. 
 
Receita típica : 

cebola,  
alho,  
pimenta,  
azeite doce,  
azeitona,  
 limão,  
coentro,  
cebolinha verde,  
 tomate a gosto,  
1/2 kg de palmito,  
200gr siri desfiado e cozido,  
200gr ostra cozida (pouco utiliza-
da), 
200gr sururu cozido (pouco utili-
zado), 
200gr camarão pequeno, 
200gr de bacalhau e 
1 dúzia de ovos. 

 
 
Modo de preparo: 
 

Coloca-se o bacalhau de molho de 
um dia para o outro, para retirar o 
sal; aferventar e desfiar. Reserve. 
Refogar o siri desfiado mantendo-
o o mais seco possível. Reserve. 
Aferventar o camarão na água 
com sal, (separar 06 camarões para 
decorar) cortar bem pequeno e re-
servar.  
Aferventar o sururu, e a ostra e 

http://www.vitoria.es.gov.br
http://sistemas.vit�ri-
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reservar. 
Aferventar o palmito na água com 
sal e limão e deixar escorrer. 
Cortar os temperos e misturar 
junto com o bacalhau e o palmito e 
passar na máquina de moer. Retirar 
o caldo. 
Misturar todos os ingredientes 
mantendo-os bem secos e reservar. 
Bater 06 claras em neve e acres-
centar as gemas e uma colher de 
chá de sal e misturar junto com os 
outros ingredientes. 
Colocá-los numa panela de barro, 
untada com azeite. 
Bater outros 06 ovos da mesma 
maneira e jogar por cima. 
Decorar com rodelas de cebola, 
azeitonas e camarão.  

 
 
Observações complementares: 
acompanha arroz branco. 
 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Herinéa Lima Oliveira; Simone 
Toscano Santos. 
2. in loco. 

 
 
Nome do atrativo:  
Caranguejo Cozido 
 
Localização: em estabelecimentos de 
alimentação do município. 

 
Origem: indígena. 
 
Descrição do atrativo: caranguejo cozi-
do em água e sal, servido com farofa de 
urucum e molho vinagrete. 
 
Receita típica: 

12  caranguejos limpos (escova-
dos)  
3 limões grandes em suco, 
sal , 
 farinha de mandioca fina, 
 tomates, 
cebola, 
pimentão, 
vinagre, 
3 colheres de sopa de manteiga, 
uma colher de sopa de urucum 
(colorrau), 
 farinha de mandioca fina e 
água. 

 
Caranguejos:  
Depois de limpos com escova, cozinhar o 
caranguejo em água com sal e suco de 
limão, numa panela grande, por aproxi-
madamente 25 minutos, tendo o cuidado 
de mantê-los submersos.  
Desligar o fogo e retirá-los da panela ain-
da quentes, à medida que forem sendo 
consumidos.  
 
Farofa de urucum: 
Derreter a manteiga junto com o colorau 
em fogo baixo e acrescentar a farinha 
mexendo vigorosamente até secá-la. 
 

Vinagrete: 
Corte em pedaços pequenos o tomate, a 
cebola e o pimentão, acrescente o vinagre 
e um pouco de limão. Se ficar muito forte, 
tempere com um pouco de água gelada. 
 
Observações complementares: 
o tempero da água com sal deverá 
ter sabor salgado, para que pene-
tre bem no caranguejo. Os caran-
guejos são consumidos utilizando-
se uma pequena tábua é um mar-
telinho de madeira, usados para 
quebrar suas patas. O sabor da 
carne é adocicado. 
 
Referências/Documentos consulta-
dos:  

1. Herinéa Lima Oliveira. 
2. Restaurante Toca da Onça, vi-
sita in loco. 
3. Restaurante Bodegas, visita in 
loco 
 

 
 
4.2.4.2 - Iguarias Regional,  

Doces e Salgados. 
 
Nome do atrativo:  
Beiju. 
 
Localização: na zona rural, no Porto e no 
Mercado Municipal. 
  
Origem: indígena 
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Descrição do atrativo: o beiju ou �biju� 
vem ensacolado, podendo ser recheado 
com coco ou conter em sua massa de 
preparo o amendoim. 
 
Receita típica: 
A goma de mandioca é misturada com um 
pouco de açúcar e assada na chapa de 
forno à lenha. Coloca-se o coco ralado 
para rechear a goma que endurece, de-
pois é cortada em pedaços e é colocada 
para secar na própria chapa. O Beiju de 
amendoim é feito da mesma forma, po-
rém acrescentando o amendoim na goma 
antes do preparo e não se usa o coco. 
 
Algumas variantes no preparo: 
Pode ser feito em forma de um �disco� de 
aproximadamente 7 cm de raio. Dobrado 
em forma de �pastel� e/ou �enrolado� 
em forma de �canudo�, com e sem re-
cheio de coco, e também de amendoim. 
 
Observações complementares: 
característico da alimentação 
indígena, o beiju foi recriado pelos 
portugueses, que acrescentaram o 
açúcar e condimentos diversos à 
massa, e pelos negros, que o enri-
queceram acrescentando o coco. 
A massa de mandioca puba é obti-
da da seguinte forma: Coloca-se a 
mandioca de molho na água por 
aproximadamente 10 dias, ou até 

que ela fermente; lava-se e retira-
se a água através da prensagem, 
usando-se um pano seco e limpo. 
Este processo acaba por retirar um 
pouco da goma. 
 
Esse tipo de beiju é cortado em pequenos 
pedaços e é chamado de �beiju de fati�, 
porque é fatiado e possui textura seca. 
 
Referências/Documentos consulta-
dos:  

1. Herinéa Lima Oliveira. 
2. Dona Aurélia. 
3.    in loco. 

 
 
Nome do atrativo:  
Beiju de Moqueca ou Beiju Mo-
lhado 
 
Localização: na zona rural, no Porto e no 
Mercado Municipal. 
  
Origem: indígena 
 
Descrição do atrativo: o beiju ou �biju�, 
de Moqueca ou Molhado é uma iguaria da 
gastronomia local, é assado no forno à 
lenha e enrolado na palha da bananeira. 
O comum é recheado com coco. Existe a 
variante que contem amendoim em sua 
massa de preparo. 
 
Receita típica: 
A massa de tapioca, oriunda da mandioca 

é umedecida e assada na chapa do forno 
à lenha, ficando em forma de pequenas 
�bolinhas�.  Ainda um pouco úmida, a 
massa é recheada com coco e enrolada na 
palha da bananeira e novamente assada, 
dessa vez no forno à lenha. O Beiju de 
amendoim é feito da mesma forma, po-
rém acrescentando o amendoim na goma 
antes do preparo. 
Observações complementares: 
esse tipo de beiju é muito saboro-
so, pode ser consumido ainda 
morno, frio ou gelado e possui tex-
tura grossa, de sabor  e aromas 
característico. 
 
 
Referências/Documentos consulta-
dos:  

1.Herinéa Lima Oliveira. 
2. Dona Aurélia. 
3. in loco. 

 
 
Nome do atrativo:  
Pamonha de Mandioca Puba. 
 
Localização: na zona rural, no Porto e no 
Mercado Municipal. 
  
Origem: negra. 
 
Descrição do atrativo: a Pamonha de 
Mandioca Puba é uma espécie de bolo 
feito com a massa de mandioca puba, 
enrolada na folha de bananeira, recheada 
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com coco e cozido na água quente.  Pos-
sui consistência firme e aroma caracterís-
tico. 
 
Receita típica: 
 
A massa de mandioca puba é obtida da 
seguinte forma: Coloca-se a mandioca 
aos pedaços de molho na água por um 
tempo aproximado de 7 a 10 dias, ou até 
que ela fermente e os pedaços fiquem 
moles; lava-se e retira-se a água através 
de uma peneira, usando-se um pano seco 
e limpo. Este processo acaba por retirar 
um pouco da goma. A massa que sobra é 
matéria-prima para fabricação da pamo-
nha. 
 
A massa de mandioca puba é peneirada 
até ficar com textura bem fina. Acondicio-
nada em torno de um recheio de puro 
coco ralado, é enrolada na palha da ba-
naneira, amarrada com barbante nas 
pontas (num formato parecido com uma 
bala grande) e cozida na água por cerca 
de 30 min.  
 
 
Observações complementares: Pode 
ser servida ainda morna,  fria ou gelada. 
A Pamonha de Mandioca Puba tem forma-
to cilíndrico e sabor e aroma característi-
cos. 
 
 
Referências/Documentos consulta-
dos: 

1. in loco. 

2. Dona Zezé � Maria José Marci-
ano Azeredo � Quituteira. 
3. Herinéia Lima Oliveira. 
 

 
Nome do atrativo:  
Cuscuz. 
 
Localização: na zona rural, no Porto e no 
Mercado Municipal. 
  
Origem: negra. 
 
Descrição do atrativo: o cuscuz é uma 
espécie de bolo feito com a tapioca, leite, 
leite de coco e coco.  Possui consistência 
firme e aroma característico. 
 
Receita típica: 
Deixar a tapioca de molho por duas horas 
aproximadamente 500gr. Depois levar ao 
fogo com 1 litro de leite com açúcar a 
gosto e 250ml de leite de coco. Mexer até 
dar o ponto. Depois colocar em refratário 
e cobrir o mesmo com um pano para ma-
ter o calor e terminar o cozimento. Apos 
esfriar jogar coco ralado por cima para 
decorar e servir com leite condensado. 
 
Observações complementares: pode 
ser servida ainda morna,  fria ou gelada.  
 
Referências/Documentos consulta-
dos: 

1. in loco. 
 

 
 
Nome do atrativo:  
Muchá. 
 
Localização: na zona rural, no Porto e no 
Mercado Municipal. 
  
Origem: negra. 
 
Descrição do atrativo: o Muchá é um 
bolo de milho com leite de coco. 
 
Receita típica: 
Levar ao fogo fubá, leite, açúcar, coco 
ralado e leite de coco, mexer até engros-
sar. Depois colocar em forma untada e 
levar a geladeira para desenformar assim 
que gelar. Pode ser feito com fubá ou 
canguiquinha,. 
 
Observações complementares:  servir 
gelado. 
  
Referências/Documentos consulta-
dos: 

1. in loco. 
 
 
 
 
4.2.5 � ARTESANATO. 
 
Nome do atrativo:  
Artesanato de São Mateus. 
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Localização: sede, localidades 
rurais, comunidades ribeirinhas e 
balneários. Área urbana e não-
urbanas. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
sinalizado e a pé, bons.  
 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado: depende do artesão a 
ser visitado. 
 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
 
 

 
 
Legislação ou registro/patente 

da realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há es-
pecifica. 
 
Visitação: diariamente, sem horá-
rio definido, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: per-
manente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: produção e 
comercialização de artesanato. 
 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: produção e comercialização 
de artesanato. 
 
Integra roteiros comercializa-
dos? sim. Através da �Rota do 
Verde e das Águas�, coordenada 
pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, 

municipal, do entorno regional, de 
outros estados e de outros países. 
O maior fluxo de visitação aconte-
ce no verão. 
 
Descrição do atrativo: o artesanato em 
São Mateus é produzido com materiais 
diversos, a maior parte utilizando maté-
ria-prima disponível na natureza. 
 
Fibras naturais utilizadas: 
-Taboa � pode ser trançada ou não, for-
mando objetos decorativos, objetos utili-
tários e esteiras. 
-Madeira � Mais utilizada pelos artesãos 
de Meleiras, Barreiras e nas margens das 
rodovias de entorno; são feitos móveis 
artesanais, esculturas e objetos decorati-
vos. 
-Cipó � Produção de cestos, principal-
mente em regiões de manguezais. 
-Fibra de Coco � produz-se luminárias e 
vários objetos. 
 
Além das fibras são feitos artesanatos 
utilizando-se conchas, pinturas em tecidos 
e objetos, bordados, escultura em cimen-
to, gesso e resina, bijuterias e principal-
mente objetos de cerâmica. 
 
Panelas de Barro e outros pro-
dutos em cerâmica - São produ-
zidos por Dona Antonia. Essa arte-
sã, �nonagenária� ainda se man-
tém em plena atividade, em seu 
pequeno atelier, anexo à uma loja  
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que se localiza no bairro Pedra 
D�Água às margens da rodovia São 
Mateus- Guriri, no Km 04.  
 
Utilizando-se do barro encontrado 
na região e em cidades vizinhas, 
Dona Antônia confecciona e co-
mercializa suas peças. 
 
Além da cerâmica de Dona Antô-
nia, a Casa do Artesão oferece ofi-
cinas para a comunidade do bairro 
Porto e região do entorno, como 
forma de fomentar a produção de 
cerâmica artesanal local. A Casa 
do Artesão também comercializa 
além de cerâmica, outros objetos 
artesanais. 
A origem cultural: Indígena. A produção 
de cerâmica popular em São Mateus, a-
presenta caráter funcional estritamente 
utilitário, prevalecendo a simplicidade dos 
modelos com acabamento rústico. As 
tendências mais comuns, devido ao seu 
aspecto utilitário, são panelas, potes, 
moringas e vasos. As peças resultam da 
criação consciente, de acordo com os 
padrões tradicionais, não obedecendo a 
moldes, nem sendo produzidas em série. 
 
Observações complementares: O 
SEBRAE/ES, assim como a Casa do 
Artesão de São Mateus possui banco de 
dados com nome, endereço e tipo de 
trabalho de todos os artesãos do municí-
pio. 

O artesanato mateense além de ser en-
contrado na casa do artesão e em peque-
nas lojas em Guriri, também é encontrado 
em localidades situadas ao longo das Ro-
dovias Othovarino Duarte Santos, que liga 
São Mateus a Guriri e da Rodovia Eduardo 
Cury Carneiro, que liga  São Mateus  à  
Nova Venécia , na zona rural.  
 
 
Referências Documentos 
consultados: 

1. in loco 
2. Guia Turístico de São Ma-
teus e Guriri. Agenda Cultu-
ral, Ano VII, editado pelo Jor-
nal de São Mateus Ltda-ME, 
2004. Dados históricos base-
ados em: NARDOTO, Eliezer e 
LIMA, Herinéia. História de 
São Mateus. EDAL-Editora 
Atlântica Ltda, fev. 1999. 
3. Casa do Artesão de São 
Mateus 

 
 
 
 
4.2.6 - MÚSICA E DANÇA 
 
4.2.6.1 - Banda e Conjunto Musical. 
 
Nome do atrativo:  
Sociedade Musical Lira Mateen-
se. 

 
Localização: Rua Hermelindo 
Carneiro Sobrinho, nº37, Bairro 
Ideal.  
 
Telefone: (27) 3763-1247. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Centro. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 500m. 
 
Distância da sede do município: 
500m. 
Acesso ao atrativo: rodoviário 
totalmente pavimentado, em esta-
do regular e sinalizado. 
 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado: saindo do centro em 
direção ao bairro Ideal, a Rua 
Hermelindo Carneiro é uma das 
principais do bairro. 
 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
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Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porta, não 
adaptada. 
 
Visitação: em eventos programa-
dos, com horário previamente de-
finido, sem visitas guiadas, acesso 
gratuito ou pago, dependendo do 
evento. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: sede da 
Sociedade e instrumentos musi-
cais. Cursos livres e oficinas para a 
classe de baixa renda. 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: musicais. 
 
Integra roteiros comercializa-
dos? sim. Através da �Rota do 
Verde e das Águas�, coordenada 
pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, 
municipal, do entorno regional, de 

outros estados e de outros países. 
O maior fluxo de visitação aconte-
ce no  verão, férias de julho e fim 
de ano, quando acontece a maioria 
dos eventos. 
 
Descrição do atrativo: a Socie-
dade Musical Lira Mateense foi 
fundada em 21 de Setembro de 
1909 e, atualmente, é marca da 
cultura de São Mateus e do Espíri-
to Santo. 
 
Sua principal finalidade é o desen-
volvimento da arte musical. Procu-
rando difundí-la em diversas par-
tes do estado, constituí um símbo-
lo de orgulho para os capixabas. 
 
A entidade musical já participou de 
diversos concursos, inclusive em 
nível nacional, alcançando proje-
ção, prêmios e reconhecimento.  
 
Patrocinada pela Petrobrás desde 
1996, a Lira realiza aproximada-
mente 30 apresentações por ano, 
tanto em São Mateus como em 
municípios vizinhos onde a Petro-
brás atua. O Convênio firmado tem 
por objetivo manter o trabalho de 
formação musical para a comuni-

dade mateense, por meio de cur-
sos livres e oficinas para a classe 
de baixa renda e a manutenção e 
aquisição de instrumentos e aces-
sórios musicais. 
 
Após completar 90 anos, a Lira 
mateense continua caminhado fir-
me no propósito de popularizar a 
música junto aos diversos segmen-
tos da sociedade. Ao todo são 38 
componentes, sob a regência do 
maestro Dantan Coelho. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

1. Informativo da Lira Mateen-
se e componentes da Lira. 
2. in loco 

 
 
Nome do atrativo:  
Coro Cantochão. 
 
Localização: Projeto Araçá - Rua 
Chile, nº 45, bairro Universitário -  
São Mateus - ES 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Bairro Ideal. 
 
Distância da localidade mais 
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próxima: 500m. 
 
Distância da sede do município: 
800m. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário 
totalmente pavimentado, em nes-
tado  regular e sinalizado. 
 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado: Rodovia Othovarino Du-
arte Santos, rua Chile. 
 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porta, não 
adaptada. 
 
Visitação: em eventos programa-
dos, com horário previamente de-
finido, sem visitas guiadas, acesso 
gratuito ou pago, dependendo do 
evento. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
temporária. 

porária. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: instrumen-
tal e vocal. 
 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: musicais. 
Integra roteiros comercializa-
dos? sim. Através da �Rota do 
Verde e das Águas�, coordenada 
pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, 
municipal, do entorno regional, de 
outros estados e de outros países. 
Épocas de maiores visitações:  ve-
rão, férias de julho e fim de ano, 
quando acontecem a maioria dos 
eventos. 
 
Descrição do atrativo: o Coro 
Cantochão do Centro Cultural Ara-
çá teve inicio na oficina de confec-
ção de instrumentos musicais de 
sucata em 1997, ministrada por 
Herinéia Lima de Oliveira e Maria 
da Conceição Mota (in memorian), 
com o objetivo de resgatar as raí-

zes do canto folclórico, foi formada 
uma bandinha rítmica. 
 
Em 1998, sob regência de Marian-
ne Coelho, a bandinha transfor-
mou-se em coral. Há seis anos, 
com atividade ininterrupta, o Coro 
Cantochão é referência e destaque 
onde quer que se apresente pela 
sua originalidade e musicalidade. 
 
Apresentou-se em Vitória e em 
várias cidades do Estado, como, 
Montanha, Linhares, Colatina e 
Jaguaré e também participou da 
10º Mostra Vocal, um Evento Na-
cional, realizado na cidade de San-
tos, SP, em 2002, arrancando a-
plausos de uma seleta platéia de 
500 pessoas. 
 
Em 2002, participou do CD Amando Ama-
rá do músico �Datan Coelho� também 
mateense e agora em 2004 grava o seu 
primeiro cd intitulado Canta Cantochão, 
uma viagem pelo folclore brasileiro, afri-
cano, recheado de música mateense e 
brasileira, com um sabor docinho de ara-
çá.  
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. in loco  
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2.  Mariana Coelho  
 
 
4.2.6.2 - Salão de Dança 
 
Nome do atrativo:  
Bailão do Chico.  
 
Localização: Avenida 31 de mar-
ço. Boa Vista.  
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Centro. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 500m. 
 
Distância da sede do município: 
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado: a partir da Rodovia BR-
101 Norte, entrar na Avenida João 
XXIII, na altura da Catedral, entrar 
à direita. Situa-se três quadras 
após. 
 
Transporte para o atrativo: ro-

doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porta prin-
cipal, não adaptada. 
 
Visitação: em eventos programa-
dos, com horário previamente de-
finido, sem visitas guiadas, acesso 
pago/gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
temporária 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviços de 
limpeza e de segurança, instala-
ções sanitárias e locais para ali-
mentação não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: shows musicais. 
Integra roteiros comercializa-

dos? sim. Através da �Rota do 
Verde e das Águas�, coordenada 
pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, 
municipal, do entorno regional e 
de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: casarão 
em estilo colonial, com palco, pista 
de dança, mesas no entorno e bar 
com bebidas e aperitivos. Capaci-
dade para 300 pessoas. 
Não há área aberta ao ar livre. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 
1.  in loco. 
 
 
 
4.2.6.3 - Clube e Casa de Shows. 
 
Nome do atrativo:  
Ao Mar Praia Parque. 
 
Localização: Avenida Oceano 
Atlântico, ponto final de Guriri. 
Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Bosque da Praia. 



Inventário da Oferta Turística do Município de São Mateus / 2005. 70 

 
Distância da localidade mais 
próxima: 500m. 
 
Distância da sede do município: 
12km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário 
totalmente pavimentado, em esta-
do  regular e sinalizado. 
 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado: Rodovia que liga são 
Mateus a Guriri. 
 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
 
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria 
principal, não adaptado 
 
Visitação: em eventos programa-
dos, com horário previamente de-
finido, sem visitas guiadas, acesso 
pago e sem autorização prévia. 

 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porária 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviços de 
limpeza e de segurança, instala-
ções sanitárias e locais para ali-
mentação não adaptados. 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: shows musicais e eventos. 
 
Integra roteiros comercializa-
dos? sim. Através da �Rota do 
Verde e das Águas�, coordenada 
pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, 
municipal, do entorno regional, de 
outros estados e de outros países. 
O maior fluxo de visitação aconte-
ce no verão. 
 
Descrição do atrativo: o �Ao Mar 
Praia Parque� é um espaço amplo 
todo arborizado, situado de frente 
para o mar, na Ilha de Guriri. Há 
dois grandes quiosques que são 
utilizados para diferentes shows 

musicais, e outro menor, usado 
para festas e eventos pequenos. 
Há dois ambientes. Capacidade 
total de 500 pessoas (espaços in-
ternos) e cerca de 800 pessoas no 
espaço externo. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 
1.  in loco. 
 
 
 
4.2.6.4 - � Folguedos. 
 
Nome do atrativo:  
Capoeira. 
 
Localização: Porto  
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Centro. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 500m. 
 
Distância da sede do município: 
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário 
totalmente pavimentado, em esta-
do  regular e sinalizado. 
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Descrição do acesso utilizado: 
da Praça São Benedito, localizada 
na parte alta da cidade, descer 
uma das ladeiras que circundam o 
Porto. 
 
Transporte para o atrativo: rodo-
viário coletivo regular, em bom esta-
do e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  depende do 
local da apresentação. 
Visitação: em eventos programados, 
com horário previamente definido, 
sem visitas guiadas, acesso pago e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porária 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: depende do 
local da apresentação. 

 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: manifestação popular. 
 
Integra roteiros comercializa-
dos? sim. Através da �Rota do 
Verde e das Águas�, coordenada 
pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, 
municipal, do entorno regional, de 
outros estados e de outros países.  
 
Descrição do atrativo:  a capoei-
ra de Angola, arma genuína de 
defesa e ataque, foi trazida pelos 
negros de Angola, Cabinda e Ben-
guela, Países da África. 
 
Hoje é representada pelos grupos de 
São Mateus, sob a forma de folguedo, 
dança e música. 
 
Os principais Grupos Mateenses 
são: 
Beribazu, Força Zumbi, Dendê, A-
carbo e Força Negra (algumas com 
sedes também em outros bairros 
como Sernamby e Guriri). 
 
O jogo tem início a partir da roda, 
onde se apresentam a capoeira de 

Angola, a regional, o samba de 
roda e o maculelê. 
 
Observações complementares: 
alguns grupos realizam trabalhos 
sociais com crianças carentes. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. in loco 
2. Guia Turístico de São Ma-
teus e Guriri. Agenda Cultural, 
Ano VII, editado pelo Jornal 
de São Mateus Ltda-ME, 2004. 
Dados históricos baseados 
em: NARDOTO, Eliezer e LI-
MA, Herinéia. História de 
São Mateus. EDAL-Editora A-
tlântica Ltda, fev. 1999. 

 
 
Nome do atrativo:  
Reis de Boi. 
 
Localização: no Bairro Pedra 
D�Água e em localidades do muni-
cípio. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Centro. 
 
Distância da localidade mais 
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próxima: 1km 
Distância da sede do município: 
sede. 
Acesso ao atrativo: rodoviário 
totalmente pavimentado, em esta-
do  regular e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado:  
na Rodovia Othovarino Duarte 
Santos, aproximadamente na altu-
ra do Km 05, descendo o �tabulei-
ro� em direção à Guriri, a terceira 
rua à esquerda, encontra-se a 
entrada para o �Centro� da Pedra 
D�água, onde existe um campo de 
futebol e uma pequena Igreja, on-
de os grupos se reúnem para sair 
em visita às residências. 
 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  depende do 
local da apresentação. 
 
Visitação: em eventos programados, 

com horário previamente definido, sem 
visitas guiadas, acesso pago e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
temporária 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: depende do 
local da apresentação. 
 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: manifestação popular. 
 
Integra roteiros comercializa-
dos? sim. Através da �Rota do 
Verde e das Águas�, coordenada 
pela SEDETUR. 
 
 

 
 
Origem dos visitantes: local, 
municipal, do entorno regional, de 
outros estados e de outros países. 
Maior fluxo no mês de janeiro. 
 
Descrição do atrativo: a folia de 
reis é uma manifestação popular 
do folclore religioso. Apresenta-se 
em São Mateus há mais de trezen-
tos anos. 
 
Sua origem vem do teatro popular 
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medieval da Península Ibérica. 
 
A apresentação consiste num ato 
popular com muitos personagens 
cujos nomes variam: Boi, Pai Fran-
cisco, Catirina, Doutor, Ema, Va-
queiro, Urubu, entre outros. Unin-
do a temática dos reinados ao auto 
do bumba-meu- boi, a versão co-
nhecida no norte capixaba tem 
início no dia 6 de janeiro, Santos 
Reis, e se prolonga até 3 de feve-
reiro, quando acontece a Festa de 
São Brás.  
Como instrumentos musicais utili-
zam sanfona, violão, pandeiros e 
chocalhos. 
 
A cada ano se apresentam em São Ma-
teus, de 15 a 20 ternos de Reis, dentre os 
quais se destacam o Reis de Boi de Juca, 
do bairro Morada do Ribeirão, um dos 
mais antigos que se mantém em atividade 
há 41 anos, Reis de Boi de Lê Catarino, 
do bairro Ideal; Reis de Boi de Sebastião 
Vicente, Bairro de Fátima, Reis de Boi dos 
Landêncios, Rio do Norte, Reis de Boi de 
Loló, Bairro Santa Terezinha, Reis de Boi 
de Amar Romário, Mariricu, Reis de Boi de 
José Bernardo, Bairro Sernamby, Reis de 
Boi de Maria Justina, Sapé do Norte, Reis 
de Boi de Antônio Galdino, Aviação, entre 
outros. 
 

Os grupos, trajando camisas de mangas 
compridas brancas ou coloridas, faixa de 
fita azul ou vermelha sobre o peito, cha-
péus de palhas adornadas de espelhos, 
flores e fitas multicoloridas, visitam as 
casas das pessoas mais populares. Can-
tam o �abre portas�, anunciando que nas-
ceu o menino Jesus. Depois entoam as 
seguintes marchas: �marcha de entrada�, 
�discante�, ritmo de batida de pandeiro, 
�marcha de ombro�, �baiá�, �marcha de 
roda�, �marcha do vaqueiro�, �marcha de 
chamada do boi�, �marcha de chamada 
dos bichos� e �canto de retirada�. 
 
Após a apresentação nas casas é ofereci-
do lanche e bebidas aos marujos. Esse é o 
único pagamento que recebem pela lou-
vação aos reis Magos e ao Menino Jesus. 
 
Os grupos se apresentam também 
em ruas e praças da cidade. Os 
cânticos são tirados pelos próprios 
componentes e, em geral, satiri-
zam acontecimentos políticos e 
religiosos. A estes são adaptadas 
coreografias.  
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1.Guia Turístico de São Ma-
teus e Guriri. Agenda Cultu-
ral, Ano VII, editado pelo Jor-
nal de São Mateus Ltda-ME, 
2004.  Dados históricos base-

ados em: NARDOTO, Eliezer e 
LIMA, Herinéia. História de 
São Mateus. EDAL-Editora 
Atlântica Ltda, fev. 1999. 

 
 
Nome do atrativo:  
Jongo de São Mateus. 
 
Localização: Bairro Sernamby, 
Bairro Porto e na localidade de 
Campo Grande. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Centro. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: sede. 
 
Distância da sede do município: 
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário 
totalmente pavimentado, em esta-
do  regular e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
nas principais ruas dos bairros Ser-
namby, no Porto na sede do 
município e da localidade de Cam-
po Grande. 
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Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  depende do 
local da apresentação. 
 
Visitação: em eventos programa-
dos, com horário previamente de-
finido, sem visitas guiadas, acesso 
pago e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
temporária 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: depende do 
local da apresentação. 
 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: manifestação popular. 
 
Integra roteiros comercializa-
dos? sim. Através da �Rota do 

Verde e das Águas�, coordenada 
pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, 
municipal, do entorno regional, de 
outros estados e de outros países. 
O maior fluxo de visitação aconte-
ce no mês de dezembro. 
 
Descrição do atrativo: o Jongo é 
um ritual em louvor a São Benedi-
to, tem mais de um século de en-
cenação pelos negros devotos, 
constituindo a mais rica herança 
da cultura negra presente em nos-
so folclore. 
 
É uma espécie de samba de roda 
do qual participam homens, mu-
lheres e crianças e tem como prin-
cipal característica a movimenta-
ção no sentido anti-horário. 
 
Como instrumentos musicais os 
Jongueiros utilizam tambores, re-
co-reco, casacas e caixas, na mai-
oria das vezes confeccionados ar-
tesanalmente pelos próprios com-
ponentes do grupo. 
 
Em São Mateus existem dois gru-
pos: 

Jongo de São Benedito: tradicio-
nalmente a movimentação tem 
início no mês de dezembro, no dia 
23, quando as mulheres se dirigem 
à Igreja São Benedito, onde vão 
buscar a bandeira do Santo. No dia 
25, por volta das 15h, um cortejo 
formado por homens e mulheres 
partem do Bairro Sernamby, per-
correndo as ruas até a Igreja do 
�Santo Protetor�, entoando cânti-
cos, enquanto conduzem o mastro. 
Chegando ao local arriam o mastro 
e entram na Igreja levando a ban-
deira até o altar, diante do qual é 
feita a saudação. Em seguida reti-
ram-se em meio às cantorias para 
finalmente realizarem a �fincada 
do mastro�. 
 
No dia 27 de dezembro às 8h, saem em 
alvorada pelas ruas da cidade. Às 9h par-
ticipam da missa. Enquanto aguardam o 
início da celebração da missa, brincam e 
cantam na porta da Igreja em frente da 
imagem de São Benedito, entoando cânti-
cos e rufando tambores. Terminada a 
procissão, realizam na porta da Igreja a 
�dança das fitas�, �dança dos arcos� e o 
jongo propriamente dito. 
 
O Mastro só é retirado no dia 20 
de janeiro. Nesta data às 15h o 
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grupo se dirige novamente à igreja 
São Benedito para fazer as suas 
retiradas. Após a louvação, a ban-
deira do Santo é guardada. 
 
Na igreja o mastro é conduzido de 
volta à rua Teimoso, no Sernanby, 
de onde sairá somente na próxima 
festa de São Benedito. 
 
Jongo menino Jesus de Praga � é 
sediado no Porto. Deste segundo 
grupo participam homens, quase 
todos provenientes da comunidade 
Espírito Santo. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. in loco 
2. Guia Turístico de São Ma-
teus e Guriri. Agenda Cultu-
ral, Ano VII, editado pelo Jor-
nal de São Mateus Ltda-ME, 
2004.  
3. Dados históricos baseados 
em: NARDOTO, Eliezer e LI-
MA, Herinéia. História de 
São Mateus. EDAL-Editora 
Atlântica Ltda, fev. 1999. 

 
 
Nome do atrativo:  

Jongo São Benedito das Barreiras. 
 
Localização: Vila de Meleiras, Ilha de 
Guriri 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo:  Guriri. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 9km. 
 
Distância da sede do município: 
21km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário 
totalmente pavimentado, em esta-
do  regular e sinalizado. 
 
