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Palavra da Prefeitura Municipal de Cariacica
Cariacica é uma cidade com enorme potencial turístico em razão das suas belezas naturais,
agroturismo e cultura, mas também começa a se destacar pelo empreendedorismo nesta área. Nos
últimos anos, com auxílio de políticas de valorização no segmento, a cidade avançou no seu trade
turístico, criou os circuitos turísticos Terras Altas e Monte Mochuara, além de identiﬁcar potenciais e
trabalhar o turismo rural e de esporte. Fruto do trabalho de quem acredita e investe na cidade. Por
isso queremos mostrar a você o que tempos de melhor por meio desse guia de serviços turísticos.
Começamos por nossa gente, que tem vocação natural para receber bem os visitantes. Somos uma
terra de pessoas alegres e gentis, que sabem como ninguém acolher a quem chega com um bom
dedo de prosa e comida de dar água na boca.
Nas próximas páginas você terá também a oportunidade de conhecer um pouco mais do nosso
município e das suas maravilhas. A cidade desperta nos visitantes, de imediato, um sentimento de
aconchego e de bem querer . Quem vem a Cariacica sempre levará consigo o desejo de voltar a
Cariacica. É com esse olhar de encantamento por nossa terra que queremos potencializar ainda
mais o turismo do município, para que receba mais visitantes.
Para Cariacica, o investimento no turismo é sinônimo de geração de receita, mas também é
desenvolvimento social por gerar grande número de postos de trabalho diretos e indiretos; cultural,
pois preserva a identidade da cidade, como monumentos históricos; e ambiental, por aliar renda,
sustentabilidade e preservação.
Nesse guia, você encontrará todos os serviços que necessita para conhecer a cidade seus cantos e
recantos. Um roteiro completo com dicas de onde visitar, comer e hospedar, além de boas opções de
cultura, lazer e entretenimento. Para nós é um prazer enorme te receber.
Então aproveite a estada e divirta se.

Geraldo Luzia de Oliveira Junior
Prefeito de Cariacica
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Palavra do Instituto de Desenvolvimento do Município de Cariacica Idesc
No Instituto de Desenvolvimento Econômico do Município de Cariacica Idesc vemos o turismo
como uma ferramenta essencial no desenvolvimento econômico sustentável de uma cidade. É uma
força que move a economia em todos os níveis, envolvendo a área de serviços com comércio,
hotelaria, bares, restaurantes e transporte, produtos de entretenimento, além de ser uma
construção identitária que eleva a autoestima do morador. Conhecendo história e as belezas de sua
cidade, o cidadão cria um sentimento de pertencimento ainda maior. Para isto criamos este guia
que vai auxiliar e servir de referência no setor.
Para gerar este crescimento, trabalhamos pela estruturação e inovação do turismo em Cariacica
sempre pautados com o apoio do Conselho Municipal de Turismo, com o qual percebemos a
necessidade de atualização deste guia de turismo. Na segunda edição, o guia colabora para a
informação de moradores e visitantes em nossa cidade, criando novas oportunidades, novos
negócios e empregos apontando os atrativos turísticos e culturais, micro e pequenos empresários
dos circuitos turísticos e gastronômicos.
Os pequenos empresários são, inclusive, o maior motor deste setor. Segundo dados do Ministério do
Turismo, cerca de
do conjunto de atividades da cadeia produtiva do Turismo é composto por
micro e pequenas empresas, que geram parte importante dos milhões de empregos da indústria
de viagens no Brasil. Em Cariacica também serão fonte de emprego e renda para cada vez mais
famílias.
O guia também é importante para agregar ao conhecimento dos proﬁssionais do turismo que
trabalham na cidade como recepcionistas, taxistas, garçons, guias de turismo, entre outros, os
preparando para um melhor atendimento a quem visita a cidade.