Detalhamento do acesos mais utiliza-
do: saindo para São Mateus, para Guriri 
após o Rio Mariricu entrar a primeira a 
esquerda e seguir por estrada não pavi-
mentada por 09km. 
 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado. 
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  depende do 

local da apresentação. 
 
Visitação: em eventos programa-
dos, com horário previamente de-
finido, sem visitas guiadas, acesso 
pago e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
temporária 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: depende do 
local da apresentação. 
 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: manifestação popular. 
 
Integra roteiros comercializa-
dos? sim. Através da �Rota do 
Verde e das Águas�, coordenada 
pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
do entorno regional, de outros estados e 
de outros países. O maior fluxo de visita-
ção acontece no dia 31 de dezembro. 
Descrição do atrativo: no final 
do século XIX, havia na região de 
Conceição da Barra um escravo de 
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nome, Benedito Meia Légua. Este 
tinha como protetor São Benedito 
e trazia consigo sempre a imagem 
do santinho, tamanho reduzido, 
guardado em um embornal. Este 
negro foi perseguido por ser consi-
derado uma ameaça. Durante as 
perseguições alguém denunciou o 
esconderijo de Benedito Meia Lé-
gua, que era num tronco as mar-
gens do Rio Mariricu, no lado de 
Conceição da Barra. Seus perse-
guidores, assim, colocaram fogo 
no tronco enquanto ele dormia e 
Benedito morreu queimado.  
 
Tempos depois, a imagem foi en-
contrada no local onde Benedito 
morrera, suja e queimada. Mas o 
Santo estava intacto. O proprietário 
daquelas terras, sabendo do ocorri-
do, pegou a imagem e a jogou no 
rio, sendo reencontrada por mora-
dores do local. 
 
Desta vez, o dono da fazenda, im-
pressionado, não jogou o Santo 
fora. Porém, não o queria na fa-
zenda.  
 
A comunidade de Vila das Barrei-
ras, na outra margem do rio, se 

prontificou a construir uma capela 
para o Santo que passou a ser a 
nova casa de São Beneditinho das 
Piabas. 
 
A partir de então, na mudança de 
ano, dia 31 de dezembro, o Jongo 
das Barreiras começa a festa dan-
çando e louvando ao Santo na ca-
pela. Enquanto isso, em Conceição 
da Barra, os grupos de jongo locais 
se reúnem no cais do porto e atra-
vessam a barco o Rio Mariricu para 
buscar o Santinho e o jongo das 
barreiras para junto participarem 
da missa de São Beneditinho das 
Piabas, na Igreja de Nossa Senho-
ra da Conceição, na sede do 
município, onde este permanece 
até o dia 06 de janeiro, e o jongo 
volta sem o santinho para vila das 
Barreiras. 
 
No dia 06 de janeiro o Jongo das 
Barreiras cruza novamente o Rio 
Mariricu, encontrando com grupos 
de jongo de toda a região em fren-
te à Igreja Nossa Senhora da Con-
ceição, onde dançam e louvam a 
São Beneditinho. Após a missa, 
retornam com o santinho para Vila 
onde ele permanece até o próximo 

dia 31 de dezembro. 
 
Observações complementares: 
a localidade de Meleiras está situa-
da na parte Norte da Ilha de Guri-
ri, e de acordo com o  mapa políti-
co, essa área pertence ao municí-
pio de Conceição da Barra. Como o 
acesso via terrestre se dá por uma 
estrada que liga a Rodovia Othova-
rino Duarte Santos àquela comuni-
dade, consideramos o Jongo das 
Barreiras como sendo uma exten-
são de nossas manifestações cultu-
rais, que faz parte de nossas tradi-
ções, uma vez que no passado não 
havia a divisão política atual.   
 
Referências/Documentos consulta-
dos:  

1. NARDOTO, Eliezer e LIMA, 
Herinéia. História de São 
Mateus. EDAL-Editora Atlânti-
ca Ltda, fev. 1999. 
2.  in loco. 

 
 
4.2.7 - FEIRAS E MERCADOS 
 
4.2.7.1 - Feira Livre 
 
Nome do atrativo:  
Feira Vila Nova. 
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Localização: Avenida Brasil, Bair-
ro Vila Nova.   
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Boa Vista. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 500m. 
 
Distância da sede do município: 
2km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário 
totalmente pavimentado, em esta-
do  regular e sinalizado. 
 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado: chegando em São Ma-
teus, na Rodovia BR-101, na altura 
do Km 66. 
 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  rua pavi-

mentada, parcialmente adaptada. 
 
Visitação: aos domingos de 6h às 
12h horas, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
temporária 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviço de 
limpeza e barracas para exposição 
dos produtos. 
 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: comercialização de várias 
frutas, verduras, cereais, objetos 
de uso doméstico, até roupas e 
eletrodomésticos.  
 
Integra roteiros comercializa-
dos? sim. Através da �Rota do 
Verde e das Águas�, coordenada 
pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local e 
municipal. 
 

Descrição do atrativo:  feira livre 
onde são comercializados desde 
gêneros alimentícios até objetos de 
uso pessoal e eletrodomésticos. 
 
A criatividade das pessoas conta 
muito, pois há muitas que se ves-
tem a caráter para chamar a aten-
ção da freguesia. 
 
Como a feira começa às 6h da ma-
nhã, os barraqueiros chegam de 
madrugada, para garantir o melhor 
lugar. 
 
Não existe nenhum tipo de controle 
ou fiscalização. E também não pa-
gam taxa alguma. 
 
A prefeitura só cuida da limpeza 
local. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

1.  in loco. 
 
 
 
4.2.7.2 � Feira Cultural. 
 
Nome do atrativo:  
Feira Artes na Praça. 
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Localização: Praça Mesquita Neto. 
Centro.  
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: sede 
Distância da localidade mais 
próxima: 500m. 
Distância da sede do município: 
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário 
totalmente pavimentado, em esta-
do  regular e sinalizado. 
 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado: principal avenida do 
Centro da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  rua pavi-
mentada, parcialmente adaptada. 
 
Visitação: aos sábados e domin-

gos de 14h às 22h, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porária 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviço de 
limpeza e barracas para exposição 
dos produtos. 
 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: comercialização de artesana-
to e gastronomia típica. Eventos 
como apresentações de pequenos 
shows musicais, teatrais e exposi-
ções no Coreto da praça. 
 
Integra roteiros comercializa-
dos? sim. Através da �Rota do 
Verde e das Águas�, coordenada 
pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, 
municipal e do entorno regional 
Maior fluxo de visitação em dias de 
evento e no período de temporada 
de verão. 

 
Descrição do atrativo: a feira 
reúne artesãos, que produzem a-
lém de artesanato, pratos da gas-
tronomia típica. A feira também 
oferece programações culturas e 
recreativas, como, shows de artis-
tas local e regional, além de brin-
cadeiras e atividades específicas 
em datas comemorativas. 
 
No verão, parte dos artesãos ex-
põem seus produtos na praia de 
Guriri. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

 Secretaria de Turismo de São 
Mateus - SETUR 

 
 
 
4.2.7.3 � Mercado Livre. 
 
Nome do atrativo:  
Mercado de São Mateus. 
 
Localização: Avenida Jones dos 
Santos Neves. Centro. Área urba-
na. Sede. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo:  sede. 
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Distância da localidade mais 
próxima: 500m. 
 
Distância da sede do município: 
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário to-
talmente pavimentado, em estado  
regular e sinalizado. 
 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado: chegando em São Ma-
teus, na Rodovia BR-101, entrar 
na Avenida principal. 
 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  portas late-
rais, não adaptadas. 
Visitação: Diariamente de 6h às 
18h, com visitas guiadas, acesso 
pago e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: 
temporária 

porária 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviços de 
limpeza e de segurança, telefone 
público, estacionamento e bancas 
para exposição dos produtos. 
 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: comercialização de gêneros 
alimentícios diversos (frutas, ver-
duras, carnes frescas, peixes, ma-
riscos etc.), temperos, cereais, 
artesanato e artigos de uso pesso-
al, como roupas, objetos plásticos 
etc, além de iguarias da gastrono-
mia típica local, como beijus, fari-
nhas, bolos, cocadas, doces, e ou-
tros. 
 
Integra roteiros comercializa-
dos? sim. Através da �Rota do 
Verde e das Águas�, coordenada 
pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, 
municipal, do entorno regional, de 
outros estados e de outros países. 
O maior fluxo de visitação aconte-

ce no verão. 
 
Descrição do atrativo: o merca-
do é a típica retratação das diver-
sas atividades mercantis onde os 
produtores se organizam e traba-
lham neste espaço. 
 
Este é o melhor local para se com-
prar e degustar os produtos que 
constituem os hábitos e a culinária 
tradicional mateense, produtos 
como, pimenta, farinha, melado, 
beijus, bolos, cocadas, doces além 
de frutas, verduras e cereais em 
geral. 
 
Além do comportamento original 
dos produtores e transeuntes do 
mercado, o espaço permite apre-
sentações culturais, em espaço 
apropriado e degustação de diver-
sos pratos saborosos da culinária 
local.  
 
Referências/Documentos con-
sultados:   

1.  Secretaria de Turismo de 
São Mateus - SETUR. 

 
4.3 � Atividades Econômicas. 
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4.3.1 � AGROPECUÁRIA 
 
4.3.1.1 � Agricultura e Pecuária. 
 
Nome do atrativo:   
Agricultura e Pecuária.  
 
Localização: em todo o município, sede 
e distritos, área urbana e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário parcial-
mente pavimentado em estado regular e 
não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular intermunicipal ou contratado, em 
bom estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização:  não há. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo: porteira, em cada 
propriedade, não adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, sem visitas guiadas, ingresso gratui-
to e com autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanen-
te. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
depende da propriedade visitada. 
 

Atividades ocorrentes no atrativo: 
produção e comercialização de café, cana-
de-açúcar, mandioca, mamão papaia, 
palmito e pimenta-do-reino. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados?  sim, através da �Rota do Verde e 
das Águas�, coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes:  local, munici-
pal, do entorno regional, de outros esta-
dos e de outros países. Fluxo de visitação, 
constante.  
 
Descrição do atrativo: sua eco-
nomia concentra-se na agropecuá-
ria.  
É um município com a agricultura 
muito diversificada.  
 
Destaca-se o café (cultivado na 
maior parte das propriedades ru-
rais), cana de açúcar, mandioca, 
mamão papaia, palmito, pimenta 
do reino, coco (maior plantação da 
região sudeste), seringueira e 
palmito. Há Também a criação de 
bovinos (corte e produção leiteira), 
suínos e aves.  
 
A característica principal da eco-
nomia de São Mateus é a diversifi-
cação das atividades aqui pratica-
das. A agricultura é forte, com 

destaque para a produção de café, 
mamão, pimenta e outras culturas 
que juntas, ocupam cerca de 7% 
da área total do município. São 
Mateus possui uma pecuária que 
merece destaque, já que possui 
cerca de 34% de sua área de pas-
tagens. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:   
1. www.saomatheus.es.gov.br 
http://www.saomateus.es.gov.br/e
conomia.htm. 
 
 
 
4.3.1.2 � Outras 
 
Nome do atrativo:  
Defumador de Camarão. 
 
Localização: Barra Nova Norte. Área não 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Barra Nova Sul. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 300m. 
 
Distância da sede do município: 
30km. 
 

http://www.saomatheus.es.gov.br
http://www.saomateus.es.gov.br/e
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Acesso ao atrativo: rodoviário 
não pavimentado, em bom estado 
e sinalizado e ou hidroviário marí-
timo/fluvial em estado regular e 
não sinalizado. 
 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado: a pé, segue a rua prin-
cipal de Barra Nova do Norte sen-
tido Norte, depois da padaria virar 
a esquerda e seguir uma pequena 
trilha em direção a prainha e ao 
defumador. 
 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado e/ou hidro-
viário marítimo/fluvial contratado. 
 
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente de 6h às 
18h, com visitas guiadas, acesso 
gratuito e sem autorização prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porário.  
 
Tempo necessário para usufruir 

o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviço de 
limpeza. 
 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: vendas e degustação do ca-
marão defumado podendo ainda 
visitar o preparo e manejo do pro-
duto. Ver informações no local so-
bre a hora de preparo do camarão. 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados?  sim, através da �Rota do Verde e 
das Águas�, coordenada pela SEDETUR. 
 
 
Origem dos visitantes: local, 
municipal, do entorno regional, 
outros países e estados. O maior 
fluxo de visitação acontece no ve-
rão. 
 
Descrição do atrativo: são 4 fun-
cionários, um Alagoano, outro de 
Sergipe, que há sete meses 
trabalham, com as técnicas de de-
fumar camarão em Barra Nova. 
Essa técnica e também o manejo 
vieram de Farol de Santo Me, perto 
de Campos de Goytacazes, Rio de 
Janeiro. O camarão é embalado 

para revenda direto para Salvador 
onde é comercializado e utilizado 
em vários pratos da culinária bahi-
ana.  
 
A instalação do defumador em Bar-
ra Nova fomentou a venda e re-
venda de camarão na região local. 
Hoje conta com 27 barcos que 
contribuem com a pesca do produ-
to. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

in loco. 
 
 
 
4.3.2 - INDÚSTRIA. 
 
4.3.2.1 � Petrolífera  
 
Nome do atrativo:  
Petrolífera. 
 
Localização: em todo o município. Área 
urbana e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário parcial-
mente pavimentado, em estado regular e 
não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo regular, em bom estado e não 
adaptado. 
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Visitação: permanente, sem visitas guia-
das, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanen-
te.  
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
  
Equipamentos e serviços no atrativo: 
depende do local visitado. 
 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: exploração de gás e petróleo. 
 
Descrição do atrativo: foi em 
São Mateus que se confirmou pela 
primeira vez a existência de petró-
leo no Espírito Santo, e é em São 
Mateus que fica a sede da Petro-
brás no estado. Existe hoje na ci-
dade cerca de 145 poços em pro-
dução, sendo que há 35 empreitei-
ras trabalhando a serviço da Pe-
trobrás. As perspectivas para a 
produção de petróleo no município 
são as melhores possíveis já que 
as características geológicas da 
costa capixaba são idênticas às da 
Bacia de Campos, no estado do Rio 
de Janeiro, maior produtor nacio-
nal de petróleo na atualidade. 

 
Fica na Bacia de São Mateus o úni-
co campo marítimo da Petrobrás 
no estado, é a Plataforma de Ca-
ção, à cerca de sete quilômetros 
da costa. A produção do Espírito 
Santo é de cerca de 12 mil barris 
de petróleo/dia, só na Plataforma 
de Cação, são produzidos 2800 
barris/dia. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento � São Mateus - ES 

 
 
 
4.3.2.2 � Outras 
 
Nome do atrativo:  
Promon Engenharia. 
 
Localização: Barra Nova Sul. Área não 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Barra Nova Norte. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 2km. 
 
Distância da sede do município: 
30km. 

 
Acesso ao atrativo: rodoviário 
não pavimentado, em bom estado 
e sinalizado e/ou hidroviário marí-
timo/fluvial em estado regular e 
não sinalizado. 
 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado hidroviário, de Barra 
Nova Norte a Barra Nova sul, pe-
gar barco pesqueiro no parte da 
manhã e atravessar até Barra No-
va Sul. De carro particular, vindo 
da Rodovia BR-101, seguir para o 
Portal do Ipiranga, sentido Barra 
Nova Sul, 50km, de estrada até a 
empresa.  
 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado e/ou hidro-
viário marítimo/fluvial contratado. 
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, de 8h às 
17h horas, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e com autorização 
prévia. 
Utilizar equipamentos contra peri-
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culosidade.  
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porária. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: empresa de engenharia que 
presta serviço para Petrobrás. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? não. 
 
Origem dos visitantes e funcio-
nários: local, municipal, do entor-
no regional, de outros países e es-
tados. Fluxo de visitação, constan-
te. 
 
Descrição do atrativo: a deman-
da da empresa no quadro de fun-
cionários contribui para o melho-
ramento de pequenos estabeleci-
mentos comerciais locais. O exem-
plo disso está ao lado da empresa,  
na ampliação de um restaurante 
para venda de produtos agroturís-

ticos. Este funciona como um res-
taurante somente para funcioná-
rios dessa empresa, e está em 
projeto de ampliação por motivo 
dessa demanda. 
 
Os pescadores melhoraram seus 
barcos para servir essa demanda 
de levar e trazer os funcionários 
dessa empresa, contribuindo para 
o melhoramento do turismo local. 
Hoje, eles possuem documentos do 
barco, colete salva vidas, cadeiras 
de acento forradas em bom estado 
e limpas, e rádio amador para a-
tender essa clientela. A empresa 
ajuda nos eventos da comunidade, 
e também quanto a questão de 
assuntos relacionados ao meio 
ambiente, do assoreamento na 
parte do escoamento de água para 
o mar. Está localizada ao lado da  
Área de proteção ambiental � APA. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Frigorífico 
 
Localização: Barra Nova Sul. Área não 
urbana. 

 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Barra Nova Sul. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 300m. 
 
Distância da sede do município: 
30km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário 
não pavimentado, em bom estado 
e sinalizado e/ou hidroviário marí-
timo/fluvial em estado regular e 
não sinalizado. 
 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado hidroviário, de Barra 
Nova Norte a Barra Nova sul, pe-
gar barco pesqueiro no parte da 
manhã e atravessar até Barra No-
va Sul. De carro particular, vindo 
da Rodovia BR-101, seguir para o 
Portal do Ipiranga, sentido Barra 
Nova Sul, 52km, de estrada até o 
frigorífico. 
 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado e/ou hidro-
viário marítimo/fluvial contratado. 
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Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente de 6h às 
17h, com visitas guiadas, acesso 
gratuito e com autorização prévia. 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porária. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: venda de peixes e local de 
armazenamento do produto. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados?  sim, através da �Rota do Verde e 
das Águas�, coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes e funcio-
nários: local, municipal, do entor-
no regional, outros países e esta-
dos. Fluxo de visitação, constante. 
 
Descrição do atrativo: capacidade 
para 5 mil kg por semana. Os produ-

tos pesqueiros são: camarão, pesca-
dinha, cação, corvina (roncador), ba-
gre e sarda de linha e de rede. Produ-
tos enviados para Vitória e Salvador. 
O frigorífico está instalado a 9 anos 
na região atendendo os pescadores 
locais. Tem um fabrica de gelo em 
cima que fornece gelo para dentro do 
frigorífico, abrindo uma compota o 
que ajuda na manutenção e conser-
vação do produto. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
4.4 � Eventos Programados. 
 
4.4.1 � FEIRAS E EXPOSIÇÕES. 
 
Nome do atrativo:  
Exposição de Orquídeas. 
 
Localização: Praça Mesquita Neto. 
Centro, sede. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Bairro Boa Vista. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 2km. 
 
Distância da sede do município:  
sede. 

 
Acesso ao atrativo: rodoviário 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado: a praça está localizada 
ao lado da rodoviária. 
 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado. 
  
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria, 
não adaptado. 
Visitação: no mês de janeiro, aos 
sábados à partir de 16h, sem visi-
tas guiadas, acesso gratuito e sem 
autorização prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porário. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: dois dias. 
 
Equipamentos, instalações e 
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serviços no atrativo: serviço de 
limpeza, área para lazer e entrete-
nimento não adaptada. 
 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: feira de artesanato e gastro-
nomia local. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados?  sim, através da �Rota do Verde e 
das Águas�, coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes e funcio-
nários: local, municipal, do entor-
no regional e estadual. 
 
Descrição do atrativo: grande 
mostra de orquídeas, bonsai e ou-
tras plantas. 
 
Reúne ambientalistas e profissio-
nais envolvidos. Conta com uma 
feira de artesanato local. 
 
Entidade organizadora: Sociedade 
de Orquidofilia Espírito Santense. 
 
O evento tem freqüência anual e 
âmbito Regional - Nacional. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Guia Turístico de São Ma-
teus e Guriri, editado pelo 
Jornal de São Mateus Ltda-
ME, 2004. Dados históricos 
baseados em: NARDOTO, Eli-
ezer e LIMA, Herinéia. Histó-
ria de São Mateus. EDAL-
Editora Atlântica Ltda, fev. 
1999. 
2. Calendário Turístico 2004 
� Pesquisa de Eventos Turís-
ticos Congressos e afins - 
SEDETUR 

 
 
 
 
4.4.2 - REALIZAÇÕES DIVERSAS. 
 
4.4.2.1 - Desportivas. 
 
Nome do atrativo:  
Caminhada Ecológica. 
 
Localização: Praia de Guriri. Área 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 12km. 
 

Distância da sede do município: 
12km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado: Rodovia Othovarino Du-
arte Santos. 
 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado. 
  
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não adap-
tado. 
 
Visitação: no mês de fevereiro, à 
partir de 5:00 horas, com visitas 
guiadas, acesso gratuito e com 
autorização prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porário. 
 
Tempo necessário para usufruir 
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o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviço de 
limpeza. 
 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: caminhada contemplativa e 
aeróbica. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados?  sim, através da �Rota do Verdes 
e das Águas�, coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes e funcio-
nários: local, municipal e do en-
torno regional.  O maior fluxo de 
visitação acontece no período do 
evento. 
 
Descrição do atrativo: caminha-
da ecológica pela praia de Guriri, 
com realização da �1º Corrida Eco-
lógica�.  
 
A caminhada tem como objetivo a 
conscientização ecológica, envol-
vendo principalmente a comunida-
de, que participa ativamente. 
 
Observações complementares: 
inscrições na Secretaria Municipal 

de Turismo, na sede da PETRO-
BRÁS e no CEPE � Clube dos Em-
pregados da Petrobrás.  
 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. EMBRATUR-Calendário 
turístico 2004 - Pesquisa de 
eventos turísticos, Congres-
sos e afins. 

 
 
 
 
4.4.2.2 � Artísticas / Culturais 
 
Nome do atrativo:  
Semana de Arte. 
 
Localização: CEUNES  - Pólo Uni-
versitário. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 500m. 
 
Distância da sede do município: 
500m. 
 

Acesso ao atrativo: rodoviário 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado: principal avenida da 
cidade.  
 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado. 
  
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria 
principal, não adaptada. 
 
Visitação: no mês de junho, com 
visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porário. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: mais de três dias. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviços de 
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limpeza e de segurança, área para 
lazer e entretenimento e locais 
para alimentação não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: oficinas, atividades culturais 
e práticas desportivas. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados?  sim, através da �Rota do Verde e 
das Águas�, coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes e funcio-
nários: local, municipal e do en-
torno regional. O maior fluxo de 
visitação acontece no período do 
evento. 
 
Descrição do atrativo: intercâm-
bio artístico-cultural, possibilitando 
a permanente troca de experiên-
cias e conhecimento entre a Uni-
versidade Federal do Espírito Santo 
- UFES, Centro de Artes, Pólo Uni-
versitário de São Mateus e a co-
munidade local. 
 
A programação engloba atividades 
culturais, artísticas, didáticas e 
práticas desportivas.  
 
Nesse ano de 2004 acontece a sua 

14º edição, contando com a parce-
ria de várias instituições interessa-
das em discutir a arte e a cultura, 
valorizando o patrimônio histórico 
de nosso estado. 
 
O tema central escolhido para nor-
tear os trabalhos desse projeto de 
arte foi gerenciar e produzir são os 
desafios. 
 
Observações complementares: 
a semana de arte, além do Pólo 
Universitário também acontece no 
Porto de São Mateus e espaços 
alternativos. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Guia Turístico de São Ma-
teus e Guriri. Agenda Cultu-
ral, Ano VII, editado por Jor-
nal de São Mateus Ltda-ME, 
2004. 
2. NARDOTO, Eliezer e LI-
MA, Herinéia. História de 
São Mateus. EDAL-Editora 
Atlântica Ltda, fev. 1999. 

 
 
 
Nome do atrativo:  

FENATE � Festival Nacional  
de Teatro Amador. 
 
Localização: Cine Teatro Shop-
ping São Mateus e Sítio Histórico. 
Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Centro. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 500m. 
 
Distância da sede do município: 
500m. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado: principal avenida da 
cidade.  
 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado. 
  
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
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Entrada do atrativo: balcão de 
recepção, não adaptado. 
 
Visitação: no mês de agosto, to-
dos os dias, em locais variados, 
sem visitas guiadas, acesso gratui-
to e sem autorização prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porário. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: mais de três dias. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: informa-
ções, serviços de limpeza e de se-
gurança, área para lazer e entre-
tenimento e locais para hospeda-
gem e para alimentação parcial-
mente adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: exposições, palestras, ofici-
nas de arte e teatro. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados?  sim, através da �Rota do Verdes 
e das Águas�, coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes e funcio-

nários: local, municipal e do en-
torno regional. O maior fluxo de 
visitação acontece no período do 
evento. 
 
Descrição do atrativo: o  Festival 
Nacional de Teatro - FENATE, de 
São Mateus é um evento organiza-
do pelo Centro Cultural Porto de 
São Mateus encontra-se hoje na 
XVII edição. Promovido pela 
Secretaria Municipal de Cultura e 
Esporte, participam do festival gru-
pos de teatro de diversas partes do 
país. No período do evento reali-
zam-se também exposições, pales-
tras e oficinas de arte. 
Os espetáculos acontecem durante 
o dia na Praça Mesquita Neto, no 
largo do Chafariz ao ar livre, Sítio 
Histórico e no Teatro do Largo do 
Chafariz, também no Porto. À noi-
te, as apresentações são realiza-
das no Cine Teatro Shopping São 
Mateus. 
 
O troféu Anchieta é a honraria má-
xima concedida aos participantes 
que se destacam em relação a me-
lhor montagem, texto, pesquisa 
histórica, direção, ator, atriz, ator 
e atriz coadjuvante, cenário, sono-

plastia, música, figurino, ilumina-
ção e espetáculo. 
 
Observações complementares: 
a data de realização é móvel. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Guia Turístico de São Ma-
teus e Guriri. Agenda Cultu-
ral, Ano VII, editado pelo Jor-
nal de São Mateus Ltda-ME, 
2004. Dados históricos base-
ados no livro de NARDOTO, 
Eliezer e LIMA, Herinéia. His-
tória de São Mateus. EDAL-
Editora Atlântica Ltda, fev. 
1999. 

 
 
Nome do atrativo:  
Reveillon de Luz e Som. 
 
Localização: Guriri. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Pedra D�água. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 10km. 
 
Distância da sede do município: 
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10km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado: descrição que liga São 
Mateus a Guriri. 
 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado. 
  
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portal, não 
adaptado. 
 
Visitação: 31 de dezembro, sem 
visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia.  
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porário. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 

serviços no atrativo: serviços de 
limpeza e de segurança, área para 
lazer e entretenimento e locais 
para hospedagem e para alimenta-
ção parcialmente adaptados.. 
 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: shows e espetáculos pirotéc-
nicos. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados?  sim, através da �Rota do Verdes 
e das Águas�, coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes e funcio-
nários: local, municipal e do en-
torno regional. O maior fluxo de 
visitação acontece no período do 
evento. 
 
Descrição do atrativo: a abertu-
ra oficial é na noite de 31 de de-
zembro, durante o reveillon com 
trios elétricos, shows e espetáculo 
pirotécnico. 
 
A temporada se prolonga até o 
Carnaval. Bastante movimentada, 
a temporada oferece ao turista 
muita diversão e lazer. 
 
A chegada do Ano Novo é saudada 

por uma multidão que ocupa a orla 
de Guriri, oferecendo flores a Ye-
manjá, com cânticos e preces. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Guia Turístico de São Ma-
teus e Guriri. Agenda Cultu-
ral, Ano VII, editado pelo Jor-
nal de São Mateus Ltda-ME, 
2004 
2. NARDOTO, Eliezer e LI-
MA, Herinéia. História de 
São Mateus. EDAL-Editora 
Atlântica.Ltda, fev. 1999. 

 
 
Nome do atrativo:  
Carnaval. 
 
Localização: Praia de Guriri. Área 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Pedra D�água. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 10km. 
 
Distância da sede do município: 
12km. 
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Acesso ao atrativo: rodoviário 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado: rodovia que liga São 
Mateus a Guriri. 
 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado. 
  
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portal, não 
adaptado. 
 
Visitação: no Carnaval data mó-
vel, sem visitas guiadas, acesso 
gratuito e sem autorização prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: 
temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: mais de três dias. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviços de 

limpeza e de segurança, área para 
lazer e entretenimento, locais para 
hospedagem e para alimentação 
parcialmente adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: escola de samba, blocos e 
shows. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados?  sim, através da �Rota do Verde e 
das Águas�, coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes e funcio-
nários: local, municipal, do entor-
no regional e de outros estados. O 
maior fluxo de visitação acontece 
no período do evento. 
 
Descrição do atrativo: uma ma-
nifestação intensa toma conta das 
ruas e avenidas principais de Guri-
ri, onde os foliões se entregam à 
explosão da maior festa popular 
realizada no município. Roda de 
Samba, blocos além do som irre-
sistível dos trios elétricos, que ar-
rastam atrás de si uma eufórica 
multidão. Na sede do município, 
acontece em dois dias o desfile da 
Escola de Samba Unidos do Ser-
namby. 

 
Também acontece nesses dias de 
folia o carnaval em Barra Nova, 
com uma programação bem pecu-
liar, privilegiando artistas locais, 
com muito forró. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Guia Turístico de São Ma-
teus e Guriri. Agenda Cultu-
ral, Ano VII, editado pelo Jor-
nal de São Mateus Ltda-ME, 
2004. 
2. NARDOTO, Eliezer e LI-
MA, Herinéia. História de 
São Mateus. EDAL-Editora 
Atlântica Ltda, fev. 1999. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Guriri - Folia. 
 
Localização: Praia de Guriri. Área 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Pedra D�água. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 10km.  
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Distância da sede do município: 
12km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado: rodovia que liga São 
Mateus a Guriri. 
 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado. 
  
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portal, não 
adaptado. 
 
Visitação: entre os meses de ju-
nho e agosto, data móvel, sem 
visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: 
temporário. 
 

Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: em torno de três dias. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: informa-
ções, serviços de limpeza e de se-
gurança, área para lazer e entre-
tenimento e locais para hospeda-
gem e para alimentação parcial-
mente adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: shows com bandas nacionais 
e regionais. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados?  sim, através da �Rota do Verdes 
e das Águas�, coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes e funcio-
nários: local, municipal, do entor-
no regional e de outros estados. O 
maior fluxo de visitação acontece 
no período do evento. 
 
Descrição do atrativo: um gran-
de evento que conta com diversas 
atrações regionais e nacionais. 
 
O evento acontece no mês de ju-
lho, época do ano em que Guriri 
recebe uma demanda de turistas 

significativa. É promovido pela co-
munidade local com o apoio do 
poder publico e iniciativa privada. 
 
Carnaval fora de época, com 
shows musicais, gastronomia e 
exposição de artesanato local, re-
úne pessoas de vários estados pa-
ra festejar o aniversário da Ilha de 
Guriri. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Guia Turístico de São Ma-
teus e Guriri. Agenda Cultu-
ral, Ano VII, editado pelo Jor-
nal de São Mateus Ltda-ME, 
2004. 
2. NARDOTO, Eliezer e LIMA, 
Herinéia. História de São 
Mateus. EDAL-Editora Atlânti-
ca Ltda, fev. 1999. 
3. EMBRATUR - Calendário 
Turístico 2004, Pesquisa de 
Eventos Turísticos Congressos 
e afins. 

 
 
Nome do atrativo:  
Skol Forreggae. 
 
Localização: CEPE � Clube dos 
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Empregados da Petrobrás. Área 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Bairro Ideal. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 01km. 
 
Distância da sede do município: 
02km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado: Rodovia Othovarino Du-
arte Santos, que liga São Mateus à 
Guriri. 
 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado. 
  
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  portaria 
principal, não adaptada. 
 

Visitação: no verão, data móvel, 
sem visitas guiadas, acesso gratui-
to e sem autorização prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porário. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo:  algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviço de 
limpeza e de segurança, instala-
ções sanitárias, área para lazer e 
entretenimento e locais para ali-
mentação adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: shows. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados?  sim, através da �Rota do Verdes 
e das Águas�, coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes e funcio-
nários: local, municipal e do en-
torno regional.  O maior fluxo de 
visitação acontece no período do 
evento. 
 
Descrição do atrativo: evento 
onde há apresentação de bandas 

de forró e reggae,  regionais e na-
cionais. 
 
A festa chama a atenção das pes-
soas pela cerveja SKOL, que é 
vendida pela metade do preço. 
 
O SKOL FORREGGAE acontece to-
dos os anos atraindo pessoas de 
todos os lugares, principalmente 
de cidades circunvizinhas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1 in loco 
2  Marcelo Paiva Eventos 

 
 
Nome do atrativo:  
Baile da Ressaca. 
 
Localização: CEPE � Clube dos 
Empregados da Petrobrás. Área 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Bairro Ideal. 
Distância da localidade mais 
próxima: 1km. 
 
Distância da sede do município: 
2km. 
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Acesso ao atrativo: rodoviário 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado: rodovia que liga São 
Mateus à Guriri. 
 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado. 
  
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  portaria 
principal, não adaptada. 
 
Visitação: 1º final de semana de-
pois do Carnaval, data móvel, sem 
visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porário. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo:  algumas horas. 
 

Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviço de  
limpeza e de segurança, instala-
ções sanitárias, área para lazer e 
entretenimento e locais para ali-
mentação adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: shows. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados?  sim, através da �Rota do Verdes 
e das Águas�, coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes e funcio-
nários: local, municipal e do en-
torno regional.  O maior fluxo de 
visitação acontece no período do 
evento. 
 
Descrição do atrativo: baile da 
ressaca de carnaval acontece no 
CEPE, com shows de bandas regi-
onais. Geralmente esse baile acon-
tece no primeiro sábado depois do 
carnaval. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Guia Turístico de São Ma-
teus e Guriri. Agenda Cultu-
ral, Ano VII, editado pelo Jor-

nal de São Mateus Ltda-ME, 
2004. 
2. NARDOTO, Eliezer e LI-
MA, Herinéia. História de 
São Mateus. EDAL-Editora 
Atlântica Ltda, fev. 1999. 

 
 
 
 
4.4.2.3 - Sociais/Assistenciais. 
 
Nome do atrativo:  
Junho Social. 
 
Localização: Sítio histórico do 
Porto de São Mateus. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Centro, cidade alta. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 500m. 
 
Distância da sede do município: 
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Detalhamento do acesso mais 
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utilizado: ladeira São Benedito � 
ladeira São Gonçalo � ladeira Co-
mendador Reginaldo �acesso la-
deira do Besouro e escadaria Ítalo 
Ribeiro Júnior. 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado. 
  
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: rua pavi-
mentada. 
Visitação: no mês de junho, com 
visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porário. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: de três dias. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviço de 
limpeza, área para lazer e entrete-
nimento e locais para alimentação 
não adaptados. 
 

Atividades ocorrentes no atra-
tivo: oficinas, teatro, palestras e 
apresentação de grupos folclóricos 
e musicais. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? sim, através da �Rota do Verdes e 
das Águas�, coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes e funcio-
nários: local, municipal e do en-
torno regional. O maior fluxo de 
visitação acontece no período do 
evento. 
 
Descrição do atrativo: festa da 
comunidade do Porto de São Ma-
teus com apresentação de shows 
musicais, quadrilhas, apresenta-
ções de artistas locais, oficinas de 
arte, palestras e afins. 
 
 No evento são realizadas várias 
oficinas: fotografia, cerâmica, ex-
pressão corporal, contadores de 
história, desenho, poesia, musica-
lização e mosaico. 
Também há apresentação de tea-
tro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. EMBRATUR. Calendário 
turístico 2004-Pesquisa de 
eventos turísticos, congressos 
e afins.  

 
 
 
4.4.2.4 - Gastronômico de Produtos. 
 
Nome do atrativo:  
Festival do Camarão em Barra 
Nova. 
 
Localização: Barra Nova. Não ur-
bana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Guriri. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 25km. 
 
Distância da sede do município: 
30km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário 
não pavimentado, em bom estado 
e sinalizado. 
 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado: entrada à direita, de-
pois da ponte do Mariricu. A estra-
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da é de chão. Com a maré baixa 
também é possível ir de bugre pela 
beira da praia de Guriri. Outra op-
ção é seguir de canoa pelos man-
guezais do Nativo. 
 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado. 
  
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portal, não 
adaptado. 
 
Visitação: no mês de setembro, 
com visitas guiadas, acesso gratui-
to e sem autorização prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porário. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: de dois dias. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviço de 
limpeza, área para lazer e entrete-
nimento, locais para hospedagem 

e para alimentação não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: degustação de camarão, ofi-
cina de artesanato, shows musicais 
e palestras. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados?  sim, através da �Rota do Verdes 
e das Águas�, coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes e funcio-
nários: local, municipal e do en-
torno regional. O maior fluxo de 
visitação acontece no período do 
evento. 
 
Descrição do atrativo: o Festival 
de Camarão ocorre às margens da 
laguna de Barra Nova, onde os 
pescadores, a comunidade e os 
visitantes se integram num festival 
gastronômico cuja atração princi-
pal é o camarão. 
 
Observações complementares: a 
entidade responsável pelo evento é 
a Associação dos Moradores de Bar-
ra Nova e comunidade católica. O 
evento tem freqüência anual e é de 
âmbito regional e acontece em se-
tembro, juntamente com uma ho-

menagem a Nossa Senhora dos 
Navegantes (a festa de Nossa Se-
nhora dos Navegantes ocorre no 
mês de Fevereiro junto com a festa 
de iemanjá), padroeira dos pesca-
dores e protetora da comunidade. 
Além do evento gastronômico, ten-
do como principal prato camarão 
frito, tem passeio de bicicleta com 
fins turísticos,  trilha ecológica, for-
ró, bingo, missa, torneio de travi-
nha e passeio de barco. Conta com 
o apoio de empresas,  da prefeitu-
ra, e da TV Gazeta Norte.  
 
O nome do evento é Encontro Re-
gional dos Pescadores em Barra 
Nova, com muito camarão. Telefo-
ne para contato Zitônio (27) 9911-
6013. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. EMBRATUR - Calendário 
Turístico 2004, Pesquisa de 
eventos Turísticos, Congres-
sos e afins. 
2. Jornal. Tribuna do Crica-
ré. Encontro de Pescadores 
supera expectativas. Barra 
Nova já pensa em ampliar 
infra-estrutura. Ano XXI.nº 
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2.579. São Mateus, 7 fev. 
2004 p. 10. 

 
 
Nome do atrativo:  
Festival do Caranguejo. 
 
Localização: Campo Grande. Área  
não urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Nativo de Barra Nova. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 30km. 
 
Distância da sede do município: 
55km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário não pa-
vimentado, em bom estado de conserva-
ção e sinalizado e hidroviário maríti-
mo/fluvial. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
seguir pela Rodovia Othovarino 
Duarte Santos e, quando chegar 
no bairro Pedra D�água, virar a 
primeira rua à direita, seguir pela 
estrada do nativo, até Campo 
Grande. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 

coletivo urbano regular, em bom estado e 
não adaptado ou hidroviário maríti-
mo/fluvial contratado. 
  
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há en-
trada definida. 
 
Visitação: no mês de fevereiro, 
com visitas guiadas, acesso gratui-
to e sem autorização prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porário. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: de dois dias. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviço de 
limpeza, área para lazer e entrete-
nimento, locais para hospedagem 
e para alimentação não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: degustação de caranguejo, 
oficina de artesanato, shows musi-
cais e palestras. 

 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados?  sim, através da �Rota do Verdes 
e das Águas�, coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes e funcio-
nários: local, municipal e do en-
torno regional. O maior fluxo de 
visitação acontece no período do 
evento. 
 
Descrição do atrativo: o Festival 
de Caranguejo acontece em campo 
Grande, onde catadores de caran-
guejo, a comunidade e os visitantes 
se integram num festival gastronô-
mico cuja atração principal é o ca-
ranguejo. 
 
Observações complementares: 
o evento tem freqüência anual e é 
de âmbito regional e acontece em 
fevereiro. Além do evento gastro-
nômico, tendo como principal prato 
caranguejo, forró, bingo, torneio 
de travinha, palestras e passeio de 
barco. Conta com o apoio de em-
presas,  da prefeitura, e da TV Ga-
zeta Norte.  
 
Referências/Documentos con-
sultados:  
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1. EMBRATUR - Calendário 
Turístico 2004, Pesquisa de 
eventos Turísticos, Congres-
sos e afins. 
2. Jornal. Tribuna do Crica-
ré. Encontro de Pescadores 
supera expectativas. Barra 
Nova já pensa em ampliar 
infra-estrutura. Ano XXI.nº 
2.579. São Mateus, 7 fev. 
2004 p. 10. 

 
 
 
 
4.4.2.5 - Populares/Folclóricos. 
 
Nome do atrativo:  
Reis de Bois da Comunidade  
de Barreiras. 
 
Localização: Barreiras. Área não 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: Vila de Meleiras. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 3km.  
 
Distância da sede do município: 
9km até a Rodovia Othaviano Du-
arte. 

 
Acesso ao atrativo: rodoviário 
não pavimentado, em bom estado 
e sinalizado. 
 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado: saindo de São Mateus 
para Guriri, após o Rio Mariricu 
entrar a primeira à esquerda e se-
guir por entrada não pavimentada 
por 09km. 
 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário contratado. 
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: na rua, em 
frente a igreja de �São Benedito 
das Piabas�. 
 
Visitação: do dia 6 de janeiro ao 
dia 3 de fevereiro, sem visitas gui-
adas, acesso gratuito e sem auto-
rização prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: 
temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir 

o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: local para 
alimentação e instalações sanitá-
rias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: manifestação folclórica. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados?  sim, através da �Rota do Verdes 
e das Águas�, coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes e funcio-
nários: local, municipal e do en-
torno regional. O maior fluxo de 
visitação acontece no período do 
evento. 
 
Descrição do atrativo: Reis de 
Bois � Grupo composto por 18 
marujos e 4 reis. Depois da 
cantoria os reis chamam o va-
queiro e a partir daí o vaqueiro 
chama os bichos.  
 
Observações complementares: 
apesar do distrito pertencer ao 
município de Conceição da Barra o 
acesso rodoviário só é possível pe-
lo município de São Mateus. 
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Referências Documentos con-
sultados: 

1. in loco e  
2. NARDOTO, Eliezer e LI-
MA, Herinéia. História de 
São Mateus. EDAL-Editora 
Atlântica Ltda, fev. 1999. 
3. Prefeitura de São Mateus. 

 
 
Nome do atrativo:  
Festa de Reis de Boi. 
 
Localização: Pedra D�Água. Área 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo:  sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 3km. 
 
Distância da sede do município: 
3km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado: na Rodovia Othovarino 
Duarte Santos, entrar à direita an-

tes da ponte sobre o Rio Mariricu. 
 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado. 
  
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria, 
não adaptado. 
 
Visitação: no inicio de janeiro, 
sem visitas guiadas, acesso gratui-
to e sem autorização prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porário. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviço de 
limpeza, área para lazer e entrete-
nimento, local para alimentação e 
instalações sanitárias não adapta-
das. 
 
Atividades ocorrentes no atra-

tivo: manifestação folclórica. 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados?  sim, através da �Rota do Verdes 
e das Águas�, coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes e funcio-
nários: local, municipal e do en-
torno regional. O maior fluxo de 
visitação acontece no período do 
evento. 
 
Descrição do atrativo: manifes-
tação popular do folclore religioso 
brasileiro do ciclo natalino originá-
rio, do teatro medieval de rua da 
Península Ibérica. 
 
Os �reis de boi� se apresentam há 
mais de três séculos pelas residên-
cias da cidade e principalmente 
pelas do interior. 
 
No dia 6 de janeiro dia dos Santos 
Reis os grupos de reis de boi do 
município de São Mateus e Concei-
ção da Barra se juntam na peque-
na capela dos Reis Magos, no bair-
ro Pedra D�água, para o inicio de 
suas apresentações, que se encer-
ram com a presença dos mesmos 
ternos de reis. 
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Referências Documentos 
consultados: 

1. Guia Turístico de São Ma-
teus e Guriri. Agenda Cultural, 
Ano VII, editado pelo Jornal 
de São Mateus Ltda-ME, 2004 
dados históricos baseados em: 
NARDOTO, Eliezer e LIMA, He-
rinéia. História de São Ma-
teus. EDAL-Editora Atlântica 
Ltda, fev. 1999. 
2. NARDOTO, Eliezer e LIMA, 
Herinéia. História de São 
Mateus. EDAL-Editora Atlânti-
ca.Ltda, fev. 1999. 
 

 
 
 
4.4.2.6 - Religiosas/de fé. 
 
Nome do atrativo:  
Festa de São Benedito. 
 
Localização: Igreja de São Bene-
dito. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo: sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 500m. 

 
Distância da sede do município: 
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado: na Praça São Benedito, 
parte alta da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado. 
  
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  porta prin-
cipal, não adaptada. 
 
Visitação: em dezembro, nos fes-
tejos de São Benedito, missa às 9h 
e às 17h, sem visitas guiadas, a-
cesso gratuito e sem autorização 
prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: 
temporário. 

 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo:  algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo:  serviço de 
limpeza. 
  
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: missa, procissão e roda de 
�jongo�. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados?  sim, através da �Rota do Verdes 
e das Águas�, coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes e funcio-
nários: local, municipal e do en-
torno regional. O maior fluxo de 
visitação acontece no período do 
evento. 
 
Descrição do atrativo: missa 
celebrada na Igreja de São Benedi-
to. Festa religiosa em homenagem 
ao Santo dos �Pretos�. 
 
O dia consagrado a São Benedito é 
comemorado com festas folclóricas 
e solenidades religiosas. 
 
Os grupos de jongo participam da 
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missa e procissão, apresentando-
se em frente à igreja louvando o 
�Santo Protetor�. 
 
No final da tarde, centenas de fiéis 
acompanham a procissão de São 
Benedito que se transforma num 
momento de devoção e confrater-
nização do povo que aproveita a 
oportunidade para reencontrar pa-
rentes e amigos vindos do interior 
e de outras cidades. É sem dúvida 
a maior concentração religiosa do 
Município.  
 
Referências Documentos 
consultados:  

1. Guia Turístico de São Ma-
teus e Guriri, Agenda Cultu-
ral, Ano VII, editado pelo Jor-
nal de São Mateus Ltda-ME, 
2004. 
2. NARDOTO, Eliezer e LIMA, 
Herinéia. História de São 
Mateus. EDAL-Editora Atlânti-
ca Ltda, fev. 1999. 

 
 
Nome do atrativo:  
Festa de São Brás. 
 
Localização: Igreja e Praça da 

Matriz. Área urbana. 
Localidade mais próxima do 
atrativo: sede. 
 
Localidade mais próxima do 
atrativo:  sede. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 500m. 
 
Distância da sede do município: 
sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado: na principal Praça da 
cidade. 
 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado. 
  
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  porta prin-
cipal, não adaptada. 

 
Visitação: em 03 de fevereiro, 
sem visitas guiadas, acesso gratui-
to e sem autorização prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: 
temporário. 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo:  algumas horas.. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo:  serviço de 
limpeza. 
  
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: manifestações folclóricas e 
religiosas. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados?  sim, através da �Rota do Verdes 
e das Águas�, coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes e funcio-
nários: local, municipal e do en-
torno regional. O maior fluxo de 
visitação acontece no período do 
evento. 
 
Descrição do atrativo: no dia 
dedicado a São Brás centenas de 
fiéis comparecem à Igreja Matriz, 
para esta cerimônia, quando acon-
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tece a �benção das gargantas�. 
Também nesse dia ocorre o encer-
ramento do ciclo de apresentação 
dos �Reis de Boi�. 
 
Referências Documentos con-
sultados:  

1. Calendário Turístico 
2004. 
2. Pesquisa de eventos tu-
rísticos, Congressos e afins � 
EMBRATUR. 
3. Guia Turístico de São Ma-
teus e Guriri. Agenda Cultural, 
Ano VII, editado por Jornal de 
São Mateus Ltda-ME, 2004. 
4. NARDOTO, Eliezer e LIMA, 
Herinéia. História de São 
Mateus. EDAL-Editora Atlânti-
ca Ltda, fev. 1999. 

 
 
 
4.4.2.7 - Cívicas. 
 
Nome do atrativo:  
Festa da Cidade. 
 
Localização: parque de eventos, 
igreja matriz e clubes sociais. Área 
urbana 
 
Localidade mais próxima do 

atrativo: Bairro Ideal. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 1km. 
 
Distância da sede do município: 
2km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Detalhamento do acesso mais 
utilizado: Parque de Exposições � 
em frente ao Hospital Roberto Sil-
vares. 
 
Transporte para o atrativo: ro-
doviário coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado. 
  
Legislação ou registro/patente 
da realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  portaria 
principal, não adaptada. 
 
Visitação: no mês de setembro, 
sem visitas guiadas, acesso gratui-
to e sem autorização prévia.  

 
Acessibilidade ao atrativo: tem-
porário. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: mais de três dias. 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: serviços de 
limpeza e de segurança, instala-
ções sanitárias, área para lazer e 
entretenimento e locais para ali-
mentação adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atra-
tivo: baile, desfile escolar, shows e 
procissão. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados?  sim, através da �Rota do Verde e 
das Águas�, coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes e funcio-
nários: local, municipal e do en-
torno regional. O maior fluxo de 
visitação acontece no período do 
evento. 
 
Descrição do atrativo: solenida-
des religiosas em louvor ao padro-
eiro São Mateus, baile, desfile es-
colar tradicional, shows e outras 
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atividades de entretenimento a-
contecem nos dias da festa.  
 
É celebrada a Missa Solene em La-
tim, com canto gregoriano na cate-
dral de São Mateus, no dia 20 de 
Setembro às 19h. No dia 21, dia de 
São Mateus, a missa na Igreja Ma-
triz é celebrada às 7h e na catedral 
é concelebrada, a Missa solene do 
Padroeiro com todos os padres da 
diocese, presidida pelo Bispo Dioce-
sano 10h. No final da tarde, uma 
multidão acompanha a procissão do 
padroeiro pelas ruas centrais da 
cidade. Esse evento ocorre há mais 
de quatro séculos. 
No parque de eventos, ocorrem as 
exposições agropecuárias, turísti-
cas, gastronômicas, shows musi-
cais com atrações nacionais, rodei-
os e sub-eventos afins.  
 O desfile alegórico com apresen-
tação das bandas marciais e a pro-
cissão do padroeiro são as grandes 
atrações da festa. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Guia Turístico de São Ma-
teus e Guriri. Agenda Cultu-
ral, Ano VII, editado pelo Jor-

nal de São Mateus Ltda-ME, 
2004. 
2. NARDOTO, Eliezer e LIMA, 
Herinéia. História de São 
Mateus. EDAL-Editora Atlânti-
ca Ltda, fev. 1999. 
3. NARDOTO, Eliezer Orto-
lani. História Turismo e 
Cultura. EDAL-Editora Atlân-
tica Ltda, 2005.
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5 - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TU-
RÍSTICOS 
5.1- Hospedagem. 
 
5.1.1 � Meios de Hospedagem  

Oficialmente Cadastrados 
 
5.1.1.1 - Hotel. 
 
Nome da empresa:  
Hotel Costa Marlim - Guriri  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Horacio Barbosa, 
s/nº. Jardim das Caiçaras-Guriri. 
Cep: 29930-000 
 
Telefone: (27) 3761-1800. 
 
Web site: 
http://www.redemarlin.com.br/cost
a_marlin_web_site/ 
 
E-mail: costamarlin@bol.com.br 
 
Gerências: geral. 
 

Número de funcionários:  06 permanen-
tes e 23 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
apartamentos com total de 70 uh´s 
e 140 leitos. Total de 25 leitos ex-
tras. 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, hidromassagem, 
frigobar, ar condicionado, antena 
parabólica e varanda. 
 
Tipo de diária:  inclui café da manhã. 
 
Área social: sala de ginástica, sauna à 
vapor e restaurante próprio. 
 
Recreação e lazer: cabana na praia com 
piscina e toboágua, quadra de tênis e esta-
cionamento, salão de jogos, academia, 
churrasqueira, piscina adulto e infantil, 
hidromassagem, bar molhado e salão de 
jogos. Tem estilo rústico. 
 
Instalações para eventos: salão de e-
ventos, capacidade para até 70 pessoas, 
cadeiras e mesas, televisão e vídeo. 
 
Formas de pagamento:  cheque, dinheiro 
e/ou cartão de crédito. 

 
Referências/Documentos consultados:  

in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Hotel Guriri Marlin 
 
Natureza da entidade: privada. 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
Localização: R. Horácio Barbosa, s/n°. 
Jardim das Caiçaras. Guriri. Cep: 29930-
000 
 
Telefone: (27) 3761-1311. 
 
Web site: www.redemarlin.com.br 
 
E-mail: guririmarlin@uol.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 06 permanen-
tes e 20 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 
apartamentos com total de 43 uh´s 
e 86 leitos. Total de 15 leitos extras.  
 

http://www.redemarlin.com.br/cost
mailto:costamarlin@bol.com.br
http://www.redemarlin.com.br
mailto:guririmarlin@uol.com.br
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Facilidades nas unidades habitacionais: 
ar condicionado, frigobar, telefone, televi-
são e varanda. 
 
Tipo de diária:  inclui café da manhã. 
 
Área social: salão de jogos e televisão no 
hall de entrada. Restaurante com capacida-
de para até 100 pessoas e com serviço a la 
carte. 
Recreação e lazer: piscina com toboágua 
e sauna. 
Instalações para eventos: salão para 
eventos com capacidade para até 80 pes-
soas, com mesas e cadeiras, televisão e 
vídeo, banheiros femininos e masculinos. 
 
Formas de pagamento:  cheque, dinheiro 
e/ou cartão de crédito. 
 
Referências/Documentos consultados:  

in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Hotel Reveillon da Praia 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização :Av. Guriri, s/n Centro, 
Guriri 

 
Telefone:  (27) 3761 1198 
 
Gerências:  geral 
 
Número de funcionários:  02 permanen-
tes 04 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s):  
apartamentos com total de 07 uh´s 
e 21 leitos. Total de 05 leitos extras.  
Facilidades nas unidades habitacionais:  
ar condicionado, ventilador de teto, varan-
da ( 02 unidades). 
 
Tipo de diária:  inclui café da manhã. 
 
Recreação e lazer:  terraço como sala de 
jogos. 
 
Formas de pagamento:  cheque, dinheiro 
e/ou cartão de crédito. 
 
Referências/Documentos consultados:  

in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Hotel Flecha. 
 
Natureza da entidade: privada. 

 
Edificação: contemporânea,  não tombada. 
 
Localização:  Avenida Guriri, s/nº. Ilha de 
Guriri. Cep: 29937-310. 
 
Telefone: (27) 3761-1198. 
 
Web site: 
http://www.flecha.com.br/mateus.html. 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 03 permanen-
tes e 01 temporário. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 36 apar-
tamentos com banheiro  e 72 leitos. Total 
de 20 leitos extras. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, telefone, ar-condicionado e frigo-
bar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social:  restaurante e estacionamen-
to. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-

http://www.flecha.com.br/mateus.html
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sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Hotel Ypiranga. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea,  não tomba-
da. 
 
Localização: Rodovia BR 101, Km 65. 
Posto Flexa. Área urbana. 
Cep: 29937-310. 
 
Telefone: (27) 3767-0021, 3767-8272 e 
3763-2183. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 07  permanen-
tes e 03 temporário. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): aparta-
mentos com 32 uh�s e 70 leitos. Quartos 
sem banheiro privativo  10 uh´s e 20 lei-
tos. Total de 20  leitos extras. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
telefone, ar-condicionado, ventilador/circu-
lador, televisão a cabo e frigobar. 
 

Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: um restaurante, estaciona-
mento e lavanderia. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito 
ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consu-
tados:  

in loco. 
 
Nome da empresa:  
Hotel Sanches. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea,  não tomba-
da. 
 
Localização: Rua Rute Neves Esteves, 96. 
Bairro Boa Vista. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3767-0644. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 05 permanen-
tes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): aparta-
mentos com 40 uh�s, com 80 leitos . Total 

de 15 leitos extras. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ar-condicionado, ventilador/circu-
lador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: garagem e lavanderia. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
Referências/Documentos con-
sultados:  

in loco   
 
 
Nome da empresa:  
São Mateus Pallace Hotel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea,  não tomba-
da. 
 
Localização: Rua Louzival Carvalho, s/nº. 
Bairro Centro. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3763-5453. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 05 permanen-
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tes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): aparta-
mentos com 25 uh�s e 53 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão e ventilador de teto. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: garagem e lavanderia. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Hotel Del Sol. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Oceano Índico, 815. 
Guriri Sul. - Cep: 29945-570. 
 
Telefone: (27)3761-1981. 
 

Web site: http://www.hoteldelsol.com.br/. 
 
Email: hoteldelsol@terra.com.br. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 07 permanen-
tes e 04 temporários. 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): aparta-
mentos com total de 11 uh´s e 22 leitos e 
36 suítes com 72 leitos. 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
suítes com ar condicionado, frigobar, tele-
fone e tv. Apartamentos para não fumantes 
e portadores de deficiência física. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social:  estacionamento próprio do 
hotel.  
 
Recreação e lazer: piscina com cascata, 
hidromassagem, American bar e restauran-
te a la carte.  
 
Área de evento: salão de convenções e 
auditório com capacidade para 500 pesso-
as. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 

Informações/Observações complemen-
tares: o hotel Del Sol se preocupa com a 
comodidade dos seus hóspedes.  O Hotel  é 
o único com suporte aos portadores de defi-
ciência física.  
 
Referências/Documentos con-
sultados: 

1. www.praiadeguriri.com.br 
http://www.praiadeguriri.com.
br/ 
hospedagem.htm>.Acesso em: 
2005. 

 
 
Nome da empresa:  
Gilliart Hotel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-101, Km 65.  
Boa Vista. - Cep: 29931-900. 
 
Telefone: (27) 3763-1451. 
 
Categoria de classificação oficial: não 
classificado. 
 
Gerências: geral.  
 

http://www.hoteldelsol.com.br/
mailto:hoteldelsol@terra.com.br.
http://www.praiadeguriri.com.br
http://www.praiadeguriri.com.
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Número de funcionários: 07 permanen-
tes e 04 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): aparta-
mentos com total de 20uh´s e 40 leitos. 
Total de 15 leitos extras. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão a cabo, ar-condicionado e frigo-
bar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: área para estacionamento, 
um restaurante, churrasqueiras e lavande-
ria terceirizada. 
 
Recreação e lazer: piscina, ping-pong e 
sala de jogos. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Grande Hotel São Mateus. 
 

Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praça José de Anchieta, 165, 
em frente a Igreja Velha. Bairro Centro. - 
Cep: 29930-250. 
 
Telefone: (27) 3763-2392. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 07 permanen-
tes e 04 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): aparta-
mentos com total de 35 uh´s e 60 leitos. 
Total de 15 leitos extras. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão com parabólica, ar-condicionado e 
frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: área para estacionamento, 
um restaurante, churrasqueiras e lavande-
ria terceirizada. 
 
Recreação e lazer: piscina, ping-pong e 
sala de jogos. 
 

Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Hits Hotel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Zenor Pedrosa Rocha, 
s/nº. Bairro Sernamby. -Cep: 29930-630. 
Telefone: (27) 3763-3519. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 07 permanen-
tes e 04 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): aparta-
mentos com total de 27 uh´s e 54 leitos. 
Total de 10 leitos extras. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão a cabo, ar-condicionado e frigo-
bar. 
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Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: área para estacionamento, 
um restaurante, churrasqueiras e lavande-
ria terceirizada. 
 
Recreação e lazer: piscina, ping-pong e 
sala de jogos. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

in loco. 
 
 
Nome da empresa: 
Hotel Boroto. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea,  não tomba-
da. 
 
Localização: Avenida João XXIII, 1.034. 
Boa Vista.  - Cep: 29931-220. 
 
Telefone: (27) 3763-2300. 
 
Fax: (27) 3767-2243. 
 
Gerências: geral.  

 
Número de funcionários: 07 permanen-
tes e 04 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): aparta-
mentos com total de 35 uh´s e 60 leitos. 
Total de 15 leitos extras. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ar-condicionado e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: área para estacionamento 
fechado, um restaurante self-service. 
Recreação e lazer: piscina, ping-pong e 
sala de jogos. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Hotel Gêmeos. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 

Localização: Rua Doutor Arlindo Sodré, 
934 - A. Santo Antônio. Centro. - Cep: 
29930-290. 
 
Telefax: (27) 3763-3836. 
E-mail: hotelgemeos@terra.com.br. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 07 permanen-
tes e 04 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): aparta-
mentos com total de 35 uh´s e 60 leitos. 
Total de 15 leitos extras. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão a cabo, ar-condicionado e frigo-
bar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: área para estacionamento, 
um restaurante, churrasqueiras e lavande-
ria terceirizada. 
 
Recreação e lazer: piscina, ping-pong e 
sala de jogos. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 

mailto:hotelgemeos@terra.com.br
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Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Hotel Ypiranga. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-101, Km 65. 
Santo Antônio. - Cep: 29941-510. 
 
Telefone: (27) 3763-2183. 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 07 permanen-
tes e 04 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): aparta-
mentos com total de 35 uh´s e 60 leitos. 
Total de 15 leitos extras. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão a cabo, ar-condicionado e frigo-
bar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: área para estacionamento, 
um restaurante, churrasqueiras e lavande-

ria terceirizada. 
 
Recreação e lazer: piscina, ping-pong e 
sala de jogos. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
 
Nome da empresa:  
Hotel JB. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Mateus Corbiano Coelho, 
100. Centro. Cep: 29930-190. 
 
Telefone: (27) 3763-6040. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 07 permanen-
tes e 04 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 

Unidades habitacionais (UH�s): aparta-
mentos com total de 35 uh´s e 60 leitos. 
Total de 15 leitos extras. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão a cabo, ar-condicionado e frigo-
bar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: área para estacionamento, 
um restaurante, churrasqueiras e lavande-
ria terceirizada. 
 
Recreação e lazer: piscina, ping-pong e 
sala de jogos. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Hotel San Remo. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-101, Km 65, 
1.400. Boa Vista. 
Cep: 29931-200. 
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Telefone: (27) 3763-2194. 
 
E-mail:sanremohotelturismo@terra.com.br 
e sanremohotelturismo@ig.com.br. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 07 permanen-
tes e 04 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): aparta-
mentos com total de 20 uh´s e 40 leitos. 
Total de 10 leitos extras. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
frigobar, televisão, ar condicionado e gara-
gem privativa. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: área para estacionamento, 
um restaurante, churrasqueiras e lavande-
ria terceirizada. 
 
Recreação e lazer: piscina, ping-pong e 
sala de jogos. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Referências/Documentos con-

sultados: in loco. 
 
Nome da empresa:  
Bela Vista Palace Hotel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea,  não tomba-
da. 
 
Localização: Rodovia BR-101, Km 66. 
Sernamby. - Cep: 29930-650. 
Telefone: (27) 3763-1916 e  3763-5727. 
Web site: 
http://www.belavistapalacehotel.com.br. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 07 permanen-
tes e 04 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): aparta-
mentos com total de 35 uh´s e 60 leitos. 
Total de 15 leitos extras. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão a cabo, frigobar, para-bólica e ar-
condicionado. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: área para estacionamento, 

um restaurante, churrasqueiras e lavande-
ria terceirizada. 
 
Recreação e lazer: piscina, ping-pong e 
sala de jogos. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
Nome da empresa:  
Norte Palace Hotel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Jones dos Santos 
Neves, 209. Galeria Palace. Bairro Centro. - 
Cep: 29930-015. 
 
Telefone: (27) 3763-2800. 
 
Fax: (27) 3763-1302. 
 
Web Site: http://www.nphotel.com.br. 
 
E-mail: nortepalacae@terra.com.br. 
 
Gerências: geral.  
Número de funcionários: 07 permanen-
tes e 04 temporários. 
 

mailto:E-mail:sanremohotelturismo@terra.com.br
mailto:sanremohotelturismo@ig.com.br
http://www.belavistapalacehotel.com.br
http://www.nphotel.com.br
mailto:nortepalacae@terra.com.br
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Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): aparta-
mentos com total de 35 uh´s e 60 leitos. 
Total de 15 leitos extras. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão a cabo, ar-condicionado e frigo-
bar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: área para estacionamento, 
um restaurante, churrasqueiras e lavande-
ria terceirizada. 
 
Recreação e lazer: piscina, ping-pong e 
sala de jogos. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
São Mateus Palace Hotel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Louzival Carvalho, 

1.018. Centro.  - Cep: 29930-000. 
 
Telefone: (27) 3763-5453. 
 