Diretor presidente do Idesc
Albuino Cunha de Azeredo Junior
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Apresentação
Buscando melhorar o atendimento prestado aos moradores e turistas que visitam nossa cidade, a
Prefeitura de Cariacica, o IDESC Instituto de Desenvolvimento do Município de Cariacica, por meio
de sua Gerência de Fomento ao Turismo desenvolve ações voltadas para qualiﬁcação e capacitação
de proﬁssionais do setor turístico.
Como resultado, apresentamos o Guia de Serviços Turísticos de Cariacica que surgiu para ser
utilizado pelos prestadores de serviços como uma ferramenta que reúne informações atualizadas
sobre a cidade, possibilitando um atendimento mais eﬁcaz.
O Guia contém informações sobre Cariacica, sua história, cultura, meio ambiente, principais
atrativos, circuitos turísticos e etc. Uma cidade que possui um comércio pujante de Campo Grande,
Itacibá, Jardim América e Porto de Santana; um polo gastronômico com culinária variada; que
recebe eventos que movimentam a economia local como Campeonato de Futebol de Areia, jogos
do Campeonato Brasileiro, Shows Nacionais e Internacionais além dos voltados para caminhadas,
passeios de bicicleta, motocross, Trekking, trilhas e voo livre.
Esse Guia é fruto de um trabalho da Prefeitura Municipal de Cariacica através do IDESC Instituto de
Desenvolvimento de Cariacica por meio de sua Gerência de Fomento ao Turismo
Aqui você encontrará informações importantes que o ajudarão a oferecer aos seus clientes
conhecimento dos melhores lugares da cidade para se divertir, hospedar e passear.
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Descrição da Cidade

Localizada na Região Metropolitana da Grande Vitória, Cariacica possui . mil habitantes,
segundo estimativa do IBGE para o ano de
. A área urbana concentra cerca de
da
população e possui atrativos que tem feito Cariacica se sobressair, como os estádios Estádio
Engenheiro Alencar de Araripe Desportiva Ferroviária . e Kleber Andrade. Únicos do Estado a
receber seleções para treinamento durante a Copa do Mundo
, foram preparados nos padrões
FIFA para os jogadores de Austrália e Camarões. Outro momento ímpar foi a realização do show do
ex Beatle Paul McCartney, para mil pessoas no Kléber Andrade, conﬁrmando a capacidade da
cidade em receber eventos de grande porte.
Sua proximidade com a capital, cidades litorâneas e seu fervoroso comércio como os encontrados
nos bairros Campo Grande, Itacibá, Jardim América e Bela Aurora, aliados a suas belezas naturais,
tornam a cidade um bom lugar para se viver, trabalhar e visitar. A área rural do município
corresponde a
do território total e o agroturismo é a principal atividade turística. Encontramos
ainda nessa área eventos esporádicos que fortalecem o segmento de ecoturismo e turismo de
aventura como: caminhadas, trekking, campeonato de voo livre, passeios ciclísticos, trilhas
monitoradas, etc. O relevo e diversidades de fauna e ﬂora proporcionam atrativos naturais
variados. O município abriga a Reserva Biológica Estadual de Duas Bocas, o Parque Natural
Municipal do Monte Mochuara, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Municipal dos
Manguezais de Cariacica e o Parque Natural Municipal do Manguezal de Itanguá.
Cariacica está inserida na Rota Caminhos do Imigrante e Rota Imperial. O município possui ainda
os Circuitos Monte Mochuara e Terras Altas , que contam com pousadas, produtos caseiros da
agricultura familiar, artesanato, etc. O visitante pode desfrutar de belíssimos mirantes nas
montanhas, além de chácaras, sítios arqueológicos e trilhas em área de Mata Atlântica, quedas
d águas, patrimônio histórico e ambiental. O artesanato feito com ﬁbra de bananeira também
pode ser encontrado nas lojas da região. Produtos oriundos de apiários, cachaças, licores, doces,
bombons e biscoitos caseiros são outras delícias que o turista pode degustar e levar para a casa.
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perﬁl.php?lang=&codmun=
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História e Cultura