Categoria de classificação oficial: não 
classificado. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 07 permanen-
tes e 04 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): aparta-
mentos com total de 35 uh´s e 60 leitos. 
Total de 15 leitos extras. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão a cabo, ar-condicionado e frigo-
bar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: área para estacionamento, 
um restaurante, churrasqueiras e lavande-
ria terceirizada. 
 
Recreação e lazer: piscina, ping-pong e 
sala de jogos. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 

Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
 
 
 
5.1.1.2 � Pousada 
  
Nome da empresa:  
Pousada Ilha do Sol  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Nova Venécia, 
1617. Guriri  
Norte - Cep: 29946-510. 
 
Telefone: (27) 3761-1159 e  3761-
1192. 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 01 permanente 
e 03 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): aparta-
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mentos com total de 26 uh´s e 52 leitos. 
Total de 10 leitos extras.  
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
ventilador de teto e televisão. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada São Judas Tadeu. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Oito, 1.488. Cen-
tro de Guriri Norte - Cep: 29946-
510. 
 
Telefone: (27) 3761-1597. 
 
Gerências:  geral 
 
Número de funcionários:  02 permanen-
tes e 04 temporários. 
 

Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): aparta-
mentos com total de 08 uh´s e 20 leitos. 
Total de 05 leitos extras.  
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
ventilador de teto e ar-condicionado (04 
apartamentos). 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Recreação e lazer: sala de televisão e 
sala de jogos. 
 
Formas de pagamento: cheque e dinhei-
ro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Marimar. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Guriri, 97. 
Ilha de Guriri Norte - Cep: 29946-
510. 
Telefone: (27) 3761-1524. 

 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 01 permanente 
e 02 temporário. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): aparta-
mentos com total de 10 uh´s e 20 leitos. 
Total de 05 leitos extras.  
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
ventilador de teto e ar-condicionado (04 
apartamentos) 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: sala de televisão. 
  
Formas de pagamento: cheque e dinhei-
ro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Enseada de Guriri. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea,  não tomba-
da. 
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Localização: R. Esbertalina Barbo-
sa Damiane, 1.534. Guriri. 
Cep: 29930-000 
 
Telefone: (27) 3761-1420. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 permanen-
tes e 03 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): aparta-
mentos com total de 35 uh´s e 70 leitos. 
Total de 20 leitos extras.  
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão à cabo, ar condicionado e frigo-
bar.  
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
  
Recreação e lazer: piscina e estaciona-
mento com segurança 
Formas de pagamento: cheque e dinhei-
ro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 

Nome da empresa:  
Pousada Duque  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Alegre, Prai-
ano, s/nº. Ilha de Guriri.  
 
Telefone: (27) 3761-1535 e 3761-
1749 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 01 permanente 
e 02 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): aparta-
mentos com total de 08 uh´s e 16 leitos. 
Total de 05 leitos extras. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
frigobar, televisão à cabo, ar condicionado 
e ventilado de teto. 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social:  estacionamento privativo. 
 
Formas de pagamento: cheque e dinhei-
ro. 

 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Villa Real. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Horácio Barbosa 
Alves, 3250. Guriri Norte - Cep: 
29946-540. 
 
Telefone: (27) 3761-1303. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 07 permanen-
tes  e 03 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): aparta-
mentos com total de 24 uh´s e 48 leitos. 
Total de 10 leitos extras. 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
ar condicionado, televisão e internet banda 
larga. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
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Área social: sala de jogos. 
 
Recreação e lazer: 1.354m² de área de 
lazer, com piscina de adulto e infantil e bar. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Urussuquara. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praia de Urussuquara 
 
Telefone: (27) 3264-2115 � 9988-
6960 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 permanen-
tes  e 02 temporários. 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): aparta-

mentos com total de 16 uh´s e 32 leitos. 
Total de 10 leitos extras. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
ar-condicionado, ventilador de teto e  frigo-
bar.  
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Recreação e lazer: churrasqueira, bosque 
e sala de jogos anexo ao restaurante 
 
Formas de pagamento: cheque, cartão e 
dinheiro.  
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Souza Mar. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Linhares, 1103. 
Guriri. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 permanen-
tes  e 01 temporário. 

 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): aparta-
mentos com total de 06 uh´s e 12 leitos. 
Total de 05 leitos extras. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
ventilador de teto. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Recreação e lazer:  sala de televisão e 
sala de leitura. 
 
Formas de pagamento: cheque e dinheiro. 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada da Praia. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Oceano A-
tlantico, 786. Ilha de Guriri. 
 
Telefone: (27) 3761-2019 
 
Gerências: geral. 
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Número de funcionários: 02 permanen-
tes e 01 temporário. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): aparta-
mentos com total de 03 uh´s e 06 leitos. 
Total de 03 leitos extras. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
ar condicionado e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Formas de pagamento: cheque e dinheiro. 
Observações: o estabelecimento 
aluga as suítes de forma permanen-
te. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Rústica. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
Localização: Rua 13,s/nº. Ilha de 
Guriri. 
 

Telefone: (27) 3761 2357 
 
Gerências:  geral 
 
Número de funcionários: 03 permanen-
tes e 01 temporário. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): aparta-
mentos com total de 05 uh´s e 10 leitos. 
Total de 05 leitos extras. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais:  
frigobar, ventilador de teto e televisão. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Formas de pagamento:  dinheiro e che-
que 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Point de Verão. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea,  não tomba-
da. 
 

Localização: Avenida Rafael Barbo-
sa Brahim, 330. Ilha de Guriri. 
 
Telefone: (27) 3761-1931. 
 
Gerências:  geral. 
 
Número de funcionários: 03 permanen-
tes e 02 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): aparta-
mentos com total de 08 uh´s e 16 leitos. 
Total de 05 leitos extras. 
  
Facilidades nas unidades habitacionais:  
frigobar, ar-condicionado, ventilador de 
teto e televisão. 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Recreação e lazer: churrasqueira. 
 
Formas de pagamento: cheque e dinhei-
ro. 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Potiguara. 
 
Natureza da entidade: privada. 
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Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização:Avenida Alegre, 3000. 
Ilha de Guriri.  
 
Telefone: (27) 3761-1272. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 permanen-
tes e 04 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): aparta-
mentos com total de 10 uh´s e 20 leitos. 
Total de 10 leitos extras. 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, frigobar e cama extra de solteiro, 
6 apartamento com ventilado de teto e 4 
com ar-condicionando. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
Recreação e lazer: piscina, bar e churras-
queira, salão de jogos e play-ground. Esta-
cionamento privativo. 
 
Formas de pagamento: cheque e dinhei-
ro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 

 
 
Nome da empresa:  
Pousada Farol da Ilha. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Horácio Barbosa 
Alves, 628. Guriri Norte Cep: 
29946-540. 
 
Telefone: (27) 3761-1431. 
 
Gerências:  geral 
 
Número de funcionários: 02 permanen-
tes e 03 temporários. 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): aparta-
mentos com total de 16 uh´s e 32 leitos. 
Total de 10 leitos extras. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
ar-condicionado, ventilador de teto, frigo-
bar e televisão. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Recreação e lazer: piscina, quiosque com 
churrasqueira, sala de jogos. 
 

Formas de pagamento: cheque e dinhei-
ro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Lebaron da Praia. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Oceano Atlântico, 
282. Guriri Sul - Cep: 29945-510. 
 
Telefone: (27) 3761-1684 e 3761-
1121. 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 temporá-
rios. 
 
Período de funcionamento: temporário. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): aparta-
mentos com total de 11 uh´s e 22 leitos. 
Total de 10 leitos extras. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
ventilador de teto, televisão e frigobar. 
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Tipo de diária: inclui café da manhã.  
 
Formas de pagamento: cheque e dinhei-
ro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Girassol. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Homero Zor-
dan, 284. Ilha de Guriri. 
 
Telefone: (27) 3761-1777. 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 01 permanente 
e 03 temporários. 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): aparta-
mentos com total de 08 uh´s e 16 leitos. 
Total de 05 leitos extras. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão à cabo, ventilador de teto e ar 
condiocionado. 

 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Recreação e lazer: área com churrasquei-
ra e estacionamento privativo. 
 
Formas de pagamento: dinheiro e che-
que. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada das Américas. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
Localização: Avenida Guriri, 62 
(próximo ao Bar Bodegas). 
 
Telefone: (27) 3761 2375 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 permanen-
tes 03 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): aparta-
mentos com total de 13 uh´s e 26 leitos. 
Total de 12 leitos extras. 

 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, frigobar, ar-condicionado, venti-
lador. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Recreação e lazer: varandas, e sala de 
televisão. 
 
Formas de pagamento: cheque e dinhei-
ro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Azul 
 
Natureza da entidade: privada. 
Edificação: contemporânea,  não tombada. 
 
Localização: Rua Boa Esperança, 290. 
Guriri Sul. Área urbana. 
Cep: 29945-550. 
 
Telefone: (27) 3761-1235. 
 
Gerências: geral. 
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Número de funcionários: 04 permanen-
tes e 13 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): aparta-
mentos com total de 17 uh´s e 40 leitos. 
Total de 20 leitos extras. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ar-condicionado, ventila-
dor/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: garagem e lavanderia. 
 
Formas de pagamento: dinheiro e cheque 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Ilha Bela. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea,  não tombada. 
 
Localização: Avenida Oceano Atlântico, nº 
2, lote 24. Guriri Norte - Cep: 29945-510. 
Área urbana. 
 

Telefone: (27) 3761-1294. 
 
Web site: 
http://www.samanet.com.br/pousada/frame. 
http://www.ilhabela.com.br. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 03 permanen-
tes e 03 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): suítes 2 
uh´s e 2 leitos. Apartamentos com total de 
29 uh´s e 43 leitos. Total de 10 leitos ex-
tras. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, telefone, ar-condicionado, frigo-
bar e hidromassagem nas suítes. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: bar/lanchonete. 
 
Recreação e lazer: piscina. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 

 
Nome da empresa:  
Aratu Pousada. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea,  não tombada. 
 
Localização: Rua Aratú, 250. Balneário de 
Barra Nova. Área não urbana - Cep: 29944-
415. 
 
Telefone: (27) 9988-6960 e 9988-2143. 
 
Fax: (27) 3763-1302. 
 
Web site: 
http://www.aratupousada.hpg.com.br. 
 
E-mail: aratupousada@ieg.com.br. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 03 permanen-
tes e 03 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): suítes 
20 uh´s e 40 leitos. Total de 20 leitos ex-
tras. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ar-condicionado, frigobar e 
ventilador/circulador. 

http://www.samanet.com.br/pousada/frame.
http://www.ilhabela.com.br
http://www.aratupousada.hpg.com.br.
mailto:aratupousada@ieg.com.br.
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lador/circulador. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: um restaurante com 50 me-
sas, música ambiente, churrasqueira e área 
para estacionamento, para 20 a 30 vagas. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Informações complementares: há proje-
to para futuras instalações na área social, 
construção de uma piscina. A especialidade 
do restaurante é moqueca, mas também 
servem pizzas, pescados, porções, massas, 
bebida e picolé de frutas. Tipo de cozinha 
regional e brasileira. O espaço para chur-
rasqueiras pode ser reservado com capaci-
dade para 10 pessoas e o material é por 
conta dos visitantes. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Nossa Pousadinha. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea,  não tombada. 
 
Localização: Avenida Principal de Barra 

Nova, s/nº. Balneário de Barra Nova. Área 
não urbana - Cep: 29944-410. 
 
Telefone: (27) 9918-6666. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 04 permanen-
tes e 06 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): quartos 
com banheiro privativo 19 uh´s e 28 leitos. 
Sendo que os quartos são equipados da 
seguinte forma: dez quartos com cama de 
casal e uma cama de solteiro, seis com três 
camas de solteiro e somente um quarto 
com duas camas de solteiro. 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: um restaurante com televisão 
e música mecânica, área para estaciona-
mento no pátio da pousada e uma churras-
queira.  
 
Formas de pagamento: cheque, somente 
dos moradores de São Mateus e/ou dinheiro. 
 
Informações complementares: o restau-
rante serve moqueca, porções, bebida e 

picolé de frutas. Atendimento à la carte e 
comida a quilo. Tipo de cozinha regional e 
brasileira. Funcionamento das 11h às 14h e 
das 6h às 8h. Serve também aos seus cli-
entes em horários especiais. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  in loco. 
 
Nome da empresa:  
Pousada Porto da Ilha. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea,  não tomba-
da. 
 
Localização: Rua Horácio Barbosa Alves, 
720. Guriri Norte. Área não urbana. Cep: 
29946-540. 
 
Telefone: (27) 3761-1161. 
 
Reserva: (27) 3761-2621. 
 
Web site: 
http://www.pousadaportodailha.com.br. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 05 permanen-
tes e 03 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 

http://www.pousadaportodailha.com.br.
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Unidades habitacionais (UH�s): aparta-
mentos com total de 32 uh´s e 64 leitos. 
Total de 20 leitos extras. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ar-condicionado e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: área para estacionamento. 
 
Recreação e lazer: piscina e sala de jo-
gos. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Ilha de Guriri. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Esbertina Barbosa 
Damiani, 1534. Guriri Sul -  Cep: 29945-
450. 
 
Telefone: (27) 3761-1420,  3761-1640 e 

3761-1639. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 07 permanen-
tes e 04 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): aparta-
mentos com total de 35 uh´s e 60 leitos. 
Total de 15 leitos extras. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão a cabo, ar-condicionado e frigo-
bar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
Área social: área para estacionamento, 
um restaurante, churrasqueiras e lavande-
ria terceirizada. 
 
Recreação e lazer: piscina, ping-pong e 
sala de jogos. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
5.1.1.3 - Apart-Hotel. 

 
Nome da empresa:  
Veleiro Apart Hotel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea,  não tomba-
da. 
 
Localização: Avenida Conceição da Barra, 
nº 62. Guriri. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3761-1295. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 05 permanen-
tes e 12 temporários. 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): aparta-
mentos com 23 uh�s 62 leitos e 30 leitos 
extras. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ar-condicionado, ventila-
dor/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: garagem e lavanderia. 
 
Formas de pagamento: dinheiro, cheque 
e cartão de crédito. 
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Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
5.1.2 � MEIOS DE HOSPEDAGEM  

EXTRA-HOTELEIROS. 
 
5.1.2.1 - Camping. 
 
Nome da empresa:  
Fazenda Camping Rio Preto. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea,  não tomba-
da. 
 
Localização: Rodovia Othovarino Duarte 
Santos, Km 5 (Rodovia São Mateus/Guriri) 
s/nº, Bairro Rio Preto - Cep: 29938-500. 
 
Telefone: (27) 3761-1208 e  9988-1407. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 permanen-
tes e 07 temporários. 
 
Período de funcionamento: temporada 
nos meses de dezembro a fevereiro. 
 
Camping, albergue e colônia de férias: 

sanitários, bar/lanchonete, iluminação, 
pontos de luz para barracas e trailers, chur-
rasqueiras, chuveiros, quente quantidade 4 
e frio quantidade 10, restaurante, lava pra-
tos, tanque de lavar roupa e área verde 
para lazer. 
 
Recreação e lazer: piscinas adulto e in-
fantil e playground. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
5.1.2.2 - Motel 
 
Nome da empresa:  
Motel Ibizza. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea,  não tomba-
da. 
 
Localização: Rodovia Othovarino Duarte 
Santos, (Rodovia São Mateus/Guriri) s/nº,  
Ideal  - Cep: 29938-500. 
 
Telefone: (27) 3767-1575. 
 

Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 permanen-
tes e 07 temporários. 
 
Período de funcionamento: diariamente, 
24h. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): aparta-
mentos com 20 uh�s e 40 leitos 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ar-condicionado,  frigobar, tv a 
cabo, piscina e sauna. 
 
Tipo de diária: não inclui café da manhã. 
 
Área social: garagem. 
Formas de pagamento: dinheiro, cheque 
e cartão de crédito. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Motel Snoob. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea,  não tomba-
da. 
 
Localização: Rodovia Othovarino Duarte 
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Santos, (Rodovia São Mateus/Guriri) s/nº,  
Pedra d�Água - Cep: 29938-500. 
 
Telefone: (27) 3763-4376. 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 permanen-
tes e 04 temporários. 
 
Período de funcionamento: diariamente, 
24h. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): aparta-
mentos com 20 uh�s e 40 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ar-condicionado,  frigobar, tv a 
cabo, piscina e sauna.. 
 
Tipo de diária: não inclui café da manhã. 
 
Área social: garagem. 
 
Formas de pagamento: dinheiro, cheque 
e cartão de crédito. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
5.2 � Alimentação. 
 
5.2.1 - RESTAURANTES. 
 

Nome da empresa:  
Restaurante J&G. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Oceano A-
tlântico, 503. Guriri. Norte. 
Cep: 29946-100 
 
Telefone: (27) 3761-1719. 
 
Web site: 
http://www.jgrestaurante.hpg.com.
br. 
 
E-mail: jgrestaurante@aol.com 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 permanen-
tes e 02 temporários. 
 
Funcionamento: de terça-feira a domingo, 
das 09h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 30 
mesas e 120 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque, dinheiro 
e/ou cartão de crédito. 

Equipamentos e serviços: serviço a la 
carte. 
 
Tipos de cozinha: moquecas, por-
ções, caranguejos e pizzas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Toca da Onça Restaurante 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Mar Negro, 
220. Ilha de Guriri. 
 
Telefone: (27) 3761-1224 e (27) 
3761-1792. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários:  02 permanen-
tes  e 03 temporários. 
 
Funcionamento: terça a quinta de 19h às 
23h, sexta a domingo de 10h às 00h; perí-
odo de temporada, de terça a domingo de 
10h às 00h 

http://www.jgrestaurante.hpg.com.
mailto:jgrestaurante@aol.com
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Capacidade do empreendimento: 10 
mesas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque, dinheiro 
e/ou cartão de crédito. 
 
Equipamentos e serviços:  televisão de 
29 polegadas. Possui um criadouro de ca-
ranguejos.  
 
Tipos de cozinha: caranguejada, 
cozidos, peixe assado na telha e 
moquecas. 
 
Informações complementares: o 
cliente tem a alternativa de visitar o 
criadouro de caranguejos. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante e Lanchonete Gula Grill. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida José Tozzi 1500. 
Centro. Área urbana - Cep: 29930-010. 

 
Telefone: (27) 3763-3662. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 permanen-
tes. 
 
Funcionamento:  segunda a sábado para 
almoço das 11h às 14h. 
 
Capacidade do empreendimento: 15 
mesas e 60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não há local 
para eventos. Atendimento self-service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Damasco. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Governador Eurico 
Vieira Rezende. Guriri Norte. Área urbana. 
Cep: 29946-100 

 
Telefone: (27) 3761-1447. 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 07 permanen-
tes e 01 temporários. 
 
Funcionamento:  diariamente das 10h às 
16h. 
 
Capacidade do empreendimento: 25 
mesas e 100 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ambi-
ente. Atendimento à la carte. 
 
Tipos de cozinha: internacional. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Churrascaria o Gauchão. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Ademar de Oliveira Ne-
ves, 857. Sernamby  Área urbana. Cep: 
29930-670 
 



Inventário da Oferta Turística do Município de São Mateus / 2005. 124

Telefone: (27) 3763-2741. 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 permanen-
tes. 
 
Funcionamento: de segunda a domingo 
das 11h às 15h. 
 
Capacidade do empreendimento: 30 
mesas e 120 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não há local 
para eventos, há área para recreação e 
lazer. Atendimento à la carte e self-service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Via Mare. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Othovarino Duarte San-
tos, s/nº. Guriri Sul. Área urbana - Cep: 
29945-690. 
 

Telefone: (27) 3761-1048,  8809-9350 e 
9908-7370. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 permanen-
tes e 04 temporários. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado das 
17h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 28 
mesas e 112 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque e dinhei-
ro. 
 
Equipamentos e serviços: música ambi-
ente e estacionamento. Atendimento à la 
carte. 
  
Tipos de cozinha: internacional (italiana) 
e brasileira. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante e Pizzaria Rincão. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praça São Benedito, 310. 

Centro. Área urbana - Cep: 29930-335. 
 
Telefone: (27) 3763-3144. 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 permanen-
tes. 
 
Funcionamento: de segunda a domingo 
das 11h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 100 
mesas e 400 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: local para 
eventos com capacidade para 100 pessoas, 
ar-condicionado. Atendimento à la carte e 
self-service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Pirata�s 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Oceano Atlântico, 
786. Ilha de Guriri. Área urbana. Cep: 
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29945-510. 
 
Telefone: (27) 3761-2108. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 07 permanen-
tes e 02 temporários. 
 
Funcionamento: de segunda a domingo 
das 8h às 21h. 
 
Capacidade do empreendimento: 25 
mesas e 110 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não há local 
para eventos, música ambiente. Atendi-
mento à la carte e self-service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
Nome da empresa: 
 Restaurante Paiol. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Oceano Atlântico, 
594. Ilha de Guriri. Área urbana. Guriri Sul 
- Cep: 29945-510. 

Telefone: (27) 3761-1530. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 permanen-
tes e 03 temporários. 
 
Funcionamento: finais de semana, de 
segunda a domingo das 8h às 21h. 
  
Capacidade do empreendimento: 15 
mesas e 60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ambi-
ente. Atendimento à la carte. Mesas de 
Sinuca e bilhar. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
Nome da empresa:  
Zé do Elefante. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Meleiras. Ilha de Guriri. Área 
não urbana. : 
 
Gerências: geral. 

 
Número de funcionários: 03 permanen-
tes. 
 
Funcionamento: de segunda à domingo 
das 8h às 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 
mesas e 100 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ambi-
ente, estacionamento e recreação área de 
lazer. Atendimento à la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Informações complementares: restau-
rante rústico, situado às margens do Rio 
Mariricu. Serve entre outras iguarias da 
culinária mateense, o �Pastel de Siri�. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Norte Palace. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Jones dos Santos 
Neves, 209. Centro. Área urbana. 
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Telefone: (27) 3763-4311 e (27) 3763-
1132. 
 
Fax: (27) 3763-1302. 
 
Web Site: www.nphotel.com.br. 
 
E-mail: nortepalace@terra.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 permanen-
tes. 
 
Funcionamento: permanente. Café das 6h 
às 09h30, almoço das 11h às 14h e jantar 
das 17h30 às 22h.  
  
Capacidade do empreendimento: 20 
mesas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não há local 
para eventos, música ambiente, estacio-
namento e ar-condicionado. Atendimento à 
la carte e self-service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 

 
 
Nome da empresa:  
Varandão Restaurante e Pizzaria. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Barão do Rio Branco, 27. 
Centro. Área urbana - Cep: 29930-110. 
 
Telefone: (27) 3763-3068. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 15 permanen-
tes. 
 
Funcionamento: diariamente para almoço 
das 11h às 14h e jantar a partir das 17h30. 
  
Capacidade do empreendimento: 50 
mesas e 200 cadeiras. 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não há local 
para eventos. Atendimento à la carte e self-
service. Cerimonial, restaurante e pizzaria. 
Completo atendimento em buffet para ani-
versários, casamentos e coque-
téis.Atendimento em domicilio. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 

Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Paladar. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Doutor Arlindo Sodré, Boa 
Vista. (Perto do Hotel Gêmeos). Cep: 
29931-620 
 
Telefone: (27) 3767-0077. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 15 permanen-
tes. 
 
Funcionamento: diariamente para almoço 
das 11h às 14h e jantar a partir das 17h. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 
mesas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços:  self-service. 
  
Tipos de cozinha: brasileira. 
 

http://www.nphotel.com.br
mailto:nortepalace@terra.com.br
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Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: 
Norte Grill. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-101. Km 64. 
Posto Ypiranga. Vila Nova - Cep: 29941-
010. 
 
Telefone: (27) 3767-0021. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 14 permanen-
tes. 
 
Funcionamento: diariamente para almoço 
das 11h às 14h e jantar a partir das 17h. 
 
Capacidade do empreendimento: 50 
mesas e 200 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: há música 
ambiente, atendimento à la carte e self-
service. 
  
Tipos de cozinha: brasileira. 

 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Cozita da Lola. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Domingos de Oliveira 
Rios. Boa Vista.  Cep: 29931-410. 
 
Telefone: (27) 3763-3978. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 15 permanen-
tes. 
 
Funcionamento: diariamente para almoço 
das 11h às 14h e jantar a partir das 17h. 
 
Capacidade do empreendimento: 35 
mesas e 140 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços:  self-service. 
  
Tipos de cozinha: brasileira. 
 

Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
5.2.2 � BA-
RES/CAFÉS/LANCHONETES 
 
Nome da empresa:  
Gurimel Sorvetes  
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Colatina, 50. Gu-
riri Sul. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 01 permanente 
03 temporários. 
 
Funcionamento: diariamente das 10h as 
22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 05 
mesas  e 20 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou di-
nheiro. 
 
Equipamentos e serviços: self-service de 
sorvete. 



Inventário da Oferta Turística do Município de São Mateus / 2005. 128

 
Tipos de cozinha: sorvetes. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Bar do Mimi. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Balneário de Barra Nova. 
Área não urbana. Cep: 29944-400 
 
Telefone: (27) 9918-7432. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 permanen-
tes. 
 
Funcionamento: diariamente aberto a 
partir das 6h até o ultimo cliente. 
  
Capacidade do empreendimento: 25 
mesas e 100 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música mecâ-
nica, há local para estacionamento. Aten-
dimento à la carte. 
 

Tipos de cozinha: regional. 
 
Descrição e observações complementa-
res: servem porções, bebidas, estaciona-
mento e banheiro masculino e feminino. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Siri na Lata. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: balneário de Barra Nova, em 
frente a praia, ao lado o Bar do Mimi, já 
citado. Área não urbana. Cep: 29944-400 
 
Telefone: (27) 3760-0003. 
 
Gerências: familiar. 
Número de funcionários: 02 permanen-
tes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto a 
partir das 8h até o ultimo cliente. 
  
Capacidade do empreendimento: 18 
mesas e 72 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro, aceita 
cheque somente dos moradores de São 
Mateus. 

 
Equipamentos e serviços: música mecâ-
nica. Atendimento à la carte. 
 
Tipos de cozinha: regional e brasileira. 
 
Descrição e observações complementa-
res: servem refeições, marmitex e PF (pra-
to feito), porções e bebidas. Possui estacio-
namento e sanitários. Há também um tele-
fone público que no dia da visita estava em 
reparos. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Bar do Zeca. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Meleiras. Área não urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 permanen-
tes. 
 
Funcionamento: diariamente a partir das 7h. 
  
Capacidade do empreendimento: 15 
mesas e 50 cadeiras. 
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Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: estacionamen-
to e recreação e lazer. Atendimento à la 
carte. 
 
Tipos de cozinha: regional. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Sorveteria Karamelos. 
 
Edificação: histórico e não tombada. 
 
Localização: Praça São Benedito,54. Cen-
tro. Área urbana Cep: 29930-330. 
 
Telefone: (27)3763-4192 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 permanen-
tes. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a do-
mingo das 11h às 22h  
  
Capacidade do empreendimento: 10 
mesas e 30 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 

 
Equipamentos e serviços: Atendimento à 
la carte e self-service. 
 
Tipos de cozinha: doces, sovertes e so-
bremesas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Lanchonete Estrela do Mar. 
 
Edificação: histórico e não tombada. 
 
Localização: Praça São Benedito, 94. Cen-
tro. Área urbana - Cep: 29930-335. 
 
Telefone: (27) 3763-5629. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 permanen-
tes. 
 
Funcionamento: de segunda a domingo 
das 17h às 23h. 
  
Capacidade do empreendimento: 5 me-
sas e 15 cadeiras. 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ambi-

ente e não há local para eventos. Atendi-
mento à la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Gurisol Guriri Sorveteira  
Lanchonete.Ltda. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombada. 
 
Localização: Avenida Governador Eurico 
Vieira Rezende (Avenida Guriri). Guriri Nor-
te. Área urbana - Cep: 29946-100 
 
Telefone: (27) 3761-1652 e 9988-1450. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 permanen-
tes e 03 temporários. 
 
Funcionamento: de segunda a domingo 
das 17h às 24h 
  
Capacidade do empreendimento: 25 
mesas e 100 cadeiras. 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento à 
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la carte. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Bodega´s Bar. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Guriri s/n Centro,  
Área urbana  
 
Telefone: (27) 3761-1562. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 08 permanen-
tes e 05 temporários. 
 
Funcionamento: de segunda a domingo 
das 17h às 2:00h. 
  
Capacidade do empreendimento: 50 
mesas e 200 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e dinheiro. 
Equipamentos e serviços: música ambi-
ente, atendimento à la carte. 
 

Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Informações complementares:  muito 
conhecido pelos caldos de vários sabores e 
também pelas porções caprichadas,  como 
a de �costelinha de porco com aipim�. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: 
 Araponga´s Bar. 
 
Edificação: contemporâneo, não tombada. 
 
Localização: Praça Dr Péricles Ramos. 
 
Telefone: (27) 3767-8823. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 08 permanen-
tes. 
 
Funcionamento:  diariamente para almo-
ço das 11h às 14h e  para jantar a partir 
das 17h. 
  
Capacidade do empreendimento: 20 
mesas e 80 cadeiras. 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e dinheiro. 
 

Equipamentos e serviços: música ambi-
ente. Atendimento à la carte e self-service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Lual da Praia Lanches. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Horácio Barbosa Alves, 
1532. Guriri Sul. Área urbana. Cep: 29945-
500. 
 
Telefone: (27) 3761-1302. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 permanen-
tes e 02 temporários. 
 
Funcionamento: diariamente a partir das 
14h. 
  
Capacidade do empreendimento: 10 
mesas e 50 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não há local 
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para eventos, há música ambiente. Aten-
dimento em domicilio. 
 
Tipos de cozinha: lanches. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Cascatas Bar e Restaurante. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Jones dos Santos 
Neves, s/nº. Sernamby. Área urbana. Cep: 
29930-440. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 permanen-
tes. 
 
Funcionamento: diariamente para jantar 
das 17h às 23h. 
  
Capacidade do empreendimento: 20 
mesas e 100 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não há local 
para eventos, há música ambiente e aten-
dimento à la carte.  

 
Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Castanheiras Bar. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Oceano Atlântico. 
Bairro Guriri Sul. Área urbana. Cep: 29945-
510. 
 
Telefone: (27) 3761-1233. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 permanen-
tes e 03 temporários. 
 
Funcionamento: diariamente para almoço 
das 8h. 
  
Capacidade do empreendimento: 20 
mesas e 90 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não há local 
para eventos, há música ambiente e aten-
dimento à la carte.  

 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Bar do João. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Governador Eurico 
Vieira Rezende. Guriri Norte. Área urbana. 
Cep: 29946-100 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 permanen-
tes e 03 temporários. 
 
Funcionamento: diariamente de segunda 
a domingo das 8h às 20h. Período de alta 
temporada fica aberto a noite toda. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 
mesas e 100 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: não há local 
para eventos, há música ambiente e ao 
vivo e atendimento à la carte.  
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Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Bar e Restaurante Tucano�s. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Nova Venécia, 788. Guri-
ri Sul. Área urbana. Cep: 29945-470. 
 
Telefone: (27) 3761-1649. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 06 permanen-
tes e 03 temporários. 
 
Funcionamento: diariamente para almoço 
a partir das 10h e jantar somente nos finais 
de semana. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 
mesas e 60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ambi-
ente e atendimento à la carte. 
  

Tipos de cozinha: regional e brasileira, 
especializado em mariscos e carasnguejo. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante e Pizzaria Robertinho. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida João XXIII, 247. 
Centro. Área urbana. Cep: 29930-425. 
 
Telefone: (27) 3763-2674 e 3767-2617. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 15 permanen-
tes. 
 
Funcionamento: diariamente para almoço 
das 11h às 14h e jantar a partir das 17h. 
 
Capacidade do empreendimento: 50 
mesas e 200 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ambi-
ente e ao vivo nos finais de semana. Aten-
dimento à la carte e self-service a quilo. 

Tipos de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Keké. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida João XXIII, 1.034. 
Boa Vista. 
Cep: 29930-000 
 
Telefone: (27) 3763-4354. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente para  almo-
ço das 11h às 14h e jantar a partir das 
17h. 
 
Capacidade do empreendimento: 50 
mesas e 200 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheques ou di-
nheiro. 
Equipamentos e serviços:  atendimento 
à la carte e self-service. 
  
Tipos de cozinha: brasileira. 
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Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Wantuil. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Teimoso, 386. Centro. 
(Atrás da Piana). 
Cep: 29930-170 
 
Telefone: (27) 3763-1423. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente para almoço 
das 11h às 14h e jantar a partir das 17h. 
 