Cariacica reﬂete a miscigenação brasileira e sua formação agrega povos indígenas, negros e
imigrantes europeus. Segundo os antigos habitantes, o nome surgiu da expressão Cari jaci caá ,
utilizada pelos índios para identiﬁcar o porto onde desembarcavam os imigrantes. Sua tradução é
chegada do homem branco .
Embora o município de Cariacica tenha sido criado pelo Decreto Nº , em de novembro de
,
sendo emancipado oﬁcialmente em de dezembro de
, apenas na década de do século
passado sua população observou aumento considerável. A característica rural do município
também começou a ser alterada nesta mesma época, até se tornar um município
predominantemente urbano. O centro urbano abriga grande área comercial mas a região rural se
estende por uma ampla área do território e é marcada pela diversidade natural.
Uma das mais importantes manifestações folclóricas é o Carnaval de Congo de Máscaras de Roda
D água. De acordo com a cultura popular, a tradicional festa surgiu a partir das procissões locais
que eram feitas em Cariacica em homenagem a Nossa Senhora da Penha. Diante da diﬁculdade de
locomoção até o Convento da Penha, os moradores decidiram homenagear a santa saindo pelas
ruas da localidade em procissões animadas por tambores de congo. Com o passar dos anos, a festa
cristã organizada pelos brancos misturou se às raízes negras e indígenas, dando origem ao
carnaval. Hoje é uma das festas mais singulares do folclore capixaba. As máscaras eram usadas
pelos antigos escravos Roda d Água era área de quilombo , que queriam participar da festa, mas
não podiam ser reconhecidos. Com o passar do tempo, o uso das máscaras passou a ser uma
brincadeira. Os moradores da região que hoje participam da festa, somente retiram a máscara ao
ﬁnal da celebração revelando sua identidade. João Bananeira é o mascarado mais popular e
característico, sendo fundamental para caracterizar a diferença e a originalidade das bandas de
congo locais.
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Meio ambiente
Com foco no desenvolvimento sustentável, Cariacica consegue unir o desenvolvimento
econômico e a preservação ambiental por meio da implementação de áreas de preservação
ambiental e incentivo ao agroturismo e à agricultura familiar. Na região rural, prevalece a
existência de estâncias e propriedades rurais que abrem suas portas para o turista vivenciar um
dia no campo e ainda desfrutar das delícias da culinária local, baseada na banana, biscoitos e
doces caseiros.

Parque Natural Municipal Monte Mochuara
Um maciço de granito a 11km do litoral capixaba tem-se o Monte Mochuara. Desde 1990
pertence a uma área de preservação ambiental. O Parque Municipal foi criado para ser um local
de proteção da natureza e centro de pesquisas ecológicas. Considerado o principal ponto
turístico natural de Cariacica, o local ainda não dispõe de estrutura de apoio a visitantes.

Unidade de Conservação de Manguezal
Cariacica conta com mais duas unidades de conservação: a Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Municipal dos Manguezais de Cariacica com 740 hectares e o Parque Natural
Municipal do Manguezal de Itanguá com 32 hectares. O local ainda não dispõe de estrutura
para atividade de visitas monitoradas.
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Parque Linear de São Conrado
O Parque Linear Municipal de São Conrado foi instalado numa área de preservação permanente
numa parceria entre Prefeitura, moradores e empresa local. Na área funcionava um lixão e havia
uma nascente que quase secou, mas com sua recuperação os animais tem voltado a habitar o
ambiente. Hoje o local conta com duas lagoas formadas pela nascente preservada. Ainda possui
áreas para caminhada e recreação e se tornou um ponto de encontro de lazer e prática de
esportes para crianças, adultos e idosos.