Capacidade do empreendimento: 15 
mesas e 60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque e dinhei-
ro. 
 
Equipamentos e serviços: serve refei-
ções e petiscos em geral. 
  
Tipos de cozinha: brasileira. 
 

Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Rosa de Sarom. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida José Tozzi, 210, casa 
2. Centro - Cep: 29930-010. 
 
Telefone: (27) 3767-2658. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 permanentes. 
 
Funcionamento: diariamente para almoço 
das 11h às 14h e jantar a partir das 17h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 
mesas e  40cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque e dinhei-
ro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento à 
la carte e self-service. 
  
Tipos de cozinha: brasileira. 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 

 
Nome da empresa:  
Nogueira. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-101,n°20,  Km 
64. Posto Esso.  Dom José Dalvit. Cep: 
29931-100 
 
Telefone: (27) 3763-4378. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 15 permanen-
tes. 
 
Funcionamento: diariamente para almoço 
das 11h às 14h e jantar a partir das 17h. 
 
Capacidade do empreendimento: 15 
mesas e 60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: serve bebias e 
petiscos em geral. 
  
Tipos de cozinha: brasileira. 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
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Nome da empresa:  
São Geraldo. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Doutor Arlindo Sodré, 
642. Centro - Cep: 29930-290. 
 
Telefone: (27) 3763-2763. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 12 permanen-
tes. 
 
Funcionamento: diariamente para almoço 
das 11h às 14h e jantar a partir das 17h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 
mesas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: há música 
ambiente e ao vivo nos finais de semana. 
Atendimento à la carte e self-service. 
  
Tipos de cozinha: brasileira. 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 

 
5.2.3 � CASAS DE 
CHÁ/CONFEITARIAS. 
 
Nome da empresa:  
Lanchonete e Confetaria Arymas 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Jones dos 
Santos Neves, 213. Centro . 
Cep: 29930-015. 
 
Telefone: (27) 3763-2560. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 12 permanen-
tes e 1 temporário. 
 
Funcionamento: de segunda-feira à sex-
ta-feira das 07h30 às 21h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 6 me-
sas e 30 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque e dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atende como 
lanchonete e panificadora. 
Tipos de cozinha: lanches rápidos e pani-
ficadora. 

 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Padaria Makerly. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Oceano Atlântico, 
s/nº. Guriri Sul - Cep: 29945-510. Área 
urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 permanen-
tes e 02 temporários. 
 
Funcionamento: diariamente a partir das 5h. 
  
Capacidade do empreendimento: 10 
cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atende como 
confeitaria e panificadora. 
 
Tipos de cozinha: panificadora. 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
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Nome da empresa:  
Tuti Pane Padaria e Lanchonete. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Oceano Índico, 372. 
Guriri Sul. Área urbana. Cep: 29945-570 
 
Telefone: (27) 3761-1423. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 08 permanen-
tes e 02 temporários. 
 
Funcionamento: diariamente a partir das 5h. 
  
Capacidade do empreendimento: 03 
mesas e 15 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atende como 
confeitaria e panificadora. 
 
Tipos de cozinha: panificadora. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
Nome da empresa:  
Padaria Pão Ilha. 
 

Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Esbertalina Barbosa 
Damiani, s/nº.  Guriri Sul - Cep: 29945-
450.. Área urbana.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 08 permanen-
tes e 02 temporários. 
 
Funcionamento: diariamente a partir das 
5h. 
  
Capacidade do empreendimento: 06 
cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atende como 
confeitaria e panificadora. 
 
Tipos de cozinha: panificadora. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Padaria Pão de Mel. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
Localização: Av. José Bahia, 251. Boa 
Vista. Cep: 2993-370 

 
Telefone: (27)3767-3064 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 07 permanen-
tes. 
 
Funcionamento: diariamente à partir das 
5h. 
  
Capacidade do empreendimento:  10 
pessoas no balcão. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atende como 
confeitaria e panificadora. 
 
Tipos de cozinha: panificadora. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Padaria e Confeitaria Pão de Mel. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Dr. Arlindo Sodré, S/n. 
Fátima. Cep: 29933-540 
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Telefone: (27)3762-3956 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 permanen-
tes. 
 
Funcionamento:  diariamente à partir das 
5h. 
  
Capacidade do empreendimento:  15 
pessoas  no balcão. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atende como 
confeitaria e panificadora. 
 
Tipos de cozinha: panificadora. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
 
5.3 � Agenciamento. 
 
5.3.1 � AGÊNCIAS DE VIAGENS  

E TURISMO. 
 
Nome da empresa:  

Mir -Tur Viagens e Turismo 
 
Localização: Avenida Jones dos 
Santos Neves, 78, primeiro andar. 
Centro. Cep: 29930-000. 
 
Telefone: (27) 3763-2236 
 
Fax: (27) 3763-3785. 
 
E-mail: mirtur@samanet.com.br 
 
Gerencias: geral. 
 
Número de funcionários: 03 permanen-
tes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
de segunda a sexta-feira de 8h às 18h ho-
ras e aos sábados de 8h às 14h. 
 
Formas de pagamento: cheque, dinheiro, 
cartão de crédito ou voucher. 
 
Serviços especializados: emissivo e pas-
sagens aéreas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
Nome da empresa:  
Rotas Viagens e Turismo. 
 

Localização: Praça São Benedito, 54, Cen-
tro. 
 
Telefone: (27) 3763 1710 e 9948 9493. 
 
Gerencias: geral. 
 
Número de funcionários: 03 permanen-
tes. 
 
Período de funcionamento: permanente, 
de segunda a sexta-feira de 8h às 18h e 
aos sábados de 8h às 14h. 
 
Formas de pagamento: cheque, dinheiro, 
cartão de crédito ou voucher. 
 
Serviços especializados: emissivo e re-
ceptivo da �Rota do Verde e das Águas�. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
 
5.4 � Transportes. 
 
5.4.1 � TRANSPORTADORAS TURÍSTICAS. 
 
Nome da empresa:  
Viação Águia Branca 
 
Integra rede de transportes: nacional. 

mailto:mirtur@samanet.com.br
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Endereço: Rodovia BR-101, s/n°. Km 66. 
Boa Vista. Cep: 29931-900 
 
Telefone: (27) 3763-1218 
 
E-mail: fabio@aguiabranca.com.br 
 
Gerencias: administrativa. 
 
Período de atendimento: todos os dias, 
das 05h às 17h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: valor 
por diária. 
 
Tipos de transporte: rodoviário contrata-
do. 
 
Características do veículo/frota: estão 
disponíveis dois tipos de carro: convencio-
nal e executivo. 
 
Abrangência do atendimento: local, 
regional e interestadual. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: executivo com 46 
lugares, ar condicionado, café e água. Con-
vencional com banheiro e 14 lugares. 
 
 
Nome da empresa:  
Viação Itapemirim 

 
Integra rede de transportes: nacional. 
 
Endereço: Rodovia BR-101, Km70. Seac. 
Cep: 29937-310 
 
Telefone: (27) 3773-3305 e 3763-3444. 
 
E-mail: discosm@itapemirimcorp.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Período de atendimento: todos os dias, 
das 08h às 17h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: valor 
por diária. 
 
Tipos de transporte: rodoviário contrata-
do. 
 
Características do veículo/frota: estão 
disponíveis dois tipos de carro: convencio-
nal e executivo. 
 
Abrangência do atendimento: local, 
regional e interestadual. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: executivo com 46 
lugares, ar condicionado, café e água. Con-
vencional com banheiro e 14 lugares. 
 
 

 
5.4.2 � TÁXIS. 
 
Nome da empresa:  
Ponto de Táxi. 
 
Localização: Avenida João XXIII, 
s/nº. Rodoviária Centro - Cep: 
29930-420. 
 
Telefone: (27) 3767-2550. 
 
Gerências: não há. 
 
Número de funcionários: 33 motoristas 
permanentes. 
 
Período de atendimento: segundas e 
domingos 24 horas por dia. 
 
Formas de ingresso/pagamento: che-
que ou dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: pró-
pria, são 33 automóveis com modelo e ano 
variados. 
 
Abrangência do atendimento: local, 
regional e nacional. 
 

mailto:fabio@aguiabranca.com.br
mailto:discosm@itapemirimcorp.com.br
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Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado e 
música ambiente. 
 
Descrição e observações com-
plementares: o único registro que 
possuem é a inscrição Municipal, 
com um número individual para ca-
da motorista registrado. 
Além dos já citados, em Guriri há 3 
táxis. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Ponto de Táxi. 
 
Localização: Maria Amélia na Ro-
dovia BR-101.  
 
Gerências: não há. 
 
Número de funcionários: 04 motoristas 
permanentes. 
 
Período de atendimento: segundas e 
domingos 24 horas por dia. 
Formas de ingresso/pagamento: che-
que ou dinheiro. 

 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: pró-
pria, são 04 automóveis com modelo e ano 
variados. 
 
Abrangência do atendimento: local, 
regional e nacional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado e 
música ambiente. 
 
Descrição e observações com-
plementares: o único registro que 
possuem é a inscrição Municipal, 
com um número individual para ca-
da motorista registrado. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Ponto de Táxi. 
 
Localização: Avenida Guriri, s/n. 
 
Gerências: não há. 
 

Número de funcionários: 03 motoristas 
permanentes. 
 
Período de atendimento: segundas e 
domingos 24 horas por dia. 
 
Formas de ingresso/pagamento: che-
que ou dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: pró-
pria, tipos variados e são 03 modelos ano 
diversos. 
 
Abrangência do atendimento: local, 
regional e nacional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado e 
música ambiente. 
 
Descrição e observações com-
plementares: o único registro que 
possuem é a inscrição Municipal, 
com um número individual para ca-
da motorista registrado. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
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5.5 � EVENTOS. 
 
5.5.1 � AUDITÓ-
RIOS/SALÕES/SALAS. 
 
Nome:  
Auditório do SAAE 
 
Endereço: Avenida João XVIII, 2.204. 
Centro. Cep: 29930-000 
 
Telefone: (27)3763-1444. 
 
Web site: www.saaesma.com.br 
 
E-mail: uad@saaesma.com.br 
 
Gerências: geral do SAAE. 
 
Número de funcionários: 03 permanen-
tes. 
 
Formas de pagamento do uso de equi-
pamento/serviços: é cobrado o valor por 
dia. 
 
Características gerais: possui banheiros 
femininos e masculinos, ar condicionado e 
80 cadeiras tipo carteiras.. 
 
Espaço físico: capacidade para 80 pesso-
as. 

 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
Nome: Salão Ouro Negro � Cen-
tro Recreativo Ouro Negro. 
 
Localização: Av. Jones dos Santos Neves, 
s/n°. Sernamby. Cep: 29930-440 

Telefone: (27)3763-4941 
 
Gerências:  Lions Clube de São Mateus 
Cricaré. 
 
Número de funcionários: 3 permanentes. 
 
Formas de pagamento do uso de equi-
pamento/serviços: valores diferenciados 
pelo porte dos eventos. 
 
Características gerais: dispõe de ventila-
dores de teto e de parede, 90 mesas e 380 
cadeiras, banheiros masculinos e femininos, 
freezer e fogão. 
 
Espaço físico: capacidade para 800 pes-
soas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 

 
5.5.2 � EMPRESAS ORGANIZA-
DORAS  

E PROMOTORAS DE EVEN-
TOS. 

 
Nome:  
Marcelo Paiva Eventos 
 
Localização: praça municipal, 05 centro. 
CEP 29930-000 
 
Telefone: (27) 9271-7240 e (27) 3763-
2169 
 
E-mail: paivaeventos@hotmail.com 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 01 permanente 
e o número de funcionários temporários,  
depende do evento. 
 
Formas de pagamento do uso de equi-
pamento/serviços: os ewventos organi-
zados por esta empresa, normalmente tem 
acesso pago. 
 
Características gerais: esta empresa 
organiza eventos consolidados como o 
SKOLFOUREGGAE e o Ilha Mix. 
 
Espaço físico:  depende do evento. 

http://www.saaesma.com.br
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Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
 
5.6 � Lazer e Entretenimento.  
 
5.6.1 � PARQUE DE DIVERSÕES  

E TEMÁTICOS. 
 
Nome da empresa:  
Guriri Beach. 
 
Razão social: Parque Aquático Guriri Ltda-
ME. 
 
Localização: Rua Horácio Barbosa Alves, 
2D 20A. Gurir Norte - Cep: 29946-540. 
 
Telefone: (27) 3761-1090. 
 
Web Site: http://www.guriribeach.com. 
 
E-mail: guriribeach@ig.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 permanen-
tes e 20 temporários. 
 

Forma de ingresso: pago. 
 
Período de funcionamento: sábado e 
domingo, das 9h às 17h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimenta-
ção, serviços de limpeza, serviço de segu-
rança e telefone público. 
 
Principais instalações: rio com corrente-
za, piscina central, piscina infantil, tobo-
água capacidade para 500 pessoas e bar 
capacidade 1.000 mil pessoas. 
 
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: não há. 
 
Descrição e observações com-
plementares: de 20 de dezembro 
até o final de janeiro o parque fun-
ciona de segunda a domingo. 
O local também é alugado para e-
ventos particulares. 
 
No verão circula no local um público 
de aproximadamente 2.000 mil pes-
soas. 
 
Alguns freqüentadores são associa-
dos. 
 

Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
5.6.2 � PARQUES, JARDINS E 
PRAÇAS. 
 
Nome da empresa:  
Praça São Benedito. 
 
Localização: Praça São Benedito, Centro. 
Sede - Cep: 29930-330. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de São 
Mateus. 
 
Número de funcionários: 01 permanente 
e 01 temporário. 
 
Forma de ingresso: gratuito. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
locais de alimentação, serviços de limpeza, 
telefone público e estacionamentos. 
 
Principais instalações: Igreja de São 
Benedito. 
 

http://www.guriribeach.com
mailto:guriribeach@ig.com.br.
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Principais atividades ocorrentes no 
atrativo:  passeio e descanso  de pedes-
tres. 
 
Descrição e observações com-
plementares: na Praça de São Be-
nedito ocorre no mês de dezembro 
a Festa de São Benedito. 
Em toda última segunda �feira do mês é 
celebrada uma missa afro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Praça Mesquita Neto. 
 
Localização:  Praça Mesquita Neto, Cen-
tro. Sede - Cep: 29930-270. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de São 
Mateus. 
 
Número de funcionários: 01 permanente 
e 03 temporários. 
 
Forma de ingresso: gratuito. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Equipamentos, instalações e serviços:  
telefone público, instalações sanitárias e 

locais para alimentação não adaptados e 
serviços de limpeza e de segurança. 
 
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: Feira de Artes na Praça, com 
artesanato, gastronomia, exposições e a-
presentações culturais. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Praça da Matriz. 
 
Localização: Praça da Matriz, Centro. Sede . 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de São 
Mateus. 
 
Número de funcionários: 01 permanente 
e 01 temporário. 
 
Forma de ingresso: gratuito. 
 
Período de funcionamento: todos os 
dias, em qualquer horário. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
locais de alimentação, telefone público e 
estacionamento. 
 

Principais atividades ocorrentes no a-
trativo:  passeio e descanso de pedestres. 
 
Descrição e observações com-
plementares: a praça localiza-se 
na concentração do museu, no Mi-
rante do Rio Cricaré e na pista de 
skate. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
5.6.3 � CLUBES. 
 
Nome da empresa:  
CEPE - Clube dos Empregados  
da PETROBRAS. 
 
Localização: Rodovia Othovarino Duarte 
Santos, s/nº, Km 2. Bairro Universitário. 
Sede - Cep: 29945-690. 
 
Telefone: (27) 3763-1590. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 permanen-
tes. 
 
Forma de ingresso: pago. 
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Período de funcionamento: de sábado a 
domingo para visitantes externos e todos 
os dias para associados. Horário das 8h às 
23h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimenta-
ção, serviço de limpeza, serviço de segu-
rança, havendo adaptação para portadores 
de necessidades especiais, serviço de saú-
de, telefone público e estacionamento com 
200 vagas. 
  
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: atividades esportivas e de recre-
ação. 
 
Descrição e observações com-
plementares: oferece espaço para 
eventos públicos e privados, incluin-
do shows, jantares, aniversários, 
reuniões, etc. 
 
O clube de associados, entretanto, 
aceita visitantes externos no final de 
semana e feriados. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 

Nome da empresa:  
Camurupin Clube da Ilha. 
 
Localização: Bosque da Praia. Bairro Guriri 
Sul. 
 
Telefone: (27) 9988-2030. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 permanen-
tes. 
 
Forma de ingresso: pago. 
 
Período de funcionamento: sexta-feira, 
sábado e domingo. Funciona das 5h às 18h. 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, serviço de limpeza e 
estacionamento. 
  
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: campeonatos de pesca, gincana 
de pesca embarcada e arremesso e passei-
os ecológicos. 
 
Descrição e observações com-
plementares: há píer para embar-
que e desembarque das embarca-
ções. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 

 
 
 
5.6.4 � PISTAS DE PATINAÇÃO,  

MOTOCROSS E OUTROS. 
 
Nome da empresa:  
Rampa de Skate. 
 
Localização: no mirante do Cricaré, Cen-
tro. Sede. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de São 
Mateus. 
 
Número de funcionários: 01 permanente 
e 01 temporário. 
 
Forma de ingresso: gratuito. 
Período de funcionamento: todos os dias 
e a qualquer horário. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
local de alimentação, telefone público e 
estacionamento. 
 
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: atividade de lazer na rampa po-
dendo utilizar skate, patins ou bicicleta. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
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5.6.5 � ESTÁDIOS, GINÁSIOS  

E QUADRAS. 
 
Nome da empresa:  
Ginásio Guriri. 
 
Localização: Rua Oceano Índico. Guriri Sul 
- Cep: 29945-570. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de São 
Mateus. 
 
Número de funcionários: 02 permanen-
tes. 
 
Forma de ingresso: gratuito. 
 
Período de funcionamento: todos os dias 
das 19h às 22h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimenta-
ção, serviço de limpeza, telefone público e 
estacionamento. 
 
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: esportivas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 

 
Nome da empresa:  
Ginásio de Esportes Greca. 
 
Localização: Avenida Berlim, s/nº. Bairro 
Santo Antônio. Área urbana. Cep: 29941-
530. 
 
Telefone: (27) 3763-5584. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de São 
Mateus. 
 
Número de funcionários: 03 permanen-
tes e 06 temporários. 
 
Forma de ingresso: gratuito. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta no horário das 14h às 22h. 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimenta-
ção, serviço de limpeza, telefone público e 
estacionamento. 
 
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: esportivas. 
 
Descrição e observações com-
plementares: no local funciona o 
Barracão da Escola de Samba Uni-
dos de Sernamby. 
 

Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
5.6.6 � MIRANTES/BELVEDERES. 
 
Nome da empresa:  
Mirante de Cricaré. 
 
Localização: Praça da Matriz Centro. sede. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de São 
Mateus. 
Número de funcionários: 01 permanen-
te. 
 
Forma de ingresso: gratuito. 
 
Período de funcionamento: todos os dias 
a qualquer horário. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
locais de alimentação, telefone público e 
estacionamento. 
 
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: vistas para o vale, no Rio Cricaré 
e o Bairro do Porto de São Mateus. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
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5.6.7 � CINEMAS. 
 
Nome da empresa:  
Cine Teatro Shopping. 
 
Localização: Praça São Benedito, 192. 
Centro. Sede. 
 
Telefone: (27) 3763-1257. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 permanen-
tes. 
 
Forma de ingresso: pago. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
domingo sendo o horário de acordo com a 
programação de filmes e eventos. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, serviços de limpeza 
e telefone público. 
 
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: exibição de filmes, peças tea-
trais, congressos e palestras. 
 

Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
 
5.7 � Outros Serviços  

e Equipamentos Turísticos. 
 
5.7.1 � INFORMAÇÕES TURÍSTI-
CAS. 
 
5.7.1.1 - Centro e Posto  

de Informações Turísti-
cas. 

 
Nome da empresa:  
CIT � Guriri. 
 
Localização: Praça Wilson Gomes, 
Ilha de Guriri.- Cep: 29941-660. 
 
Web site: www.saomateus.es.gov.br 
 
Gerências: Secretária Municipal de Turis-
mo. 
 
Número de funcionários:  01 permanen-
te e 04 temporários. 
 
Forma de pagamento: gratuito. 

 
Período de funcionamento: todos os 
dias, das 9h às 21h, (só durante o período 
de verão). 
 
Equipamentos e serviços: serviços de 
limpeza e estacionamento.  
 
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: informações sobre serviços e 
roteiro do município. 
 
Descrição e observações com-
plementares: este CIT só funciona 
durante o verão e em eventos espe-
cíficos de Guriri. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
CIT � Porto. 
 
Localização: Praça Largo do Chafa-
riz, Porto. 
 
Web site: www.saomateus.es.gov.br 
 
Gerências: Secretária Municipal de Turis-
mo. 
 

http://www.saomateus.es.gov.br
http://www.saomateus.es.gov.br
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Número de funcionários: 01 permanente 
e 03 temporários. 
 
Forma de pagamento: gratuito. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta, das 9h às 17h. 
 
Equipamentos e serviços: instalações 
sanitárias, serviços de limpeza, telefone 
público e estacionamento.  
 
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: informações sobre o patrimônio 
histórico da cidade. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
5.7.2 � ENTIDADES, ASSOCIAÇÕES  

 E PRESTADORES DE SERVIÇOS      
TURÍSTICOS. 

 
Nome da empresa:  
Associação de Garçons de São Mateus. 
 
Localização: Rua Doutor Arlindo Sodré, 
398. Centro. - Cep: 29930-290. 
 
Telefone: (27) 3763-4790. 
 
Gerências: não há. 

 
Número de funcionários: não há. 
 
Período de funcionamento: de segunda-
feira à sexta-feira, das 08h às 18h. 
 
Formas de pagamento:  anuidade. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
básicos administrativos. 
 
Principais atividades ocorrentes: reivin-
dicar e capitalizar melhorias para os associ-
ados.  
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
AMA - Associação Mateense  
de Artesanato. 
 
Localização: Sítio Histórico do Porto de 
São Mateus. 
 
Telefone: (27) 3763-1088. 
 
Gerências: não há. 
 
Número de funcionários: 01 permanen-
te. 
 

Período de funcionamento: de segunda-
feira a sexta-feira, das 08h às 18h. 
 
Formas de pagamento: anuidade. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
básicos administrativos. 
 
Principais atividades ocorrentes: reivin-
dicar e capitalizar melhorias para os associ-
ados.  
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL 
 
Localização: Rua Rômulo Martins, nº 17, 
Bairro Boa Vista. Cep: 29931-640. 
 
Telefone: (27) 3763-2660. 
 
E-mail: cdlsm@terra.com.br 
 
Gerências: administrativa e comercial. 
 
Número de funcionários: 08 permanen-
tes. 
 
Período de funcionamento: de segunda-
feira a sexta-feira das 08h às 18h e sába-
dos das 08h às 13h. 
 

mailto:cdlsm@terra.com.br
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Formas de pagamento: anuidade. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
básicos administrativos. 
 
Principais atividades ocorrentes: reivin-
dicar e capitalizar melhorias para os associ-
ados.  
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Colônia de Pescadores. 
 
Localização: Praça Largo do Chafariz, nº 
17. Bairro Porto. 
 
Telefone: (27) 3763-4786 
 
Gerências: não há. 
 
Número de funcionários: não há. 
 
Período de funcionamento: de segunda-
feira a sexta-feira, das 08:00h às 18:00h. 
 
Formas de pagamento: anuidade. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
básicos administrativos. 
 

Principais atividades ocorrentes: reivin-
dicar e capitalizar melhorias para os associ-
ados.  
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:   
Centro Cultural Porto -  CCP. 
 
Localização: Praça Largo do Chafariz, 
Bairro Porto. 
 
Gerências: não há. 
Número de funcionários: não há 
 
Período de funcionamento: de segunda-
feira a sexta-feira, das 08h às 18h. 
 
Formas de pagamento: anuidade. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
restaurante para 300 pessoas, pousada 
com 40 leitos e salas comerciais, localiza-
dos no �Porto�. 
 
Principais atividades ocorrentes: reivin-
dicar e capitalizar melhorias para o Sítio 
Histórico do Porto. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco.  

6 - INFRA-ESTRUTURA DE APOIO TU-
RÍSTICO 
6.1 � Informações Básicas do 
Município. 
 
6.1.1 � CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 
6.1.1.1 - Políticas 
 
Nome da empresa:  
São Mateus. 
 
Localização: ao norte, margem da Rodo-
via BR-101, a 219 Km da Capital. 
 
Endereço da Prefeitura: Avenida Jones 
dos Santos Neves, nº 70, Bairro Centro - 
Cep: 29930-010. 
 
Telefone: (27) 3761-4850 e 3761-4851. 
 
Fax: (27) 3763-2812. 
 
Web Site: 
http://www.saomateus.es.gov.br. 
 
E-mail: turismo@saomateus.es.gov.br. 
 
Registro Estadual: 27.167.487/0001-12. 
 
 
6.1.1.2 - Geográficas 
 

http://www.saomateus.es.gov.br.
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Localização: posição geográfica determi-
nada pelo paralelo 18º 42� 58 �de latitude 
ao sul, em sua interseção com o meridiano 
de 39º 51� 21�, longitude a oeste. 
 
Área Total do Município: 2.543Km². 
Município Limítrofes:  

 ao norte: Boa esperança, Pinheiro, 
Conceição da Barra. 

 ao sul: Vila Valério, São Gabriel da 
Palha, Linhares e Jaguaré. 

 e ao leste: Oceano Atlântico. 
 ao oeste: Boa Esperança e Nova 

Valério. 
 
Distritos:  

 Nova Verona; 
 Nestor Gomes; 
 Itauninhas e 
 Barra Nova. 

 
Temperatura:  

 Média: 24ºC. 
 Máxima: 30ºC e 
 Mínima: 19ºC. 

 
Clima: megatérmico, seco sub-úmidos e 
tropical úmido. Varia entre 25º a 30º no 
verão e 19º a 21º no inverno. 
 
Altitude Média: 36m acima do nível do 
mar. 
 
 

 
 
 
 
6.1.1.3 - Econômicas 
 
Principais Atividades Econômicas:  

 extrativismo mineral; 
 petróleo; 
 pecuária; 
 agricultura: café, coco, pimenta, 

mamão, macadâmia, palmito, goia-
ba, aroeira, maracujá e 

 seringueira e 
 pesqueira. 

 
 
6.1.2 � ASPECTOS HISTÓRICOS. 
 
Foi colonizado 1554 pelos portugueses. Em 
1558, Fernão de Sá, filho do governador do 
Brasil, Mem de Sá, foi morto pelos índios 
Aymorés numa batalha pela colonização na 
confluência do Rio Mariricu com o Rio Crica-
ré. A cidade recebeu o nome de São Mateus 
pelo fato de ter sido no Dia do Evangelista 
São Mateus, em 21 de setembro, que o 
Padre José de Anchieta visitou a cidade. 
 
Foi elevada de povoação à categoria de vila 
em 27 de setembro em 1564, a criação da 
vila foi necessária para que fosse instalada 
na região uma força policial que impedisse 
a subida do Rio Cricaré, cujas nascentes 

ficavam próximas às minas de ouro de Mi-
nas Gerais. 
 
O Porto de São Mateus foi importante no 
passado, pois nele desembarcavam grande 
parte dos negros que vieram ao Brasil e 
nele foi aprendido o ultimo carregamento 
clandestino de negros e africanos em 1856. 
A Igreja Velha na parte alta de São Mateus 
no século XIX. Foi construída a mando dos 
jesuítas, por escravos negros, à base de 
argamassa de óleo de baleia e cal. 
 
Referências/Documentos consultados: 
1. Prefeitura Muncipal de São mateus; 
2. www.ipes.es.gov.br. 
 
 
 
6.1.3 � ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 
 
6.1.3.1 - Estrutura Administrativa. 
 
Nome do Prefeito:  
Lauriano Marcos Zancanela. 
 
Localização da Prefeitura: Aveni-
da Jones dos Santos Neves, nº 70, 
Centro. São Mateus-ES. Cep: 
29930-010. 
 
Telefone: (27) 3761-4850 e 3761-4851. 
 

http://www.ipes.es.gov.br.
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Fax: (27) 3763-2812. 
 
Web Site: 
http://www.saomateus.es.gov.br. 
 
Número de secretarias, departamentos 
e outros:  

 Secretaria Municipal de Administra-
ção e Desenvolvimento; 

 Secretaria Municipal de Turismo;  
 Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos;  
 Secretaria Municipal de Obras;  
 Secretaria Municipal de Saúde;  
 Secretaria Municipal de Meio Ambi-

ente;  
 Secretaria Municipal de Educação;  
 Secretaria Municipal de Finanças;  
 Secretaria Municipal de Agricultura;  
 Secretaria Municipal de Cultura;  
 Secretaria Municipal de Ação Soci-

al;  
 Secretaria Municipal de Coordena-

dora de Planejamento; 
 Chefe de Gabinete Assessoria de 

Comunicações Social; 
 Vice- Prefeito e 
 Procuradora Municipal. 

 
 
6.1.3.2 - Gestão do Turismo. 
 
Órgão Oficial de Turismo: SETUR - Se-
cretaria de Turismo. 

 
Titular do órgão: Felício Corrêa da Costa 
Neto  
 
Localização: Praça São Benedito, 57, Cen-
tro - Cep: 29930-335. 
 
Telefones - Prefeitura: 27 3763 1088 / 
Celular: 27 9948 6197 
 
Fax: 27 3763 1088. 
 
Web site: 
http://www.saomateus.es.gov.br. 
 
E-mail: turismo@saomateus.es.gov.br. 
 
Conselho Municipal de Turismo:  
. Henderson Campos Comper, 
. Mauro Luis Simão, 
. Mário Ribeiro Mendes Júnior, 
. Maridéia Beltrame Zancanela, 
. Cláudia Mara A. J. Zanelato, 
. Paulo Roberto de A. Matos, 
. Aloísio Bastos de Aguiar Jr, 
. José Eustáquio de Freitas, 
. Fábio Fontaneli Maciel, 
. Willis Tonini, Ronaldo Roffmann, 
. Franscisco Carlos C. Silva, 
. Sargento Elcia Maria R. Santos, 
. André Motta Rodrigues, 
.  Edvaldo B. de Gusmão, 
. José Fernandes Magnago de Jesus, 
. Helvécio Antônio F. Jr, 

. Júnior Alves E. Ramos, 

. Gian Carlos Lopes Machado, 

. Eduardo de Oliveira, 

. Jânio Lopes e 

. Olindino Borgo, 
 
 
 
 
6.1.4 � LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. 
 
Lei Orgânica do Município: lei de 
nº001/90 de 1990. 
 
Legislação de Proteção do Patrimônio 
Cultural: Legislação do CEC. 
 
Legislação de Incentivos Fiscais para o 
Turismo: não há.  
 
Plano Diretor: Fase de Elaboração. 
 
Outras: Código de obras � 251/2003. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. in loco; 
2. Secretaria de Turismo; 
3. Câmara Municipal de São Mateus. 

 
 
 
6.1.5 � FERIADOS E DATAS  

COMEMORATIVAS MUNICIPAIS. 
 

http://www.saomateus.es.gov.br.
http://www.saomateus.es.gov.br
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Setembro 
 Emancipação da Cidade � 21 

de Setembro; 
 
Dezembro 

 São Benedito � 27 de dezem-
bro; 

 
 
 
6.1.6 � SERVIÇOS PÚBLICOS. 
 
Abastecimento de Água. 
 
Empresa responsável: CESAN - Compa-
nhia Espirito Santense de Saneamento.  
 
Forma de abastecimento de água dos 
domicílios particulares permanentes e 
número de domicílios dos atendidos 
(%):  

 rede geral � 78,2%; 
 poço ou nascente �  18,6%; 
 outra � 3,2%. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: < 
<http://www.ipes.es.gov.br/perfil/p
df/municipios/68/Habitacao/tab06.
pdf>. Acesso em jan. 2005. Fonte 
dos dados: IBGE. Microdados do 
Censo 2000. 

 

Tipo de abastecimento de água: fluvial. 
 
Empresa: SAAE � Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto. 
 
Endereço: Avenida João XVIII, 2.204. 
Centro. 
 
Cep: 29930-000 
 
Telefone: São Mateus � 194 e (27) 3763-
1444. Ilha de Guriri � (27) 3761-1534. 
 