Centros Esportivos
Estádio Engenheiro Alencar de Araripe – (Desportiva Ferroviária)
O Estádio Engenheiro Alencar de Araripe – (Desportiva Ferroviária) foi inaugurado em 16 de
janeiro de 1966 com o nome de Estádio Engenheiro Alencar de Araripe. De propriedade da
Associação Desportiva Ferroviária Vale do Rio Doce, um dos clubes de futebol mais tradicionais
do Espírito Santo, viveu alguns dos momentos mais mágicos do futebol capixaba. Localizado
numa área de 72 mil metros quadrados, o estádio conta com quatro torres de reﬂetores, cabine
para imprensa e arquibancadas com capacidade para 8 mil torcedores.
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Estádio Kleber Andrade
O estádio estadual Kleber José de Andrade foi inaugurado parcialmente em 1983, para uma
partida entre Rio Branco e Guarapari. No ano de 2008, o clube vendeu o local para o Governo do
Estado que, com um projeto reformulado e mais moderno, deu início as obras para o Novo
Kleber Andrade, em 2010. Atualmente, o estádio tem recebido jogos do Campeonato Brasileiro,
Copa do Brasil e Amistosos da Seleção Brasileira.
Durante a Copa do Mundo em 2014 o estádio recebeu a seleção de Camarões. Este movimento
colocou a cidade de Cariacica em foco no período do maior evento esportivo do mundo. Outro
momento de grande importância para o Estado foi a realização do show do ex-Beatle Paul
McCartney, que se apresentou para 34 mil pessoas em 10 de novembro de 2014.

Atrativos Turísticos

Centro
Cultural
Frei Civitella
Del Tronto
As obras de reforma e ampliação do Centro Cultural Frei Civitella Del Tronto foram entregues em
junho de 2016 e o novo espaço possibilita a realização de peças teatrais, concertos, apresentações
artísticas e também palestras e eventos de formação proﬁssional na área da cultura.
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O Centro Cultural conta com sistema completo de refrigeração e isolamento acústico, de acordo
com as normas técnicas de casas de espetáculo e possui capacidade para 166 espectadores,
além de palcos e camarins mais amplos. Elevadores para portadores de necessidades especiais
foram instalados tanto para o público, quanto no palco para os atores, garantindo a
acessibilidade total no complexo cultural.
O espaço tem também sala de controle de som e cenário, além de bilheteria.No segundo andar
o espaço conta com salas de formação para oﬁcinas de dança, música e expressão corporal.
Funcionamento: Administrativo - das 12h às 18h, de segunda à sexta-feira.
Apresentação de espetáculos: Conforme agenda cultural.
Endereço: Avenida Expedito Garcia, Campo Grande. Ao lado do Supermercado Carone.
Telefone: (27) 3346-6342
E-mail: centro.cultural@cariacica.es.gov.br

Igreja de
São João
Batista
(Primeira Igreja
do Município)

A primeira igreja construída em Cariacica está localizada na praça central da sede do município.
A paróquia foi inaugurada oﬁcialmente em 16 de dezembro de 1837, sem igreja e sem padre,
como “Freguesia de São João Batista”. Para erguê-la, valeu-se o povo do seu próprio esforço, sob
a orientação valiosa e indispensável do padre italiano Frei Ubaldo Civitela del Tronto que
organizava procissões com características muito interessantes. Cada devoto carregava uma
pedra, que juntas formaram a estrutura dessa majestosa construção secular. Este momento
ﬁcou conhecido pelos populares como “Procissão das Pedras”. A inauguração da igreja data de
1851, porém ainda sem a torre que foi adicionada na comemoração do Centenário da Igreja.
Funcionamento: Durante as missas.
Para visitas guiadas conﬁra os horários no site www.paroquiasjbatista.com.br/horarios. Visitas
com grupo na área interna com autorização prévia e agendamento.
Endereço: Rua Marechal Deodoro, s/n, Centro, Cariacica - ES.
Telefone: (27) 3254-1533
E-mail: paroquia.sjbatista@ig.com.br
Site: www.paroquiasjbatista.com.br
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Centro de
Memória
Águia
Branca
Centro de Memória do Grupo Águia Branca (CDM) nasceu com a proposta de se tornar um
espaço de preservação do acervo histórico do Grupo Águia Branca (GAB) como um ambiente de
relacionamento do Grupo para com seus públicos estratégicos. A inauguração do CDM
aconteceu em 10 de agosto de 2006 e ao longo desses anos ele vem atendendo aos principais
objetivos: difundir conhecimento sobre o Grupo Águia Branca; contribuir para a formação dos
jovens e adultos a partir do atendimento de visitas escolares e técnicas; ampliar o
relacionamento entre o GAB e a comunidade local e fortalecer a imagem positiva da empresa.
Por meio do conceito de show-room institucional, o Centro de Memória do Grupo Águia Branca
foi idealizado com painéis, maquetes e vídeos que apresentam toda a corporação, suas
empresas, a evolução dos negócios e a história empreendedora da Família Chieppe. O seu
acervo é composto por mais de 14 mil documentos impressos e 35 mil imagens digitais.
Funcionamento: De segunda a quinta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, mediante
agendamento prévio.
Endereço: Rodovia BR 262, Km 05, Campo Grande, Cariacica - ES. Telefone: (27) 2125-1132
E-mail: hiatha@aguiabranca.com.br
Site: www.grupoaguiabranca.com.br