Web-site: 
http://www.saaesma.com.br/historia.htm 
 
 
Serviços de Esgoto 
 
Empresa responsável: SAAE � Serviço 
Autônomo de água e Esgoto. 
 
Forma de esgotamento sanitário dos 
domicílios particulares permanentes  e 
número dos atendidos (%):  

 fossa rudimentar � 26,5%; 
 fossa séptica � 7,4%; 
 outro escoadouro � 0,3%; 
 rede geral de esgoto ou pluvial � 

55,9%; 
 rio, lago ou mar � 2,1%; 
 vala � 2,7% e 
 nenhuma � 5,0%. 

 

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

 fossa rudimentar � 15,0%; 
 fossa séptica � 7,6%; 
 outro escoadouro � 0,1%; 
 rede geral de esgoto ou pluvial � 

69,2%; 
 rio, lago ou mar � 2,5%; 
 vala � 3,0%; 
 nenhuma � 2,6%. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: < 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pd
f/municipios/68/Habitacao/tab08.p
df>. Acesso em jan. 2005. Fonte 
dos dados: IBGE. Microdados do 
Censo 2000. 

 
Tipo de abastecimento de esgoto: en-
canamento. 
 
 
Serviços de Energia 
 
Tipo de abastecimento de energia: elé-
trica. 
 
Empresa responsável: ESCELSA Espírito 
Santo Centrais Elétricas. 
 
Endereço: Av. José Tose, 1.500, lj06. Cen-
tro. 

http://www.saaesma.com.br/historia.htm
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pd
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Cep: 29930-000 
 
Telefone: (27) 3763-1263. 
 
Número de domicílios atendidos:  
1. Residencial � 22.009; 
2. Comercial � 2.149; 
3. Industrial � 240; 
4. Rural � 3.209. 
Referências/Documentos consultados:  

1. ESCELSA - Espírito Santo Centrais 
Elétricas. 

2. www.sebraees.com.br 
http://www.sebraees.com.br/municipio
s/tel_mos_mun_5.asp?codigo=838&cod
igo_categoria=784, pesquisa realizada 
em jun 2004. 

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

 coletado � 78,1%; 
 jogado em rio, lago ou mar 

� 0,2%; 
 jogado terreno baldio ou 

logradouro � 3,4%; 
 queimado ou enterrado � 

17,4% e  
 tem outro destino � 0,8%. 

 

Empresa responsável: SAMON - Sanea-
mento e Montagem Ltda. 
(Empresa certificada pela ISO 9002.) 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: 
<http://www.ipes.es.gov.br/perfil/p
df/municipios/68/Habitacao/tab09.
pdf p>. Acesso em jan. 2005. Fonte 
dos dados: IBGE. Microdados do 
Censo 2000. 

Tipo de abastecimento de coleta de 
lixo: com caminhão de lixo e efetuado pe-
los garis. 
 
 
Endereço: R. Áureo Gelio Oliveira Neves, 
285. Santo Antônio.  
 
Cep: 29941-515 
 
Telefone: (27) 3763-5729. 
 
 
Equipamentos, instalações e 
Serviços Públicos:  
 
Telefones Públicos: 
14.613(abril/2003). 
Terminais Telefônicos Existen-
tes: 16.780(abril/2003). 
 
 

Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Prefeitura Municipal de São 
Mateus 

2.www.sebraees.com.br 
<http://www.sebraees.com.br/m

unicipi-
os/tel_mos_mun_5.asp?codigo=838
&codigo_categoria=784>. Acesso 
em: dez. 2004. 
 
 
 
 
6.1.7 - OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Distância da Sede à Capital do 
Estado: 219km. 
 
Taxa de urbanização: 76,3 
 
Densidade demográfica: 38,6 
(2000) 
        42,3 (2004) 
 
População residente: é de 99.133 
habitantes, em 2004, de acordo 
com a estimativa do IBGE. Pelo re-
sultado preliminar do Censo Demo-
gráfico 2000 (IBGE), a população 

http://www.sebraees.com.br
http://www.sebraees.com.br/municipio
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masculina era de 44.954 e a femini-
na era de 45.388 habitantes 
(50,24%). Viviam na zona urbana 
68.944 (76,31%) e na rural 21.398 
habitantes. A taxa de crescimento 
anual era de 2,29%. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  
1. Guia Turístico de São Mateus e 

Guriri. Agenda Cultural, Ano VII, 
editado pelo Jornal de São Ma-
teus Ltda-ME, 2004. Dados his-
tóricos baseados em: NARDOTO, 
Eliezer e LIMA, Herinéia. Histó-
ria de São Mateus. EDITAL-
Editora Atlântica Ltda, fev. 1999. 

 
6.2 � Meios de Acesso ao Muni-
cípio. 
 
 
6.2.1 � Terrestres. 
 
6.2.1.1 - Terminais/Estações  

Rodoviárias e  
Serviços Rodoviários. 

 
Nome da empresa:  

Viação São Gabriel. 
 
Integra rede de transportes: regional e 
local. 
 
Localização: Rua Travessa Per-
nambuco, 653. Boa Vista Cep: 
29931-230. 
 
Telefone: (27) 3763-2443. 
 
Gerencias: geral. 
 
Período de atendimento: ida São 
Mateus x Barra Nova às 15h. So-
mente nos dias segundas, quartas, 
sextas e domingos. 
 
Formas de ingresso/pagamento: dinhei-
ro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: rodo-
viário coletivo urbano. 
 
Abrangência do atendimento: local e 
municipal. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 

Distrito: Barra Nova. 
 
Meios de acesso ao município: Munici-
pal, não pavimentado, regular. 
 
Equipamentos, serviços e facilidades 
nos equipamentos e vias de acesso:  
não há. 
 
Descrição e observações complementa-
res: acessos para outros municípios e capi-
tais devem ser efetuados pelo Município de 
São Mateus. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Distrito: Nestor Gomes. 
 
Meios de acesso ao Município:  Rodovia 
� BR 101 - Federal, pavimentado e bom. 
 
Equipamentos, serviços e facilidades nos 
equipamentos e vias de acesso:  não há. 
 
Descrição e observações complementa-
res: acessos para outros municípios e capi-
tais devem ser efetuados pelo Município de 
São Mateus. 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
Distrito: Itauninhas. 
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Meios de acesso ao Município:  

 Federal, pavimentado bom. 
 Estadual pavimentada regular. 

 
Equipamentos, serviços e facilidades nos 
equipamentos e vias de acesso: não há. 
 
Descrição e observações complementa-
res: acessos para a capital ou outras capitais 
e municípios são efetuadas por São Mateus. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Distrito: Nova Verona. 
 
Meios de acesso ao Município:  

 Federal, pavimentado regular e 
 Municipal, não-pavimentado e pre-

cário. 
 
Equipamentos, serviços e facilidades 
nos equipamentos e vias de acesso: 
não há. 
 
Descrição e observações complementa-
res: acesso para outras capitais e municí-
pios devem ser feitos pelo Município de São 
Mateus. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 

 
Município de São Mateus Sede. 
 
Meios de acesso ao Município:  

 Federal, pavimentado, bom; 
 Estadual, pavimentada e bom e 
 Municipal, vicinais, não pavimenta-

da e regular. 
Rodovia BR 101. 
 
Equipamentos, serviços e facilidades 
nos equipamentos e vias de acesso: 
serviço de limpeza, instalações sanitárias, 
locais para alimentação, locais de embar-
que e desembarque e lojas de conveniên-
cias não adaptadas, vendas de passagens e 
telefone público.  
 
Acesso para capital do estado: diária, 
quantidade 09. 
 
Acesso para outras capitais (ônibus):  

 São Paulo, chegada e saída, diária, 
quantidade 12, 

 Rio de Janeiro, chegada e saída, di-
ária, quantidade 02, 

 Belo Horizonte, chegada e saída, 
diária, quantidade 01, 

 Salvador, chegada e saída, diária, 
quantidade 1 e 

 Curitiba, chegada e saída, semanal, 
quantidade 02.  

 
Acesso para outros municípios (ônibus): 

 Linhares, chegada e saída, diária, 
quantidade 16,  

 Nova Venécia, chegada e saída, di-
ária, quantidade 07, 

 Colatina, chegada e saída, diária, 
quantidade 02, 

 Governador Valadares, chegada e 
saída, diária, quantidade 02, 

 Porto Seguro, chegada e saída, diá-
ria, quantidade 2 e 

 Conceição da Barra, chegada e saí-
da, diária, quantidade 06. 

 
Descrição e observações complementa-
res: quase todos os ônibus circulam em 
trânsito, porém as passagens podem ser 
cobradas antecipadamente. 
 
Águia Branca após rodoviária de São Ma-
teus e passagens; 
São Geraldo em São Mateus; 
Itapemirim após a rodoviária de São Ma-
teus e Posto Flecha e passagem; 
Gontijo vendas de passagens no guichê. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
6.3 � Sistema de Comunicação. 
 
6.3.1 � AGÊNCIAS POSTAIS. 
 
Nome da empresa:   
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Empresa Brasileira de Correios  
e Telégrafos � ECT. 
 
Localização: Avenida Coronel Mateus Cu-
nha, 109. Bairro Centro. Perímetro urbano - 
Cep: 29930-180. 
 
Telefone: (27) 3763-1868 e  3763-
1868. 
 
Web Site: www.correios.com.br. 
 
Período de funcionamento: de 
segundas as sextas-feiras no horá-
rio de 9h às 17h. 
  
Serviços prestados: atendimento 
ao público em geral e franquias. 
 
Referências/Documentos consultado:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Empresa Brasileira de Correios  
e Telégrafos - ECT 
 
Localização: Avenida Jones dos 
Santos Neves, 134. Bairro Centro. 

Perímetro urbano - Cep: 29930-
010. 
 
 
Telefone: (27) 3763-1389. 
Fax: (27) 3763-1922. 
 
Web Site: www.correio.com.br. 
 
E-mail: smt@correios.com.br. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira no horário 
das 9h às 17h. 
 
Serviços prestados: agência de 
postagem e Sedex. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa   
Empresa Brasileira de Correios  
e Telégrafos � ECT. 
 
Localização: Avenida João XXIII, nº 970, 
Bairro Centro. Perímetro urbano. Cep: 
29930-420. 
 

Telefone: (27) 3763-2703. 
 
Fax: (27) 3763-2703. 
 
Web Site: 
http://www.correios.com.br. 
 
E-mail: cddswx@correios.com.br. 
 
Período de funcionamento: de 
segundas às sextas-feiras no horá-
rio das 9h às 16h30. 
 
Serviços prestados: agência cen-
tral de distribuição domiciliar. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
6.3.2 � POSTOS TELEFÔNICOS 

/TELEFONIA CELULAR 
 
Nome da empresa:  
EMBRATEL � Empresa Brasileira  
de Telecomunicações S/A. 
 

http://www.correios.com.br.
http://www.correio.com.br.
mailto:smt@correios.com.br.
http://www.correios.com.br.
mailto:cddswx@correios.com.br.
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Localização: Avenida Jones dos 
Santos Neves, nº 613. Bairro Ser-
namby. Perímetro urbano. Cep: 
29930-445. 
 
Telefone: (27) 3763-5043. 
 
Período de funcionamento: de 
segundas a sexta-feira no horário 
das 8h às 17h30. 
 
Serviços prestados: telecomunica-
ções. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Nort Line Telefonia 
 
Razão social: Norte Line Telefo-
nia.Ltda. 
 
Localização: Rua Doutor Arlindo Sodré, 
870. Bairro Centro. Perímetro urbano. Cep: 
29930-290. 
 
Telefax: (27) 3773-5000. 
 

Web Site: 
http://www.timbrazil.com.br. 
 
E-mail: norteline-
tim@hotmail.com.br. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira no horário 
das 8h às 18h e aos sábados no ho-
rário das 8h às 12h 
 
Serviços prestados: venda de te-
lefones celulares e prestações de 
serviços. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Oi Poubel. 
 
Localização: Avenida José Tozzi, 1658, lj 
2. Bairro Centro. Perímetro urbano. Cep: 
29930-010. 
 
Telefone: (27) 3763-6009. 
 
E-mail: oipoubel@hotmail.com. 
 

Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira no horário 
das 8h30 às 18h e aos sábados no 
horário das 8h30 às 12h. 
 
Equipamentos: não há. 
  
Serviços prestados: venda de a-
parelhos telefônicos e acessórios 
para celulares. 
  
Informações e observações comple-
mentares: celular Oi também é vendido 
pela Telemar e Digital Vip. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Heerow. 
 
Localização: Avenida José Tozzi, 1500. 
Bairro Centro. Perímetro urbano. Cep: 
29930-010. 
 
Telefax: (27) 3767-2861. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira no horário 

http://www.timbrazil.com.br
mailto:tim@hotmail.com.br.
mailto:oipoubel@hotmail.com.
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das 08h30 às 19h e aos sábados no 
horário das 08h30 às 12h. 
 
Serviços prestados: venda de a-
parelhos telefônicos e habilitação 
Claro. 
 
Informações e observações comple-
mentares: celulares Claro também  são 
comercializados na PIANNA. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Telemar Centro de Produtos e 
Serviços 
 
Localização: Avenida João Bento 
Silvares, 192. Bairro Centro. Perí-
metro urbano. Cep: 29930-020. 
 
Telefone: (27) 3763-4133 e  3767-
8677. 
 
Fax: (27) 3763-4133. 
 
E-mail: nortetele-
com@nortetelecom.com.br. 

 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira no horário 
das 8h30 às 16h30 e aos sábados 
no horário das 8h30 às 11h30. 
 
Equipamentos: acessórios para 
telefones fixos. 
 
Serviços prestados: serviços rela-
cionados a telefonia fixa. Venda de 
Celular Oi. Venda e acesso a Inter-
net Velox produto Telemar. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
6.3.3 � RÁDIOS AMADORES 
 
Nome da empresa:  
Rádio Guriri FM 105,9. 
 
Razão social: Fundação Rui Ba-
romeu. 
 
Localização: Rua Doutor Ademar 
de Oliveira Neves, 826. Bairro Ser-

namby. Cep: 29930-670.   Períme-
tro urbano. 
 
Telefone: (27) 3763-3344 e 3763-
4805. 
 
Fax: (27) 3763-2913. 
 
Web Site: 
1. www.musicalfm.com.br. 
2. www.guriri105.com.br/ 
 
E-mail: radioguririfm@ig.com.br. 
 
Período de funcionamento: 24h 
 
Serviços prestados: veiculação de 
notícias e propagandas. Programa-
ção musical. 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Rádio Musical FM 105,1. 
 
Localização: Rua Doutor Ademar 
de Oliveira Neves, 826. Bairro Ser-

mailto:com@nortetelecom.com.br.
http://www.musicalfm.com.br
http://www.guriri105.com.br/
mailto:radioguririfm@ig.com.br.
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namby. Perímetro urbano. Cep: 
29930-670. 
 
Telefone: (27) 3763-3344 e  3763-
4805. 
 
Fax: (27) 3763-2913. 
 
Web Site:  
1.www.musicalfm.com.br/ 
2.www.musical105.com.br/ 
 
E-mail: radioguririfm@ig.com.br. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a  domingo no horário das 
5h às 00h. 
 
Serviços prestados: veiculação de 
notícias e propagandas. Programa-
ção musical. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Rádio Cairos FM 94. 
 

Localização: Avenida Jones dos 
Santos Neves, 650. Bairro Ser-
namby. Perímetro urbano. Cep: 
29930-440. 
 
Telefax: (27) 3767-2000. 
 
E-mail: radiocomerci-
al@samanete.com.br. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a domingo no horário de 
5h à 00h (meia-noite.) 
 
Serviços prestados: veiculação de 
notícias e propagandas. Programa-
ção musical e religiosa. 
 
Informações e observações comple-
mentares: atende, além de São Mateus, 
os municípios de Conceição da Barra, Pedro 
Canário e Jaguaré. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
6.3.4 � EMISSORAS DE RADIO/TV 
 
Nome da empresa:  

Rádio Cricaré AM Jovem PAN. 
 
Razão Social: Rádio Difusora de 
São Mateus.Ltda. 
 
Localização: Rua Doutor Ademar 
de Oliveira Neves, 826. Bairro Ser-
namby. Cep: 29930-670. Perímetro 
urbano.  
 
Telefone: (27) 3763-3344 e 3763-
4805. 
 
Fax: (27) 3763-2913. 
 
Web Site: 
http://www.musicalfm.com.br. 
 
E-mail: radioguririfm@ig.com.br. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a domingo no horário das 
5h às 00h. 
 
Serviços prestados: veiculação de 
notícias e propagandas. Programa-
ção musical. 
 

mailto:radioguririfm@ig.com.br.
mailto:al@samanete.com.br.
http://www.musicalfm.com.br
mailto:radioguririfm@ig.com.br.
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Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
TV São Mateus Canal 12. 
 
Razão Social: Fundação Rui Ba-
romeu. 
Localização: Rodovia BR-101, 
s/nº, Km 66. Bairro Sernamby. Cep: 
29930-650. Perímetro urbano.  
 
Telefone: (27) 3763-3880 e  3763-
2368. 
 
E-mail: tvsm12@bol.com.br. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sábado no horário das 8h 
às 20h. 
 
Serviços prestados: apresentação 
de programas jornalísticos  e evan-
gélicos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 

 
 
6.3.5 � JORNAIS E REVISTAS  

REGIONAIS/LOCAIS. 
 
Nome da empresa:  
Jornal Segunda Mão Classifica-
dos. 
 
Localização: Rua 4, nº 30. Bairro Inocoop 
Cep: 29930-000. 
 Perímetro urbano.  
 
Telefone: (27) 3763-6278. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 05h às 
18h. 
 
Serviços prestados: informações 
locais; veicular propagandas e pu-
blicar anúncios comerciais, compra, 
venda e aluguel. 
 
Informações e observações comple-
mentares: a área de circulação do jornal 
abrange São Mateus, Jaguaré, Pinheiros, 
Montanha, Pedro Canário e Conceição da 
Barra. A distribuição é gratuita. 
 

Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Jornal A Empresa. 
 
Localização: Rua Américo Silvares, 
75, Caixa Postal 104, Edifício Edith, 
sala 101. Centro. Cep: 29930-070. 
Perímetro urbano.  
 
Telefone: (27) 3763-3355. 
 
Fax: (27) 3763-3355. 
 
E-mail: aemrpesa@escelsa.com.br. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 08h às 
18h. 
 
Serviços prestados: veicular in-
formação da área e abrangência e 
publicar propaganda. 
 

mailto:tvsm12@bol.com.br.
mailto:aemrpesa@escelsa.com.br
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Informações e observações comple-
mentares: circulação em São Mateus, Ja-
guaré, Nova Venécia, Conceição da Barra, 
Ibiraçu e Pinheiros.  
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
Nome da empresa:  
Jornal Folha Acadêmica. 
 
Localização: Rua Monsenhor Guilherme 
Schimitz, 194, Bairro Sernamby. Cep: 
29930-660.Perímetro urbano.  
 
Telefone: (27) 3773-2346. 
 
E-mail: folhaacademi-
ca@bol.com.br. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira no horário 
das 7h30 às 20h. 
 
Serviços prestados: redação de 
fatos jornalísticos do Município. Re-
gistrar acontecimentos acadêmicos 
da  Faculdade São Mateus IVC. 
 

Informações e observações comple-
mentares: o jornal circula em São Mateus, 
Conceição da Barra, Pinheiros e Linhares. 
Tiragem 2.000 mil exemplares, dis-
tribuição gratuita. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
  
Nome da empresa: 
Jornal o Panorama. 
 
Razão Social: Editora Panora-
ma.Ltda � ME. 
  
Localização: Avenida Cricaré, 474, Bairro 
Porto. Cep: 29932-210.  Perímetro urbano.  
 
Telefone: (27) 3763-4553. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a  sexta-feira no horário 
das 7h30 às 20h. 
 
Serviços prestados: veiculação de 
notícias sobre diversos temas e a-
contecimentos no município e na 
região. 
 

Informações e observações 
complementares: circulação no 
extremo norte capixaba. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
Diretoria: (27) 9988-1048 e  9988-8175. 
E-mail: tcricare@uol.com.br 
E-mail: redacaotc@uol.com.br. 
 
 
Nome da empresa:  
Jornal a Tribuna do Cricaré. 
 
Localização: Rua Antônio Pereira 
Aguiar, nº 2, Bairro Sernamby. Cep: 
29930-925. Perímetro urbano.  
 
Telefone: (27) 3763-3382. 
 
Fax: (27) 3763-1625. 
 
E-mail: tcricare@uol.com.br. 
 
Período de funcionamento: de se-
gundas às sextas-feiras no horário das 
7h30 às 20h. 
 

mailto:ca@bol.com.br.
mailto:tcricare@uol.com.br
mailto:redacaotc@uol.com.br
mailto:tcricare@uol.com.br
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Serviços prestados: veicular notí-
cia e propaganda e divulgar dados 
sociais e políticos das localidades 
onde circulam. 
 
Informações e observações 
complementares: circulação: Pi-
nheiros, São Mateus, Conceição da 
Barra, Ituanas, Jaguaré, Vila Valério 
e Sooretama. 
 
Redação, oficinas, administração, publici-
dade e expedição. 
�Tribuna do Cricaré� e �Cricaré� são marcas 
registradas da Editora Tribuna do Cricaré Ltda. 
 
Noticiário Nacional e Internacional. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
Nome da empresa: 
 Jornal do Norte. 
 
Razão Social: Editora Folha de São 
Mateus Ltda. 
  
Localização: Perímetro urbano. Avenida 
José Tozzi, nº 744, Bairro Centro. Cep: 
29930-010. 
 
Telefone: (27) 3763-1901. 

 
Fax: (27) 3763-1901. 
 
E-mail: jornaldonorte@uol.com.br. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira no horário 
das 13h às 18h. 
 
Serviços prestados: veicular notí-
cias de divulgação e propagandas, 
acontecimentos sociais e políticos 
das localidades que abrangem: São 
Mateus, Pedro Canário, Nova Vené-
cia, Conceição da Barra, Jaguaré, 
Linhares, Pinheiros, Montanha, Mu-
curici, Ponta Bela, Boa Esperança, 
São Gabriel da Palha, Barra de São 
Francisco, Mucuri e Nova Viçosa na 
Bahia. 
 
Referências/Documentos consultados: 
Fonte, Amarildo. 
 
 
Nome da empresa:  
Revista Norte News. 
 

Localização: Rua Barão dos Aymo-
rés, nº 208, segundo andar, Bairro 
Centro. Perímetro urbano. Cep: 
29930-340. 
 
Telefone: (27) 3767-8009. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira no horário 
das 8h às 18h. 
 
Serviços prestados:  informações. 
 
Informações e observações 
complementares: circula no Norte 
do Espírito Santo sul da Bahia. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Revista Talismã Verdade. 
 
Localização: Praça São Benedito, nº 192, 
lj 205, Shopping Porto de São Mateus, Bair-
ro Centro. Perímetro urbano. Cep: 29930-
335. 
 
Telefone: (27) 3767-8718. 

mailto:jornaldonorte@uol.com.br.
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E-mail: talismaverda-
de@megaemail.com.br 
e revistatalisma@click21.com.br. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira no horário 
das 8h às 18h. 
 
Serviços prestados:  informações. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
6.3.6 � INTERNET. 
 
Nome da empresa:  
Telemar. 
 
Razão Social: Norte Telecom Ltda. 
 
Localização: Rua João Benedito 
Silvares, 192. Bairro Centro.  Cep: 
29930-000. Perímetro urbano.  
 
Telefone: (27) 3763-4133 e  3767-
8677. 

 
Fax: (27) 3763-4133. 
 
E-mail: nortetele-
com@nortetelecom.com.br. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira das 8h30 às 
16h30 e aos sábados das 8h30 às 
11h30. 
 
Serviços prestados: venda de a-
cesso à Internet Velox, produto Te-
lemar. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Terra. 
 
Localização: Av. Jones Santos Ne-
ves, s/n Centro. Cep: 29930-000.  
Perímetro urbano.  
 
Período de funcionamento: de 
segundas às sextas-feiras.  
 

Serviços prestados: venda de a-
cesso à Internet Velox, produto Te-
lemar. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Samanet. 
 
Razão Social: BKOM � Provedor de 
acesso Ltda-ME. 
 
Localização: Rua Coronel Constan-
tino Cunha Junior, 230. Bairro Ideal. 
Cep: 29930-000. Perímetro urbano.  
Telefax: (27) 3763-4743. 
 
Web Site: 
http://www.samanet.com.br. 
 
E-mail: suporte@samanet.com.br. 
 
Período de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira no horário 
das 8h às 12h � 14h às 18h e aos 
sábados no horário das 8h às 12h. 
 

mailto:de@megaemail.com.br
mailto:revistatalisma@click21.com.br
mailto:com@nortetelecom.com.br.
http://www.samanet.com.br.
mailto:suporte@samanet.com.br.
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Serviços prestados: provedor de 
acesso a Internet, via rádio ou a 
linha discada. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
 
6.4 � Sistema de Segurança. 
 
6.4.1 � DELEGACIAS E POSTOS  

DE POLÍCIA. 
 
Nome da empresa:  
Posto de Policia - Polícia Militar 
3º Cia  
 
Localização: Rua Ermelino Carneiro 
Sobrinho. Bairro Ideal. Área urbana. 
 
Telefone: 190 e (27) 3763-3458. 
 
Fax: (27) 3763-1823. 
 
Outro: (27) 3763-1823. 
 

Web Site: 
http://www.pm.es.gov.br. 
 
Período de funcionamento: 24 
horas. 
 
Serviços prestados: segurança 
diversificada. Prevenção: drogas 
violência, cunho social � Palestras. 
 
Capacitação para profissionais da 
área e investigação. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Polícia Civil  
 
Localização:  Rua  Dr. Arlindo So-
dré, s/n Centro 
 
Telefone:  (27) 3763 1467 
 
Fax: (27) 3763 1467 
  
Período de funcionamento:  24h 
 

Serviços prestados: segurança 
diversificada. Atua no combate às 
drogas e a violência. Realiza pales-
tras de cunho social. 
 
Capacitação para profissionais da 
área e investigação. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
6.4.2 � Postos de Polícia Rodo-
viária. 
 
Nome da empresa:  
Postos de Polícia Rodoviária.  
 
Localização: Rodovia BR 101 � 
Norte. Antes de chegar no trevo de 
Conceição da Barra  
 
Web Site: 
http://www.dprf.gov.br/mapa_locali
za/mapa_localiza.cfm?UF=ES 
 
Período de funcionamento: 24 
horas. 
 

http://www.pm.es.gov.br
http://www.dprf.gov.br/mapa_locali
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Serviços prestados: segurança na 
rodovia. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
6.4.3 � Corpo de Bombeiros. 
 
Nome da empresa:  
Corpo de Bombeiros 
 
Localização:  Rua Licínio Bastos, 
atrás do Ginásio de Esportes 
 
Telefone: (27) 193 e 3763-1033. 
 
Período de funcionamento: 24 
horas. 
 
Serviços prestados: incêndio e 
salvamentos em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 

6.4.4 � Serviços de Busca  
e Salvamento. 

 
Nome da empresa:  
Posto de Salva �Vidas  
 
Localização: nas praias e rios de 
maior fluxo turístico do município. 
 
Período de funcionamento: diari-
amente de 7h às 17h (durante o 
verão). 
 
Serviços prestados: salvamento. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
 
6.5 � Sistema Médico-
Hospitalar. 
 
6.5.1 � HOSPITAIS. 
 
Nome da empresa:  
URMES � Urgências Médicas 
Escolares Ltda - ME 
 

Localização: Rua Coronel Constantino 
Cunha, 1755. Ideal. 
 
Telefone: (27) 3763-3255. 
 
Período de funcionamento: de segunda 
a sexta-feira das 7h às 19h. 
 
Equipamentos: 07 consultórios médicos. 
 
Serviços prestados: consultas médicas e 
exames em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Saúde Center  
 
Localização: Rua da Liberdade, 326. Ideal. 
 
Período de funcionamento: de segunda 
a sexta-feira das 7h às 19h. 
 
Equipamentos: 08 consultórios. 
 
Serviços prestados: consultas médicas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Hospital Roberto Amizaut Silvares 
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Localização: Rodovia Otowarino Duarte, 
Km 02- Res. Park Washington. 
 
Telefone: (027) 3773-7700. 
 
Web-site:  
http://www.vitaebr.com.br/rede_bh/saoma
teus.shtml 
 
Período de funcionamento: diariamente, 
24 horas. 
 
Equipamentos: 

  atendimento médico,  
 ambulatório,  
 posto de coleta para exames labo-

ratoriais,  
 exames ginecológicos � preventivos 

� medicina opcional, 
  exames de audiometria, 
 clínica geral,  
 ginecologista,  
 obstetrícia,  
 medicina do trabalho,  
 cardiologia,  
 pediatria e  
 cirurgia geral. 

Serviços prestados: atendimento médico 
hospitalar e internações. 
 
Informações e observações comple-
mentares: Atendimento SUS,  particular e 
convênios 

 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Sindicato de Empresas Prestadoras de 
Serviços Área. 
 
Localização: Rua da Liberdade, nº 262. 
Ideal. Área urbana. CEP: 26930-000.  
 
Telefone: (27) 3763-2618. 
 
Outros: (73) 209-1460 - Bahia. 
 
Fax: (27) 3763-2618. 
 
E-mail: sindempresas@samanet.com.br. 
 
Período de funcionamento: de segunda 
a sexta-feira das 07h30 às 8h. 
Equipamentos: 05 consultórios médicos. 
 
Serviços prestados:  

 atendimento médico,  
 ambulatório,  
 posto de coleta para exames labo-

ratoriais,  
 exames ginecológicos � preventivos 

� medicina opcional, 
  exames de audiometria. 
 clínica geral,  
 ginecologista,  

 obstetrícia,  
 medicina do trabalho,  
 cardiologia,  
 pediatria e  
 cirurgia geral. 

 
Informações e observações comple-
mentares: confecção de  Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais- PPRA; e � 
Programa de Controle de Medicina e Saúde 
Opcional -  
PEMSO. 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
6.5.2 � CLINICAS MÉDICAS 
 
Nome da empresa:  
CLAMET - Clínica Médica Ambulatorial e 
Medicina do Trabalho. 
 
Localização: Rua Lúcio Bastos, 459. Boa 
Vista. 
 
Telefone: (27) 3763-4000 e  3763-5827. 
Período de funcionamento: de segunda 
a sexta-feira das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: 01 consultório médico. 
 
Serviços prestados:  

 Clínica geral,  

http://www.vitaebr.com.br/rede_bh/saoma
mailto:sindempresas@samanet.com.br.
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 cirurgia geral,  
 ginecologista,  
 obstetrícia,  
 ortopedia e  
 traumatismo,  
 pediatria e  
 medicina do trabalho. 

 
Informações e observações comple-
mentares: Atendimento particular e con-
vênios 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Centro Cardiológico de São Mateus. 
 
Localização: Rua Coronel Constantino 
Cunha, 2147º. Bairro Centro. Área urbana. 
Cep: 29930-360. 
 
Telefone: (27) 3763-2777. 
 
Período de funcionamento: de segunda 
a sexta-feira das 8h às 11h e das 12h30 às 
17h30. 
 
Equipamentos: um consultório médico.  
 
Serviços prestados: cardiologia. 
 

Informações e observações comple-
mentares: convênios em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco 
 
 
6.5.3 � MATERNIDADES. 
 
Nome da empresa:  
Hospital Maternidade de São Mateus 
 
Localização: Rua Coronel Constantino 
Cunha, 1995. Centro. 
 
Telefone: (27) 3763-2404. 
 
Período de funcionamento: diariamente, 
24 horas 
 
Equipamentos: 

  atendimento médico,  
 ambulatório,  
 posto de coleta para exames labo-

ratoriais,  
 exames ginecológicos � preventivos 

� medicina opcional, 
  exames de audiometria, 
 clínica geral,  
 ginecologista,  
 obstetrícia,  
 medicina do trabalho,  
 cardiologia,  
 pediatria e  

 cirurgia geral. 
 
Serviços prestados: atendimento médico 
hospitalar, internações. 
 
Informações e observações comple-
mentares: Atendimento SUS,  particular e 
convênios 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
6.5.4 � POSTOS DE SAÚDE. 
 
Nome da empresa:  
USD - São Mateus, Centro de Saúde. 
 
Localização: Avenida José Tozzi, s/nº. 
Bairro Boa Vista. Área urbana. Cep: 29931-
345. 
 
Telefone: (27) 3763-1498 e 3763-4748. 
 
Período de funcionamento: segunda-
feira a sexta-feira das 6h30 às 18h. 
 
Equipamentos: 07 consultórios médicos. 
 
Serviços prestados: 

 ginecologista, 
 cardiologia, 
 pediatria, 
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 dermatologia, 
 especialista em doenças respirató-

rias (tuberculose), 
 nutricionista, 
 odontologia,  
 clínica geral,  
 médico do programa da saúde da 

família,  
 legista (biopsia),  
 especialista em hanseníase,  
 agente comunitário e 
 programa de pré-natal. 

 
Informações e observações comple-
mentares: o servidor público municipal 
atende a clientela, de procura espontânea 
noturna, manhã e tarde. Tratamento de 
tuberculose, vacinação, hanseníase e  pro-
grama de pré-natal. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
SEAC � Unidades  Sanitárias. 
 
Localização: Avenida Karina. Bairro SEAC. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 9958-8810 e  3773-3316. 
 
Período de funcionamento: segunda-
feira a sexta-feira das 7h às 17h. 

 
Equipamentos: 01 consultório médico. 
 
Serviços prestados:  

 programa da saúde da família, 40h.  
 Enfermeiro (a) do OS.  
 agentes comunitários da saúde.  
 técnico de enfermagem do PSF 

40h.  
 
Informações e observações comple-
mentares: prestador público municipal. 
Atendimento noturno, pela manhã e à tarde 
com clientela de procura espontânea.  
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Unidade de Saúde Nativo  
de Barra Nova. 
 
Localização: Estrada do Nativo, 20km de 
Barra Nova. Área rural. 
  
Telefone: (27) 9988-3733. 
 
Período de funcionamento: segunda-
feira a sexta-feira das 7h às 17h. 
 
Equipamentos: 01 consultório médico. 
 
Serviços prestados:  

 clínicos gerais - 16 horas.  
 auxiliar de enfermagem 30 horas. 

 
Informações e observações comple-
mentares: prestador público Municipal. 
Atendimento pela manhã e a tarde com 
clientela de procura espontânea.  
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Unidade Sanitária Santa Maria. 
 
Localização: Rodovia São Mateus Boa 
Esperança. Bairro Santa Maria. Rural. 
 
Telefone: (27) 3771-3007. 
Período de funcionamento: segunda-
feira a sexta-feira das 7h às 17h. 
 
Equipamentos: 01 consultório médico. 
 
Serviços prestados:  

 medicina interna/clínica geral � 
20h. 

 pediatria � 20h 
 agente em saúde � 30 h. 
 ginecologia/obstetrícia � 20h 
 auxiliar de enfermagem � 30h. 
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Informações e observações comple-
mentares: atende clientela de procura 
espontânea nos turnos da manhã e tarde. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
Nome da empresa:  
Unidade Sanitária de Nestor Gomes. 
 
Localização: Rodovia São Mateus x Nova 
Venécia. Km 41 Área . rural. 
Telefone: (27) 3763-0054. 
 
Período de funcionamento: segunda-
feira a sexta-feira das 7h às 17h. 
 
Equipamentos:  consultórios médicos. 
 
Serviços prestados: 

 medicina interna � 30h. 
 pediatria � 24h 
 agente de saúde � 160h. 
 ginecologia/obstetrícia � 40h. 
 3 agente comunitário de saúde � 

120h. 
 1 auxiliar de enfermagem � 40h. 

 
Informações e observações comple-
mentares: atendimento pela manhã e à 
tarde e clientela de procura espontânea. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 

 
 
Nome da empresa:  
Unidade Sanitária de Saúde de Guriri. 
 
Localização: Rodovia Othaviano Duarte 
Santos, s/nº. Guriri. Área urbana - Cep: 
29945-690. 
 
Telefone: (27) 3763-1053. 
 
Período de funcionamento: segunda-
feira a sexta-feira das 7h às 17h. 
 
Equipamentos:  consultórios médicos. 
 
Serviços prestados: 

 medicina interna/clínica geral � 
36h. 

 pediatria � 20h. 
 cuidador em saúde � 150h. 
 ginecologia/obstetrícia � 20h. 
 auxiliar de enfermagem � 90h. 

 
Informações e observações comple-
mentares: atendimento nos turnos manhã 
e tarde e clientela de procura espontânea. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Unidade de Saúde de Arueira. 

 
Localização: Avenida Dom José Dalvit, 
s/nº. Bairro Arueira. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 9948-9542. 
 
Período de funcionamento: segunda-
feira a sexta-feira das 7h às 17h. 
 
Equipamentos:   01consultório médico. 
 
Serviços prestados: clínica geral. 
 
Informações e observações comple-
mentares: atende clientela de procura 
espontânea. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
Nome da empresa:  
Unidade Sanitária Km 29. 
 
Localização: Rodovia São Mateus x Nova 
Venécia. Km 29. Área rural.  
 
Período de funcionamento: segunda-
feira a sexta-feira das 7h às 17h. 
 
Equipamentos: 01 consultório médico. 
 
Serviços prestados: 

 1 medicina interna/clínica geral � 
8h. 
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 2 agente de saúde � 60h. 
 1 auxiliar de enfermagem � 30h. 

 
Informações e observações comple-
mentares: atendimento noturno, de ma-
nhã e de tarde e clientela de procura es-
pontânea. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Unidade Sanitária Nova Lima. 
 
Localização: Rodovia São Mateus x Pinhei-
ros. Área rural. 
 
Telefone: (27) 3773-1030. 
 
Período de funcionamento: segunda-
feira a sexta-feira das 7h às 17h. 
 
Equipamentos: 01 consultório médico. 
 
Serviços prestados: 

 1 medicina interna/clínica geral � 
20h. 

 1 auxiliar de enfermagem � 40h. 
 
Informações e observações comple-
mentares: atendimento nos turnos de 
manhã e tarde e clientela de procura es-
pontânea. 

 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: 
Unidade Sanitária Km 35. 
 
Localização: Rodovia São Mateus x Nova 
Venécia. Km 35. Área rural.  
 
Telefone: (27) 9991-7582. 
 
Período de funcionamento: segunda-
feira a sexta-feira das 7h às 17h. 
 
Equipamentos: 01 consultório médico. 
 
Serviços prestados: 

 1 medicina interna/clínica geral � 
14h. 

 2 pediatras � 24h. 
 1 cuidador de saúde � 30h. 
 1 auxiliar de enfermagem � 30h. 

 
Informações e observações comple-
mentares: atendimento nos turnos de 
manhã e tarde e clientela de procura es-
pontânea. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 

Nome da empresa:  
Unidade Sanitária  Litorânea. 
 
Localização: Rodovia BR-101, Norte Km 
55. Bairro Litorâneo. Área urbana. Cep: 
29932-540. 
 
Telefone: (27) 3771-1150. 
 
Período de funcionamento: segunda-
feira a sexta-feira das 7h às 17h. 
 
Equipamentos: 01 consultório médico. 
 
Serviços prestados: 

 1 medicina interna/clínica geral � 
08h. 

 2 pediatras � 15h. 
 2 cuidador de saúde � 60h. 
 1 auxiliar de enfermagem � 30h. 

 
Informações e observações comple-
mentares: atendimento nos turnos de 
manhã e tarde e clientela de procura es-
pontânea. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Unidade Sanitária Vila Nova. 
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Localização: Rodovia BR-101, Km 
65. Margem. Bairro Vila Nova. Área 
urbana. Cep: 29941-010. 
 
Telefone: (27) 3763-5864. 
 
Período de funcionamento: segunda-
feira a sexta-feira das 7h às 17h. 
 
Equipamentos: 02 consultórios médicos. 
 
Serviços prestados: 

 medicina interna/clínica geral � 
26h. 

 pediatras � 20h. 
 profissional de saúde de nível mé-

dio � 40h. 
 ginecologista/obstetra � 20h. 
 enfermeira de PACS � 120h. 
 98 agentes comunitários de saúde 

� 1.000h. 
 auxiliar de enfermagem � 30h. 

 
Informações e observações comple-
mentares: atendimento nos turnos de 
manhã e tarde e clientela de procura es-
pontânea. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Unidade Sanitária de Cacique. 

 
Localização: Avenida Cricaré, Bairro Cacique 
- Pracinha. Área urbana. Cep: 29932-210. 
 
Telefone: (27) 3763-3899  
 
Período de funcionamento: segunda-
feira a sexta-feira das 7h às 17h. 
 
Equipamentos: 01 consultório médico. 
 
Serviços prestados: 

 1 médico de programa da família � 
40h. 

 1 enfermeiro (a) do PSF- 40h. 
 6 agentes comunitários de saúde � 

240h. 
 1 auxiliar de enfermagem do PSF � 

40h. 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Unidade de Saúde de Bom Sucesso. 
 
Localização: Rua 5, s/nº � Ao lado da 
Creche. Bairro Bom Sucesso II. Área urba-
na.  
 
Telefone: (27) 3763-5652. 
 
Período de funcionamento: segunda-
feira a sexta-feira das 7h às 17h. 

 
Equipamentos: 01 consultório médico. 
 
Serviços prestados: 

 1 médico de programa de saúde da 
família � 40h. 

 1 enfermeiro (a) do PSF- 40h. 
 8 agentes comunitário de saúde � 

320h. 
 1 auxiliar de enfermagem do PSF� 

40h. 
 
Informações e observações comple-
mentares: atendimento nos turnos de 
manhã e tarde e clientela de procura es-
pontânea. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
Nome da empresa:  
Unidade Paulista. 
 
Localização: Rodovia BR-101, Bairro Pau-
lista. Área rural.  
 
Telefone: (27) 9958-9597. 
 
Período de funcionamento: segunda-
feira a sexta-feira das 7h às 17h. 
 
Equipamentos: 01 consultório médico. 
 
Serviços prestados: 
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 2 médico de medicina interna � Clí-
nico geral � 20h. 

 6 cuidadores de saúde - 90h. 
 
Informações e observações comple-
mentares: atendimento nos turnos da 
manhã e tarde e clientela de procura es-
pontânea. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Unidade Sanitário Porto. 
 
Localização: Rua Sete de Setembro, s/nº. 
Bairro Porto. Área urbana. Cep: 29934-030. 
 
Telefone: (27) 9931-1831. 
Período de funcionamento: segunda-
feira a sexta-feira das 7h às 17h. 
 
Equipamentos: 01 consultório médico. 
Programa de apoio à família e controle e 
acompanhamento a gestão. 
 
Serviços prestados: 

 1 médico de programa de saúde da 
família � 40h. 

 1 enfermeiro (a) do PSF � 40h. 
 6 agentes comunitários de saúde � 

240h. 

 1 auxiliar de enfermagem do PSF� 
40h. 

 
Informações e observações comple-
mentares: atende clientela de procura 
espontânea. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Unidade de Saúde Pedra D´Àgua. 
 
Localização: Rua Ilhéus. Bairro Pedra 
d´Água � Areinha. Área urbana. Cep: 
29938-350. 
 
Telefone: (27) 3763-1781  
 
Período de funcionamento: segunda-
feira a sexta-feira das 7h às 17h. 
 
Equipamentos: 01 consultório médico.  
 
Serviços prestados: 

 um médico de programa de saúde 
da família � 40h. 

 um enfermeiro (a) do PSF � 40h. 
 1 agente comunitário da saúde � 

40h. 
 1 técnico de enfermagem do PSF� 

40h. 
 

Informações e observações comple-
mentares: atende clientela de procura 
espontânea. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Unidade Sanitária a Km 23 Santa Leo-
cádia. 
 
Localização: Rodovia São Mateus x Nova 
Venécia. Bairro Santa Leocádia. Área rural.  
 
Período de funcionamento: segunda-
feira a sexta-feira das 7h às 17h. 
 
Equipamentos: 1 consultório médico.  
 
Serviços prestados: 

1. 2 medicina interna/clínico geral - 
12h. 

2. 1 cuidador de saúde � 30h. 
3. 1 auxiliar de enfermagem � 30h. 

 
Informações e observações comple-
mentares: atendimento nos turnos da  
manha  e tarde e clientela de procura es-
pontânea. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
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6.5.5 � FARMÁCIAS. 
 
Nome da empresa: 
Exata Farma 
 
Localização: Rua Arlindo Sodré, 641. Bair-
ro Centro. 
 
Telefax: ((27) 3763-6006. 
 
E-mail:  exata@uol.com.br. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta-feira das 8h às 18h e aos sábados 
das 8h às 18h 
 
Serviços prestados: Medicamentos, per-
fumaria e cosméticos em geral. Produtos 
naturais, manipulação. 
 
Informações e observações 
complementares: Serviço de entrega em 
domicilio.   
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Farmácia Homeopática  
Manipulada Rhamnus. 
 
Localização: Avenida Jones dos 
Santos Neves, nº 209, loja 06, Ga-

leria Norte Palace. Bairro Centro. 
Área urbana. Cep: 29930-015. 
 
Telefax: (27) 3763-1019. 
 
E-mail: hamnus@escelsa.com.br. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta-feira das 8h às 18h e aos sábados 
das 8h às 18h 
 
Serviços prestados: auxiliares de labora-
tório. 
 
Informações e observações comple-
mentares: atende a clientela de procura 
espontânea. 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Drogaria Primavera. 
 
Localização: Rua Monsenhor Guilherme 
Schimitz. Bairro Sernamby. Área urbana. 
Cep: 29930-660. 
Telefax: (27) 3763-2959. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta-feira das 7h às 19h e aos sábados 
das 7h às 15h 
 

Equipamentos: produtos farmacêuticos e 
medicamento. Perfumaria. 
 
Serviços prestados: um farmacêutico. 
 
Informações e observações comple-
mentares: atende a clientela de procura 
espontânea. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
Nome da empresa: Drogaria Central 
 
Localização: Av. Tozzi, sn. Sernamby. 
Área urbana. 
 
Telefax: (27) 3763-3761. 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta-feira das 7h às 19h e aos sábados 
das 7h às 19h. 
 
Equipamentos: produtos farmacêuticos e 
medicamento. Perfumaria. 
 
Serviços prestados: um farmacêutico. 
 
Informações e observações comple-
mentares: atende a clientela de procura 
espontânea. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 

mailto:exata@uol.com.br
mailto:hamnus@escelsa.com.br.
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Nome da empresa:  
Farma Vida. 
 
Localização: Rua Monsenhor Guilherme 
Schimih, 422. Sernamby. Área urbana. 
 
Telefax: (27)  
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta-feira das 7h às 19h e aos sábados 
das 7h às 15h 
 
Equipamentos: produtos farmacêuticos e 
medicamento. Perfumaria. 
 
Serviços prestados: um farmacêutico. 
Informações e observações comple-
mentares: atende a clientela de procura 
espontânea. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Drogaria Dois Amigos. 
 
Localização: Av. Dom José Dalvid, 573. 
Santo Antônio. Área urbana 
 
Telefax: (27) 3763-3142. 
 

Período de funcionamento: segunda a 
sexta-feira das 7h às 19h e aos sábados 
das 7h às 15h 
 
Equipamentos: produtos farmacêuticos e 
medicamento. Perfumaria. 
 
Serviços prestados: um farmacêutico. 
 
Informações e observações comple-
mentares: atende a clientela de procura 
espontânea. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Drogaria Farmarosa. 
 
Localização: Av. Monsenhor Guilherme 
Schimith, 645. Sernamby. Área urbana. 
 
Telefax: (27) 3763-1150. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta-feira das 7h às 19h e aos sábados 
das 7h às 15h 
 
Equipamentos: produtos farmacêuticos e 
medicamento. Perfumaria. 
 
Serviços prestados: um farmacêutico. 
 

Informações e observações comple-
mentares: atende a clientela de procura 
espontânea. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Drogaria São Domingos 
 
Localização: Av. Guriri,129. Guriri. 
 
Telefax: (27) 3761-0207. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta-feira das 7h às 19h e aos sábados 
das 7h às 15h 
 
Equipamentos: produtos farmacêuticos e 
medicamento. Perfumaria. 
 
Serviços prestados: um farmacêutico. 
 
Informações e observações comple-
mentares: atende a clientela de procura 
espontânea. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Drogaria Vila Nova. 



Inventário da Oferta Turística do Município de São Mateus / 2005. 172

 
Localização: Av. Brasil, 73. Vila Nova. 
Área Urbana. 
 
Telefax: (27) 3763-2995. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta-feira das 7h às 19h e aos sábados 
das 7h às 15h 
 
Equipamentos: produtos farmacêuticos e 
medicamento. Perfumaria. 
 
Serviços prestados: um farmacêutico. 
 
Informações e observações comple-
mentares: atende a clientela de procura 
espontânea. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Drogaria Zechinelli II 
 
Localização: Rua Treze de Abril, 289. Ser-
namby. Área urbana. 
 
Telefax: (27) 3773-3957. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta-feira das 7h às 19h e aos sábados 
das 7h às 15h 

 
Equipamentos: produtos farmacêuticos e 
medicamento. Perfumaria. 
 
Serviços prestados: um farmacêutico. 
 
Informações e observações comple-
mentares: atende a clientela de procura 
espontânea. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: 
 Fármacia Santos. 
 
Localização: Rua Barão dos Aymores. 
Sernamby. Área urbana. 
 
Telefax: (27) 3763-2206. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta-feira das 7h às 19h e aos sábados 
das 7h às 15h 
 
Equipamentos: produtos farmacêuticos e 
medicamento. Perfumaria. 
 
Serviços prestados: um farmacêutico. 
 
Informações e observações comple-
mentares: atende a clientela de procura 
espontânea. 

 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Drogaria Dalmaso. 
 
Localização: Av. Santos Neves, 585. Cen-
tro. Área urbana. 
 
Telefax: (27) 3767-3346. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta-feira das 7h às 19h e aos sábados 
das 7h às 15h 
 
Equipamentos: produtos farmacêuticos e 
medicamento. Perfumaria. 
 
Serviços prestados: um farmacêutico. 
 
Informações e observações comple-
mentares: atende a clientela de procura 
espontânea. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Drogaria Guriri. 
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Localização: Av. Guriri, 92. Guriri. Área 
urbana. 
 
Telefax: (27) 3761-1230. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta-feira das 7h às 19h e aos sábados 
das 7h às 15h 
 
Equipamentos: produtos farmacêuticos e 
medicamento. Perfumaria. 
 
Serviços prestados: um farmacêutico. 
 
Informações e observações comple-
mentares: atende a clientela de procura 
espontânea. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Drogaria Mateense. 
 
Localização: Av. Coronel Constantino Cu-
nha, 165. Centro. Área urbana. 
 
Telefax: (27) 3763-2165. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta-feira das 7h às 19h e aos sábados 
das 7h às 15h 

 
Equipamentos: produtos farmacêuticos e 
medicamento. Perfumaria. 
 
Serviços prestados: um farmacêutico. 
 
Informações e observações comple-
mentares: atende a clientela de procura 
espontânea. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Drogaria Olmo. 
 
Localização: Rua Treze de Abril. Ser-
namby. Área urbana. 
 
Telefax: (27) 3767-2196. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta-feira das 7h às 19h e aos sábados 
das 7h às 15h 
 
Equipamentos: produtos farmacêuticos e 
medicamento. Perfumaria. 
 
Serviços prestados: um farmacêutico. 
 
Informações e observações comple-
mentares: atende a clientela de procura 
espontânea. 

 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Drogaria Verão. 
 
Localização: Av. João XXIII, 875. Boa 
Vista. Área urbana. 
 
Telefax: (27) 3763-4144. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta-feira das 7h às 19h e aos sábados 
das 7h às 15h 
 
Equipamentos: produtos farmacêuticos e 
medicamento. Perfumaria. 
 
Serviços prestados: um farmacêutico. 
 
Informações e observações comple-
mentares: atende a clientela de procura 
espontânea. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Farmácia Santa Lúcia. 
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Localização: Rua Monsenhor Guilherme 
Schimith. Sernamby. Área urabana. 
 
Telefax: (27) 3767-2230. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta-feira das 7h às 19h e aos sábados 
das 7h às 15h 
 
Equipamentos: produtos farmacêuticos e 
medicamento. Perfumaria. 
 
Serviços prestados: um farmacêutico. 
 
Informações e observações comple-
mentares: atende a clientela de procura 
espontânea. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Drogaria Piedade. 
 
Localização: Rua Nelson Fundão, 350. 
Ideal. Área urbana. 
 
Telefax: (27) 3763-2557. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta-feira das 7h às 19h e aos sábados 
das 7h às 15h 
 

Equipamentos: produtos farmacêuticos e 
medicamento. Perfumaria. 
 
Serviços prestados: um farmacêutico. 
 
Informações e observações comple-
mentares: atende a clientela de procura 
espontânea. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
6.5.6 � CLINICAS ODONTOLÓGICAS. 
 
Nome da empresa: Odonto X. 
 
Localização: Rua Barão dos Aymorés, 
192. Centro. Área urbana. 
 
Telefax: (27) 3763-1904. 
 
Período de funcionamento: de segunda 
à sexta � feira das 8h às 19h. 
 
Equipamentos: básico para tratamento e 
cirurgia dentária. 
 
Serviços prestados: serviço odontológico 
geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 

 
 
Nome da empresa:  
Odontoclin. 
 
Localização: Rua Raimundo Guilherme 
Sobrinho, 477. Boa Vista. Área urbana.  
 
Período de funcionamento: de segunda 
a sexta-feira das 8h às 19h. 
 
Equipamentos: básico para tratamento e 
cirurgia dentária. 
Serviços prestados: serviço odontológico 
geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pop Dente. 
 
Localização: Rua Coronel Mateus Cunha, 
59. Centro. Área urbana.  
 
Período de funcionamento: de segunda 
a sexta-feira das 8h às 19h. 
 
Equipamentos: básico para tratamento e 
cirurgia dentária. 
 
Serviços prestados: serviço odontológico 
geral. 
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Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Clinodonto. 
 
Localização: Rua Jones dos Santos Neves, 
05 sala 23. Centro. Área urbana.  
 
Período de funcionamento: de segunda 
a sexta-feira das 8h às 19h. 
Equipamentos: básico para tratamento e 
cirurgia dentária. 
 
Serviços prestados: serviço odontológico 
geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Centro Odontológico Especializado. 
 
Localização: Rua Jones dos Santos Neves, 
589. Centro. Área urbana. 
 
Período de funcionamento: de segunda 
à sexta-feira das 8h às 19h. 
 
Equipamentos: básico para tratamento e 
cirurgia dentária. 

 
Serviços prestados: serviço odontológico 
geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
 
6.6 � Sistema Educacional. 
 
Taxa de alfabetização de adul-
tos: 85,31%. 
 
Taxa bruta de freqüência esco-
lar: 34,97% (0 a 6 anos); 95,34% 
(7 a 14 anos) e  74,37% (15 a 17 
anos). 
 
População de 10 a 14 anos alfa-
betizadas: � 9.736 em 2000. 
 
População de 10 a 14 anos não 
alfabetizadas: 426 em 2000. 
 
Número de matrículas realiza-
das:  
Ensino Fundamental � 33.556 
Ensino médio � 8.577 
 

Número de estabelecimentos de 
ensino:  
Rede Pública Federal �não há, 
Rede Pública Estadual -  59 escolas, 
Rede Pública Municipal � 94 escolas, 
Rede Privada � 14 escolas. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  
1 Espírito Santo em Dados. Governo 
do Estado do ES 2003-2006. 
2 in loco. 
3 SEDU/2004. 
 
 
 
 
6.6.1 � ENSINO SUPERIOR. 
 
Nome da empresa:  
Faculdade São Mateus � Institu-
to Vale do Cricaré. 
 
Localização: Rua Humberto de Al-
meida Franklin, 1. Bairro Universitá-
rio CEP: 29937-900. 
 
Telefone: (27) 3763-3838. 
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Web site: http://www.ivc.br/. 
 
E-mail: ivc@ivc.br. 
 
Graduação 

 Administração com Habilita-
ção em Análise de Sistemas  

 Administração com Habilita-
ção em Comércio Exterior  

 Administração de Empresas  
 Direito  
 Ciências Contábeis  
 Turismo  
 Normal Superior - Educação 

Infantil  
 Normal Superior - Ensino 

Fundamental  
Pós-Graduação 

 Tecnologia da Informação  
 Gestão na Educação com Ha-

bilitação em Administração, 
Orientação e Supervisão  

 Inspeção Escolar  
 Pedagogia Empresarial  
 Gestão em Administração 
Mestrado 
 Mestrado em Educação. 

 
 

 
 
 
 
 
6.7 � Outros Serviços  

e Equipamentos de Apoio. 
 
6.7.1 � LOCADORAS DE IMÓVEIS 
 
Nome da empresa:  
Kennedy Corretor de Imóveis. 
 
Localização: Avenida Guriri, s/n, Guriri 
Sul. Cep: 29900-000 
 
Período de atendimento: de segunda a 
sábado de 8h às 18h. 
 
Serviços prestados: locação, compra e 
venda de imóveis e terrenos. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Imobiliária Aloízio Campos. 
 
Localização: Rua Liberdade, nº 30. Sede.  
Cep: 29930-130. 
 

Telefone: (27) 3767-8710. 
 
Período de atendimento: de segunda a 
sábado de 8h às 18h. 
 
Serviços prestados: locação, compra e 
venda de imóveis e terrenos. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Imobiliária Santos Almeida. 
 
Localização: Praça São Benedito, nº 36. 
Centro. Cep: 29930-330 
 
Telefone: (27) 3763-3516. 
 
Período de funcionamento:  de segundas 
as sextas, de 8h às 18h a aos sábados de 
8h às 12h. 
 
Serviços prestados: locação, compra e 
venda de imóveis e terrenos. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Imobiliária Carcarás. 

http://www.ivc.br/
mailto:ivc@ivc.br.
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Localização: Avenida Contorno, s/n. Bairro 
Santo Antônio. Cep: 29941-790 
 
Telefone: (27) 3767-9328 
 
Período de funcionamento:  de segunda 
a sexta, de 8h às 18h a aos sábados de 8h 
às 12h. 
 
Serviços prestados: locação, compra e 
venda de imóveis e terrenos. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Imobiliária Moreira. 
 
Localização: Rua Doutor Moscoso, 200. 
Centro. Cep: 29930-380 
 
Telefone: (27) 3767-1000. 
 
Período de funcionamento:  de segunda 
a sexta, de 8h às 18h a aos sábados de 8h 
às 12h. 
 
Serviços prestados: locação, compra e 
venda de imóveis e terrenos. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 

 
 
 
 
6.7.2 -  LOCADORAS DE AUTOMÓVEIS  

/EMBARCAÇÕES / AERONAVES. 
 
Nome da empresa:  
Localiza Rent a Car. 
 
Localização: Avenida João XXIII, nº 
1.308. Centro. Sede. Cep: 29930-420. 
 
Telefone: (27) 3763-5662. 
Fax: (27) 3763-5662 
 
Web Site: 
http://www.localiza.com/idioma.aspx 
 
Período de funcionamento:  de segunda 
a sexta  de 8h às 18h e  aos sábados de 8h 
às 12h. 
 
Serviços prestados: locação de veículos. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pódium Rent a Car. 
 
Localização: Avenida João XXIII, nº 
1.195. Centro. Sede.  

Cep: 29930-425. 
 
Telefone: (27) 3763-6368. 
 
Período de funcionamento: de segunda 
a sexta  de 8h às 18h e  aos sábados de 8h 
às 12h. 
 
Serviços prestados: locação de veículos 
 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Cafeu  Locadora de Veículos. 
 
Localização: Rodovia BR-101, Km 65. 
Cep: 29931-100 
 
Telefone: (27) 9988-5920 e  3763-1483. 
 
Período de funcionamento:  de segunda 
a sexta, de 8h às 18h e ao sábado de 8h às 
12h. 
 
Serviços prestados: locação de veículos. 
  
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
EMC � Serviço Locadora. 

http://www.localiza.com/idioma.aspx


Inventário da Oferta Turística do Município de São Mateus / 2005. 178

 
Localização: Avenida João XXIII, nº 
1.115, Sede. Cep: 29930-425. 
 
Localização: Avenida. Jones dos 
Santos Neves, nº 853. Centro. Cep: 
29930-015. 
 
Telefone: (27) 3767-2605,  9937-7690 e  
3767-3098. 
 
Período de funcionamento:  de segunda 
a sexta, de 8h às 18h e  sábados de 8h às 
12h. 
 
Serviços prestados: locação de veículos. 
  
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Hertz Locadora de Veículos. 
 
Localização: Avenida João XXIII, 
1308. Boa Vista. Cep: 29931-220. 
 
Telefone: (27) 3767-5151 e telefo-
ne de reserva, (27) 3773-5200. 
 
Web Site: http:/www.hertz.com.br. 

 
E-mail: samdarsmt@velox.com.br. 
 
Período de funcionamento:  de segunda 
a sexta, de 8h às 18h  e sábados de 8h às 
12h. 
 
Serviços prestados: locação de veículos. 
  
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Rede Brasil. 
 
Localização: Rua Monsenhor Guilherme 
Schimitz, s/nº. Sernamby.  Cep: 29930-
660. 
 
Telefone: (27) 3763-3911. 
 
Fax: (27) 3763-1151. 
 
Web Site: http://www.rede.com.br. 
 
E-mail: rbrnorte@samanet.com.br. 
 
Período de funcionamento: de segunda 
a sexta, de 8h às 18h  e sábados de 8h às 
12h. 
 
Serviços prestados: locação de veículos.  

 
Referências/Documentos con-
sultados: in loco. 
 
 
 
 
6.7.3 - COMÉRCIO 
 
6.7.3.1 - Lojas de Artesanato  

e Suvenires. 
 
Nome da empresa:  
Arte & Cultura Sal da Terra. 
 
Localização: Avenida Guriri, s/nº. Ilha de 
Guriri. Cep: 29900-000. 
 
Telefone: (27) 3761- 2635. 
 
Período de funcionamento: de segunda 
a sábado de 8:00 às 18:00h. 
 
Serviços prestados: venda de revista, 
jornais e artesanato. 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Artes Bahia. 
 

mailto:samdarsmt@velox.com.br.
http://www.rede.com.br.
mailto:rbrnorte@samanet.com.br.
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Localização: Avenida Guriri, s/nº. Ilha de 
Guriri. Cep:  29900-000. 
 
Período de funcionamento:  de segunda 
a sábado de 8h às 18h. 
 
Serviços prestados: artigo de praia, foto-
grafia e artesanato em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Artesanato da Ilha. 
 
Localização: Rua Oceano Atlântico, s/nº. 
Ilha de Guriri. Cep: 29945-510. 
 
Período de funcionamento:  de segunda 
a sábado de 8h às 18h. 
 
Serviços prestados: artigo de praia, filme 
para fotografia, artesanato em geral e sou-
venir. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Artesanato da Dona Antônia. 
 
Localização: Rua Othovarino Duarte San-
tos, s/nº. Pedra Dágua. Cep: 29938-300. 

 
Período de funcionamento:  de segunda 
a sábado de 8h às 18h. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Casa do Artesão. 
 
Localização: Sítio histórico de São 
Mateus. Área urbana. 
 
Período de funcionamento:  de segunda 
a sábado de 8h às 18h. 
 
Serviços prestados: na casa do 
artesão é vendido todo o tipo de 
artesanato feito em São Mateus. 
 
O artesão se inscreve e paga uma 
taxa de R$5,00 para manutenção da 
casa, no final do mês o artesão pas-
sa para pegar o seu dinheiro. 
 
A casa do artesão funciona todos os 
dias da semana e feriados, sendo 
suporte para a divulgação e comer-
cialização do artesanato. 

 
Observações complementares: o 
Sítio Histórico Porto de São Mateus, 
tem como acesso a Ladeira São Be-
nedito, Ladeira São Gonçalo, Ladeira 
Comendador Reginaldo, Ladeira do 
Besouro e Escadaria Ítalo Ribeiro 
Júnior. 
 
Referências  Documentos con-
sultados: in loco. 
 
Nome da empresa:  
Shopping do Artesanato Guriri 
 
Localização: Praia de Guriri. 
 
Período de funcionamento: de segunda 
a sábado de 8h às 22h, no verão. 
 
Serviços prestados: artigo de praia, foto-
grafia e artesanato em geral, com destaque 
para o artesanato que identifica ícones da 
ilha de Guriri e seus eco-sistemas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
6.7.3.2 - Shopping Centers  
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e Centros Comerciais 
 
Nome da empresa:  
Centro Comercial de São Mateus. 
 
Localização: Av. Jones dos Santos Neves. 
Centro. Área urbana. 
  
Período de funcionamento: de segunda 
a sexta das 9h às 18h e   sábado de 9h às 
16h. 
 
Serviços prestados: artigo de praia, foto-
grafia e artesanato em geral, com destaque 
para o artesanato que identifica ícones da 
ilha de Guriri e seus eco-sistemas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
6.7.3.3 - Galerias de Arte  

e Antiguidades 
 
Nome da empresa:  
Arte & Sacra  
 
Localização: Rua Barão dos Aymo-
rés, 12. Centro. 
 

Telefone: (27) 3763-5083. 
 
Período de funcionamento: de segunda 
a sábado das 8h às 18h. 
 
Serviços prestados: artigos religi-
osos em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
6.7.3.4 - Fotografias. 
 
Nome da empresa:  
Foto Arte na Praia. 
 
Localização: Avenida Guriri, s/nº. Ilha de 
Guriri. Cep:  29900-000. 
 
Telefone: (27) 3761-1644. 
 
Período de funcionamento: de segunda 
a sábado de 8h às 18h. 
 
Serviços prestados: artigo de presentes, 
comercialização de materiais fotográficos e 
revelação de filmes. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 

 
Nome da empresa:  
Estúdio Fotográfico Guriri Collor. 
 
Localização: Avenida José Tozzi, nº 903. 
Centro. Sede. Cep: 29930-240. 
 
Telefone: (27) 3767-2620. 
 
Período de funcionamento: de segunda 
a sexta-feira de 8h às 18h e sábado de 8h 
às 12h. 
 
Serviços prestados: comercialização de 
equipamentos fotográficos, revelação de 
filmes e artigos para praia. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
NP Fotos. 
 
Localização: Praça Mesquita Neto, s/nº.  
Centro. Cep: 29930-270. 
 
Telefone: (27) 3763-3628. 
 
Período de funcionamento: de segunda 
a sexta de 8h às 18h e sábado de 8h às 
12h. 
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Serviços prestados: revelação em uma 
hora. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Fotos Estúdio Polly. 
 
Localização: Avenida João XXIII, nº 758.  
Centro. Cep: 29930-420. 
 
Telefone: (27) 3763-3261. 
Período de funcionamento: de segunda  
a sexta de 8h às 18h e sábadosde 8h às 
12h. 
 
Serviços prestados: de revelação entrega 
em domicílio. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
6.7.4 � AGÊNCIAS BANCÁRIAS  

E DE CÂMBIO 
 
Nome da empresa:  
Banco do Brasil. 
 

Localização: Avenida Guriri, Guriri Norte . 
Cep:  29900-000. 
 
Web site: 
https://www11.bb.com.br/site/atd/agencia
s.jsp?uf=ES. 
 
Período de funcionamento: de segunda 
a sexta 10h às 16h. 
  
Serviços prestados: câmbio, crédito e 
banco eletrônico diariamente das 8h às 
22h. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
Nome da empresa:  
Banestes. 
 
Localização: Avenida Jones dos 
Santos Neves, 47. Sede. Centro. 
Cep: 29930-015. 
 
Telefone: (27) 3763-2299. 
 
Período de funcionamento: de segunda 
a sexta 10h às 16h. 
  
Serviços prestados: câmbio e crédito. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 

Nome da empresa:  
Banco do Brasil. 
 
Localização: Avenida Jones dos 
Santos Neves, 324. Centro. Cep: 
29930-010. 
 
Web site: 
https://www11.bb.com.br/site/atd/agencia
s.jsp?uf=ES. 
 
Período de funcionamento: de segunda 
à sexta 10h às 16h. 
  
Serviços prestados: câmbio e crédito. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
Nome da empresa:  
Bradesco. 
 
Localização: Avenida Jones dos 
Santos Neves, 304. Centro. Cep: 
29930-010. 
 
Telefone: (27) 3763-3288. 
 
Período de funcionamento: de segunda 
a sexta 10h às 16h. 
  
Serviços prestados: câmbio e crédito.  
 

https://www11.bb.com.br/site/atd/agencia
https://www11.bb.com.br/site/atd/agencia
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Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
HSBC. 
 
Localização: Praça José de Anchieta, nº 
122. Centro. Cep: 29930-250. 
 
Telefone: (27) 3763-3556. 
 
Período de funcionamento: de segunda 
a sexta 10h às 16h. 
  
Serviços prestados: câmbio e crédito. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Caixa Econômica Federal. 
 
Localização: Avenida Jones dos 
Santos Neves, 338. Bairro Centro. 
Cep: 29930-010. 
 
Telefone: (27) 3763-2411. 
 
Período de funcionamento: de segunda 
a sexta 10h às 16h. 
  
Serviços prestados: câmbio e crédito. 

 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
6.7.5 � SERVIÇOS MECÂNICOS. 
 
Nome da empresa:  
Nacional Peças. 
 
Localização: Rodovia BR-101. Km 65. 
 
Telefone: (27) 3763-1520. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta, das 8h às 18h e sábado das 8h às 
12h. 
 
Serviços prestados: venda e troca de 
peças. 
Referê00ncias/Documentos consulta-
dos: in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Nacionato Auto-Peças. 
 
Localização: Rodovia BR-101. Km 65.  
 
Telefone: (27) 3767-2054, 3763-1520 
 

Período de funcionamento: diariamente 
24 horas. 
 
Serviços prestados: venda e troca de 
peças. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
UNIPEL. 
 
Localização: Rodovia BR-101. Km 65.  
 
Telefone: (27) 3767-2054,  3763-1520  
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta, das 8h às 18h e sábado das 8h às 
12h. 
 
Serviços prestados: venda e troca de 
peças. 
Informações e observações comple-
mentares: especializado em Mercedes 
Benz. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Mecânica e Freios. 
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Localização: Rodovia BR-101. Km 65.  
 
Telefone: (27) 3763-3475. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta, das 8h às 18h e sábado das 8h às 
12h. 
 
Serviços prestados: mecânica em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: 
 Cafeu Auto Peças. 
 
Localização: Rodovia BR-101. Km 65.  
 
Telefone: (27) 3763-1433. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta, das 8h às 18h e sábado das 8h às 
12h. 
 
Serviços prestados: venda e troca de 
peças. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Iara Auto Peças. 

 
Localização: Rodovia BR-101. Km 65.  
 
Telefone: (27) 3763-3022. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta, das 8h às 18h e sábado das 8h às 
12h. 
 
Serviços prestados: venda e troca de 
peças. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Auto Elétrica BR. 
 
Localização: Rodovia BR-101. Km 65. 
 
Telefone: (27) 3763-1671. 
 
Período de funcionamento: atende 24 
horas. 
 
Serviços prestados: reparos elétricos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Mecânica Seganfini. 

 
Localização: Rodovia BR-101. Km 65.  
 
Telefone: (27) 3763-2830 e 3763-4055. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta, das 8h às 18h e sábado das 8h às 
12h. 
 
Informações e observações comple-
mentares: especializado em injeção ele-
trônica. 
 
Serviços prestados: mecânica em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Auto Mecânica Manezum. 
 
Localização: Rua Rômulo Moutins, nº 570. 
Sernamby.  
 
Telefone: (27) 3763-5892. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sábado das 7h às 18h. 
 
Serviços prestados: mecânica em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
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Nome da empresa:  
Mecânica do Preto. 
 
Localização: Avenida Othovarino Duarte 
Santos, s/nº. Ilha de Guriri.  
 
Telefone: (27) 3767-1708. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta de 8h às 18h e  sábado das 8h às 
14h. 
 
Serviços prestados: mecânica em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
Nome da empresa:  
JM � Oficina Elétrica. 
 
Localização: Rodovia Othovarino 
Duarte Santos, s/nº. Guriri Norte. 
 
Telefone: (27) 3761-1604. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta, das 8h às 18h e sábado das 8h às 
14h. 
 
Serviços prestados: reparos elétricos. 
 

Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Auto Elétrica Israel. 
 
Localização: Avenida João XXIII, nº 1665, 
Centro.  
 
Telefone: (27) 9988-5557. 
 
Período de funcionamento: todos os dias 
24h. 
 
Serviços prestados: reparos elétricos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
Nome da empresa:  
Império Baterias. 
 
Localização: Avenida João XXIII, nº 1899, 
Centro. 
 
Telefone: (27) 3763-1208. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta, das 8h às 18h e sábado das 8h às 
14h. 
 
Serviços prestados: troca e recuperação 
de baterias. 

 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Colodetti Auto Peças. 
 
Localização: Avenida João XXIII, s/nº. 
Centro 
 
Telefone: (27) 3763-3132. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta, das 8h às 18h e sábado das 8h às 
14h. 
 
Serviços prestados: venda e troca de 
peças. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Kleber Auto Peças. 
 
Localização: sede. Avenida João XXIII, 
136. Centro.  
 
Localização: Rodovia BR-101, 
s/nº. Km 65. Vila Nova.  
 
Telefone: (27) 3763-2306. 
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Período de funcionamento: segunda a 
sexta, das 8h às 18h e sábado das 8h às 
14h. 
 
Serviços prestados: serviços: guincho, 
peças, mecânica, lanternagem e pintura. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Auto Elétrica São Mateus. 
 
Localização: Avenida João XXIII, s/nº. 
Centro. 
 
Telefone: (27) 3763-1310. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta, das 8h às 18h sábado das 8h às 
14h. 
 
Serviços prestados: reparos elétricos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Wando Auto Peças. 
 
Localização: Avenida João XXIII. Centro. 

 
Telefone: (27) 3763-2474. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta das 8h às 18h e sábado das 8h às 
12h. 
 
Serviços prestados: venda e troca de 
peças. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Auto Elétrica SW. 
 
Localização: Avenida João XXIII. Centro.  
 
Telefone: (27) 3763-3741. 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta das 8h às 18h e sábado das 8h às 
12h. 
 
Serviços prestados: reparos elétricos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Mecânica Pedrão. 
 

Localização: Avenida João XXIII. Centro.  
 
Telefone: (27) 3763-5592. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta das 8h às 18h e sábado das 8h às 
12h. 
 
Serviços prestados: mecânica em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Socorro Mineiro. 
 
Localização Rodovia Othovarino 
Duarte Santos, s/nº. Guriri Norte. 
 
Telefone: (27) 9918-5180. 
Período de funcionamento: 24 horas. 
 
Serviços prestados: borracharia, auto-
elétrica e mecânica em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Borracharia Central dos Pneus. 
 
Localização: Avenida João XXIII. Centro. 
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Telefone: (27) 3763-5438 e (27)9948-
9462. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta das 8h às 18h e sábado das 8h às 
12h. 
 
Serviços prestados: recuperação, compra 
e venda de pneus. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Borracharia Sernanby. 
 
Localização: Rua Monsenhor Guilherme 
Schimitz, nº 255.  Sernamby.  
 
Telefone: (27) 3767-2198.  
 
Período de funcionamento: segunda a 
sábado das 7h às 18h. 
 
Serviços prestados: recuperação, compra 
e venda de pneus. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  

Borracharia Lopes. 
 
Localização: Rodovia Othovarino 
Duarte Santos, s/nº. Guriri Norte.  
 
Período de funcionamento: 24 horas. 
 
Serviços prestados: recuperação, compra 
e venda de pneus. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Lava a Jato Autovam. 
 
Localização: Avenida João XXIII. Centro. 
 
Telefone: (27) 3763-5827. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta das 8h às 18h e sábado das 8h às 
12h. 
 
Serviços prestados: lavagem interna e 
externa. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Mussum Auto Peças e Mecânica. 

 
Localização: Avenida João XXIII. Centro.   
 
Telefone: (27) 3763-5030 e (27) 9958-
7380. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta das 8h às 18h e sábado das 8h às 
12h. 
 
Serviços prestados: mecânica em geral, 
troca e venda de peças. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Reginaldo Auto Peças. 
 
Localização: Avenida João XXIII. Centro - 
Sede.  
 
Telefone: (27) 3763-3567 e  3763-3051. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta das 8h às 18h e sábado das 8h às 
12h. 
 
Serviços prestados:  troca e venda de 
peças. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
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Nome da empresa:  
J Reis Auto Peças. 
 
Localização: Avenida João XXIII. Bairro 
Centro.  
 
Telefone: (27) 3763-2184. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sexta das 8h às 18h  e sábado das 8h às 
12h. 
 
Serviços prestados:  trroca e venda de 
peças. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
6.7.6 � POSTOS DE ABASTECIMENTO. 
 
Nome da empresa:  
Posto Dadai. 
 
Localização: Rodovia BR-101. Km 65. 
Cep: 29931-100 
 
Telefone: (27) 3762-1227. 
 
Período de funcionamento: todos os dias 
das 5h às 13h. 

 
Serviços prestados:  lava jato, instala-
ções sanitárias e lanchonete parcialmente 
adaptadas e telefone público. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Posto Centro. 
 
Localização: Avenida João XXIII, s/nº. 
Centro. Cep: 29930-425. 
 
Período de funcionamento: segunda a 
sábado das 7h às 22h 
Serviços prestados:  somente serviço de 
abastecimento. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Posto San Diego. 
 
Localização: Avenida Jones dos 
Santos Neves, s/nº, Centro. Cep: 
29930-015. 
 
Telefone: (27) 3767-2281. 
 

Período de funcionamento: todos os dias 
das 6h às 23h. 
 
Serviços prestados: telefone público, 
calibrador e banco eletrônico. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
Nome da empresa:  
Posto Boa Vista. 
 
Localização: Avenida João XXIII, nº 1339. 
Centro. Sede. Cep: 29930-425. 
 
Telefone: (27) 3763-2412. 
 
Período de funcionamento: todos os dias 
das 6h às 23h. 
 
Serviços prestados:  loja de conveniên-
cia, lanchonete e instalações sanitárias não 
adaptadas, lava jato e telefone público. 
 
Informações e observações comple-
mentares: aceita cartão de crédito. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Posto Champion. 
 



Inventário da Oferta Turística do Município de São Mateus / 2005. 188

Localização: Rua Monsenhor Guilherme 
Schimitz. Sernamby.  
Cep: 29930-660. 
 
Período de funcionamento: diariamente 
das 6h às 22h. 
 
Serviços prestados: abastecimento de 
combustível. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Posto Ideal. 
 
Localização: Rua Monsenhor Guilherme 
Schimitz, s/nº. Sernamby. Cep: 29930-
660. 
 
Período de funcionamento: todos os dias 
das 5h às 22h. 
 
Equipamento: lanchonete. 
 
Serviços prestados: lava a jato. 
 
Informações e observações comple-
mentares: aceita cartão de crédito. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 

 
Nome da empresa:  
Posto de Abastecimento Damiane. 
 
Localização Rodovia Othovarino Duarte 
Santos, s/nº. Bairro Ideal Cep:  29900-000. 
 
Telefone: (27) 3763-2533. 
 
Período de funcionamento: 24 horas. 
 
Serviços prestados: lanchonete e instala-
ções sanitárias não adaptadas, telefone 
público, abastecimento de combustível e 
lava a jato.  
 
Informações e observações comple-
mentares: aceita cartão de crédito. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Posto de Abastecimento SD. 
 
Localização Rodovia Othovarino 
Duarte Santos, s/nº. Guriri Norte. 
Cep: 29945-690. 
 
Telefone: (27) 3761-1492. 
 
Período de funcionamento: 24 horas. 
 

Serviços prestados: abastecimento de 
combustível, lava a jato, telefone público, 
lanchonete não adaptada e borracharia.  
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Posto de Abastecimento Rodovia. 
 
Localização Rodovia Othovarino 
Duarte Santos, s/nº. Guriri Norte 
.Cep: 29945-690. 
 
Telefone: (27) 3761-1513. 
 
Período de funcionamento: diariamente 
das 6h às 22h. 
 
Serviços prestados: abastecimento de 
combustível, lava a jato,  borracharia, tele-
fone público e lanchonete. 
 
 
Informações e observações comple-
mentares: aceita cartão de crédito. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Posto de Gramado. 
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Localização Avenida Guilherme Sobrinho, 
s/nº. Bairro Sernamby. Cep: 29900-000. 
 
Telefone: (27) 3763-3250. 
 
Período de funcionamento: 24 horas. 
 
Serviços prestados: lava a jato, borra-
charia, banco eletrônico, telefone público, 
instalações sanitárias e loja de conveniên-
cia poarcialmente adaptadas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Posto de Talão 
 
Localização Rodovia BR-101 � Km 65. 
Cep: 29931-100 
 
Telefone: (27) 3763-1157. 
 
Período de funcionamento: diariamente 
das 6h à meia-noite. 
 
Serviços prestados: borracharia, telefone 
público e restaurante não adaptado. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 

Nome da empresa:  
Posto PETROBRÁS. 
 
Localização Avenida Guilherme Sobrinho, 
s/nº. Bairro Sernamby. Cep: 29930-480. 
 
Período de funcionamento: diariamente 
das 6h às 20h. 
 
Serviços prestados:  loja de conveniência 
e instalações sanitárias não adaptadas.. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
6.7.7 � LOCAIS E TEMPLOS  

DE MANIFESTAÇÃO DE FÉ 
 
Nome da empresa:  
Igreja Batista Nacional. 
 
Localização: Rua Mucuriri, s/nº. Bairro 
Guriri Sul. Cep:  29900-000. 
 
Período de funcionamento: diariamente 
das 6h às 21h. 
 
Serviços prestados:  atividades religio-
sas. 
 

Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: 
Igreja da Profecia. 
 
Localização: Rodovia BR-101, Km 65. 
Santo Antônio. Cep: 29941-510. 
 
Período de funcionamento: diariamente 
das 6h às 21h. 
 
Serviços prestados:  atividades religio-
sas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Igreja Universal do Reino de 
Deus. 
 
Localização: Rua Sr. Raimundo G. 
Sobrinho, s/nº. Sernamby. 
 
Período de funcionamento: diariamente 
das 6h às 21h. 
 
Serviços prestados:  atividades religio-
sas. 
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Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Igreja Testemunha de Jeová. 
 
Localização: Rua Senhor Aldemar Neves.  
 
Período de funcionamento: diari-
amente das 6h às 21h. 
 
Serviços prestados:  atividades religio-
sas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Igreja Presbiteriana do Centená-
rio. 
 
Localização: Avenida 31 de março. 
D. José Aloize. 
 
Período de funcionamento: aos 
domingos às 8h e às 19h. 
 

Serviços prestados:  atividades religio-
sas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Igreja Presbiteriana Indepen-
dente. 
 
Localização: Rodovia BR-101, Km 65. 
Santo Antônio. Cep: 29941-510. 
 
Período de funcionamento: aos 
domingos às 8h e às 19h. 
 
Serviços prestados:  atividades religio-
sas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Igreja Elenezer Pentecostal. 
 
Localização: Rua Sr. Aldemar Neves, 880. 
Sernamby. 
 
Período de funcionamento: diariamente 
das 6h às 21h. 

 
Serviços prestados:  atividades religio-
sas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Igreja Daniel Comboni. 
 
Localização: R. São Daniel Comboni, s/n, 
Guriri Sul, Cep:          29 945-580. 
 
Telefone: (27) 3761-1743. 
 
Web-site: 
http://www.diocesedesaomateus.org.br/ 
 
E-mail: comboniguriri@terra.com.br 
 
Período de funcionamento: de segunda 
a sexta-feira das 07h às 11h30 e das 
12h30 às 16h  
 
Serviços prestados:  atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: 
 Igreja de São Pedro. 

http://www.diocesedesaomateus.org.br/
mailto:comboniguriri@terra.com.br
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Localização: Ilha de Guriri, próximo à 
Caixa D�água entrada para Meleiras. 
 
Período de funcionamento: todos os 
domingos de 8h às 21h. 
 
Informações e observações comple-
mentares: a igreja faz uma missa por 
mês. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Igreja de Matriz de Santo Antô-
nio. 
 
Localização: bairro Santo Antônio.  
 
Período de funcionamento: diariamente 
das 6h às 21h. 
 
Serviços prestados:  atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  

Igreja de Santa Luzia. 
 
Localização: Rua Coronel Mateus Cunha.  
Sernamby. 
 
Período de funcionamento: diariamente 
das 6h às 22h. 
 
Serviços prestados:  atividades religiosas. 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Igreja Adventista. 
 
Localização: Avenida José Tozzi,. Bairro 
Centro. Cep: 29930-240. 
 
Localização: Rua da Sudeste Matos, Vila 
Nova.  
 
Localização: Avenida Copa 70, s/nº, Santo 
Antônio, Cep: 29941-620. 
 
Período de funcionamento: diariamente 
das 6h a 21h. 
 
Serviços prestados:  atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 

 
Nome da empresa:  
Igreja Assembléia de Deus. 
 
Localização: Avenida João XXIII, 1440, 
Centro. Cep: 29930-420. 
 
Período de funcionamento: diariamente 
das 6h às 21h. 
 
Serviços prestados:  atividades religio-
sas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Igreja Cristã Maranata. 
 
Localização: Rua do Teimoso, 253.  Ser-
namby. Cep: 29930-530. 
 
Período de funcionamento: diariamente 
das 6h às 22h. 
 
Serviços prestados:  atividades religio-
sas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
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Nome da empresa:  
Igreja Cristã no Brasil. 
 
Localização: Avenida Brasil, s/nº. Vila 
Nova. Cep: 29941-090. 
 
Período de funcionamento: diariamente 
das 6h às 21h. 
 
Serviços prestados:  atividades religio-
sas. 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Primeira Igreja Batista. 
 
Localização: Praça Mesquita Neto, s/nº. 
Centro. Cep: 29930-270. 
 
Período de funcionamento: diariamente 
das 6h às 18h. 
 
Serviços prestados:  atividades religio-
sas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Segunda Igreja Batista. 

 
Localização: Posto Esso. 
 
Período de funcionamento: diariamente 
das 6h às 18h. 
 
Serviços prestados:  atividades religio-
sas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
Nome da empresa:  
Quarta Igreja Batista. 
 
Localização: Avenida Guriri, Guriri Sul. 
 
Período de funcionamento: diariamente 
das 6h às 18h. 
 
Serviços prestados:  atividades religio-
sas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Igreja Batista Sião. 
 
Localização: Avenida José Tozzi. Centro. 
Cep: 29930-240. 
 

Período de funcionamento: diariamente 
das 6h às 21h. 
 
Serviços prestados:  atividades religio-
sas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Igreja Batista do Calvário. 
 
Localização: Rua Aldemar Neves, Ser-
namby. 
 
Período de funcionamento: diariamente 
das 6h às 18h. 
 
Serviços prestados:  atividades religio-
sas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Igreja Metodista. 
 
Localização: Rua Doutor Arlindo Sodré, 
850. Bairro Centro. Cep: 29930-290. 
 
Localização: Rua Copa 70, São Pedro.  
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Período de funcionamento: diariamente 
das 6h às 18h. 
 
Serviços prestados:  atividades religio-
sas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Igreja Congregacional. 
 
Localização: Rua: João XXIII, 1307. Boa 
Vista. Cep: 29931-220. 
 
Período de funcionamento: diariamente 
das 13h às 21h. 
 
Serviços prestados:  atividades religio-
sas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
Nome da empresa: Mosteiro Be-
nedetino da Virgem de Guadalu-
pe. 
 
Localização: Rodovia BR 102 Norte Km 
67,5. 
 

Período de funcionamento: diariamente 
das 13h às 21h. 
 
Serviços prestados:  atividades religio-
sas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
7� GLOSSÁRIO. 
 
Estado de conservação: 
Análise qualitativa dos atrativos quanto às 
manifestações culturais, análise realizada 
quanto à fidelidade à origem histórica e/ou 
grau de conservação.  
Indicativos quanto ao estado de conserva-
ção em relação às transformações ocorri-
das, causando descaracterização do atrati-
vo, classificados da seguinte forma: 
 
Bom � Atrativo com as característi-
cas originais, bem conservadas e/ou 
restauradas, em condições de uso. 
 
Regular � Atrativo parcialmente 
alterado, necessitando de pequenas 
obras de conservação e/ou restau-
ração (pintura etc.) e em condições 
de uso. 
 

Ruim � Atrativo alterado, com a 
estrutura ameaçada, sem condições 
de descrição de suas características 
originais. 
 
Deteriorado � Atrativo desmoro-
nado que não apresenta mais condi-
ções de descrição de suas caracte-
rísticas originais. 
 
Acesso ao atrativo: 
 
Bom � pavimentado ou não que, 
em função do seu estado, permita 
aos visitantes chegarem ao atrativo 
em qualquer época do ano. 
 
Regular � pavimentado ou não 
que, em função do seu estado de 
conservação, restrinja o uso aos 
visitantes em determinado período 
do ano. 
 
Precário � não pavimentado e que 
dificulte o acesso dos visitantes ao 
atrativo (exemplo: caminhos, ata-
lhos etc.). 
 
Meios de hospedagem: 
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Bom - Se o grau de satisfação do 
cliente for satisfatório. 
 
Regular � Se o grau de satisfação 
do cliente não for satisfatório. 
 
Ruim � Inviável. 
 
Adaptado e não adaptado � Se é 
ou não adaptado para pessoas com 
necessidades especiais. 
 
Acessibilidade ao atrativo - Refe-
re-se aos períodos de visitação ao 
atrativo, determinando por diversi-
dades climáticas ou outras restri-
ções de horários e de leis. No caso 
de ser temporário, utiliza-se o crité-
rio de mencionar os meses/dias, 
quando necessário. 
 
Maior fluxo � Maior número de 
visitantes. 
 
Demanda � Procura turística.  
Descrição dos UH´s (unidades 
habitacionais) � Indica o número 
total de uh�s por tipo, a saber: suí-

tes, apartamentos, quartos com e 
sem banheiro privativo, chalés e 
também se há camas extras no es-
tabelecimento. Caso o apartamento, 
suíte ou chalé não esteja descrito, 
considerar para todos, o seguinte 
critério: nos apartamentos há ba-
nheiro privativo e nas suítes e cha-
lés há banheiro privativo e salas de 
estar.  
 
Origem dos visitantes � Indica a 
origem dos visitantes: se intermuni-
cipal, do entorno regional, de outros 
estados e outros países. 
 
Rota do Verde e das Águas � Modelo 
implantado pela Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo, 
para formatar e comercializar os produtos 
que constituem os destinos turísticos do 
Espírito Santo. Esta Rota, envolve os muni-
cípios de, 

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

 
 

Arquitetura vernacular � Edifica-
ção especialmente construída para 
obrigar atividades industriais ou a-
grícolas � engenho, moinho, usina 
de beneficiamento, celeiro, alambi-
que e fábrica. 
 
flip-charter - Bloco de cerca de 
1,2m de altura disposto sobre um 
tripé, geralmente usado como mate-
rial de suporte para eventos.  
 
8� Referências/Documentos  

Consultados. 
 
in loco. 
 
Catálogo dos Bens Culturais Tombados no 
Espírito Santo. 
 
Inventário da Oferta Turística de Vila Velha. 
 
Calendário Turístico 2004 � Pesqui-
sa de Eventos Turísticos Congressos 
e afins. 
 
EMBRATUR-Calendário turístico 
2004-Pesquisa de eventos turísticos, 
Congressos e afins. 
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NARDOTO, Eliezer e LIMA, Herinéia. 
História de São Mateus. EDITAL-
Editora Atlântica Ltda, fev. 1999. 
 
 
Órgãos Públicos e Privados:  
 
Comissão Espírito Santense de Fol-
clore. 
 
ESCELSA � Espírito Santo Centrais 
Elétricas. 
 
IBAMA - Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente.  
 
IBGE - Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística. 
 
Prefeitura Municipal de São Mateus. 
 
SAAE � Serviço Autônomo de Água e Esgo-
to. 
 
SEBRAE/ES. 
 
Sindhotéis � Sindicato dos Hotéis do 
Espírito Santo. Site em construção. 

 
 
Empresas Particulares:  
 
Bradesco Saúde. 
 
Claro Vitória.  
 
Correios Vitória.  
 
UNIMED.  
 
 
Pesquisa Biblioteca:  
 
IEMA � Instituto Estadual do Meio 
Ambiente.  
 
Lista Telefônica:  
 
Telelista 2004. 
 
Telemar 2004.  
 
Entrevistas:  
 
Organizador: Marcelo Paiva Eventos 
Mariana Coelho Maestra do Coral, 
2004. 

 
Maria Luiza, gerente, 2004. 
 
Secretária Josilene de Lourdez da Cruz, 
2004. 
 
Prestador Público Municipal Rosiane Bernini, 
2004. 
 
Prestador Público Municipal Maria da Penha 
S. Maciel, 2004. 
 
Prestador Público Municipal Renata da Cos-
ta, 2004. 
 
Prestador Público Municipal Iracy do Rosá-
rio Bada, 2004. 
 
Prestador Público Municipal � Maria Concei-
ção R. Pavesi, 2004. 
 
Morador do Bairro Vila Nova, Roberto de 
Oliveira Correio, 2004. 
 
 
Guia Turístico:  
 
Guia Turístico de São Mateus e Guri-
ri, editado pelo Jornal de São Ma-
teus Ltda-ME, 2004. Dados históri-
cos baseados em: NARDOTO, Elie-
zer e LIMA, Herinéia. História de 
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São Mateus. EDITAL-Editora Atlân-
tica Ltda, fev. 1999. 
Cd de dados:  
 
Espírito Santo em Dados. Governo 
do Estado do ES 2003-2006. 
 
Sites:  
 
Claro Vitória. Disponível em: 
<http:// www.claro.com.br>. Aces-
so em: jun. de 2004. 
 
Comissão Espírito Santense de Fol-
clore. Disponível 
em:<http://www.folclorecapixaba.o
rg.br>. Acesso em jun. de 2004. 
 
Correios Vitória. Disponível 
em:<http://www.correios.com.br.>. 
Acesso em: jun de 2004. 
 
Disponível 
em:<http://www.gazetaonline.com.
br>. Acesso em: 4 de jun. de 2004. 

 
IBAMA - Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente. Disponível 
em:<http://www.ibama.gov.br>. 
Acesso em:jun. 2004. 
 
IBGE - Instituto Brasileiro de Geo-
grafia. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br>. A-
cesso em jun de 2004. 
 
IEMA � Instituto Estadual do Meio 
Ambiente. Disponível em: 
<http://www.iema.es.gov.br>. A-
cesso em: jun. de 2004. 
 
IPES � Instituto de apoio à pesquisa 
do Espírito Santo. Disponível em: 
<http://www.ipes.gov.br>. Acesso 
em: jun de 2004. 
 
Prefeitura Municipal de São Mateus. 
Disponível 
em:<http://www.saomateus.es.gov
.br>. Acesso em:jun de 2004. 

 
SEBRAE/ES. Disponível 
em:<www.sebraees.com.br>. Aces-
so em jun. de 2004. 
 
UNIMED. Disponível em:<http:// 
www.ibama.gov.br>. Acesso em 
jun. 2004. 
 
http://www2.ondehospedar.com.br/
es/sao_mateus.php?tipo=&proximo
=0&busca= 
http://www.iphan.gov.br/bancodado
s/arqueologico/listasitiosarqueologic
os.asp?UF=ES 
http://feriasbrasil.terra.com.br/scrip
ts/cidade.cfm?Cidade=S%E3o%20M
ateus 
www2.petrobras.com.br/Petrobras/ 
portu-
gues/empregos/pdf/dutosloc.pdf 
http://www.banco24horas.com.br/p
ontos/e8.asp 
http://www.dprf.gov.br/mapa_localiza
/mapa_localiza.cfm?UF=ES 

http://www.claro.com.br
http://www.ibama.gov.br
http://www2.ondehospedar.com.br/
http://www.iphan.gov.br/bancodado
http://feriasbrasil.terra.com.br/scrip
http://www.banco24horas.com.br/p
http://www.dprf.gov.br/mapa_localiza
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Coordenação Técnica: 
Fernando João Pignaton 

Membro da Sociedade Brasileira de Pesquisa de Mercado 
Filiado às 

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

Mundial dos Profissionais de pesquisa 
Resposável Técnico da FLEX CONSULT 

 
Coordenação Técnica: 

Joelma Consuelo Fonseca e Silva 
 

Diagramação 
Ivan Alves 

 
Monitores: 

Karla de Oliveira Neves. 
Juliana Marques 

 
Técnicos inventariantes 

Genildo Coelho Hautequestt Filho 
Josinete Braga Borges 
Karla de Oliveira Neves 
Luciano Bravin Kruger 

Marcela Lopes 
Ubirajara Correa Nascimento � pesquisador 

 
Digitação: 
Claudinei
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