Museu
da Polícia
Militar

Fardas, capacetes, armamentos, medalhas e mobiliário são alguns materiais utilizados em
diferentes épocas e por homens que ajudaram a construir a história de 175 anos da Polícia
Militar do Espírito Santo. Uma trajetória que o tempo não apaga e que a Corporação preserva
em um único espaço: o Museu da Polícia Militar, localizado no Centro de Formação e
Aperfeiçoamento da PM, em Santana, Cariacica e que já está aberto à visitação.
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Seguindo a estrutura física do primeiro Quartel da Polícia Militar, o Quartel do Moscoso, que se
localizava no Parque Moscoso, em Vitória, o Museu traz em seu acervo aproximadamente 600
objetos e 960 fotograﬁas. São diversos tipos de uniformes utilizados em várias épocas, todas as
coberturas - como capacetes, quepes, boinas e gorros - máquinas, quadros, fotograﬁas, bustos
esculpidos em gesso, estatuetas, antigos instrumentos da Banda da PM, rádios comunicadores,
equipamentos da tropa de choque e armas. Também podem ser encontrados no local
elementos que retratam lembranças sentimentais para alguns policiais, como um Jeep de 1966
e um ônibus Mercedes Benz, carinhosamente apelidado de “Fofão”, que transportava os policiais
para os locais de patrulhamento.
Funcionamento: De segunda à sexta-feira, das 9h às 17h, mediante agendamento prévio.
Endereço: Rodovia José Sete, Santana, Cariacica - ES. E-mail: cfa@pm.es.gov.br
Telefone: (27) 3636-2990 / 3636-2965 / 3636-2950
Site: www.pm.es.gov.br/comunidade/museu.aspx

Santuário
do Bom Pastor
Paróquia
de Campo
Grande
Em maio de 2017, foi comemorado o 50º aniversário da Paróquia do Bom Pastor e inaugurado
nesta mesma data o 1º Santuário Católico do município. Em 2010, foram iniciadas as obras para
ediﬁcação do Santuário do Bom Pastor na paróquia, em Campo Grande, Cariacica, prevendo
capacidade para mais de 2 mil pessoas sentadas, ambiente climatizado com isolamento térmico
e acústico, teto em formato de rampa a 30 metros do chão, equivalente a um prédio de 10
andares e favorecendo a circulação do ar. Área de estacionamento (subterrâneo) com
aproximadamente 4.000 m², sua área total construída passará dos 10.000m². A estrutura do
Santuário ainda contará com banheiros públicos para uso da população, galeria de lojas com
praça de alimentação e conveniência, além de cerimonial para mais de 600 pessoas, anﬁteatro
para 400 pessoas com salas de apoio e mais de 20 salas de reuniões.
Funcionamento: Missas às terças e quinta, às 19h30, sexta às 12h, sábado às 19h e domingo às
07h, 18h e 19h30. Atendimentos das 08h às 18h.
Endereço: Rua Dom Luiz Scortegagna, Campo Grande, Cariacica - ES Telefone: (27) 3343-6588
E-mail: paroquiacg@bol.com.br Site: www.santuariodobompastor.com.br/novo/
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Santuário
de Umbanda
Fraternidade
Tabajara
Fundado em 02 de fevereiro de 1940, originalmente tratava-se apenas de uma choupana, com
assentos rústicos. O Templo tem o formato de uma grande cruz, com cantos arredondados, com três
cúpulas, todo ediﬁcado em tijolos. Imponente na sua cúpula central está a estátua do índio Tabajara,
que com seus braços abertos homenageia o Monte Mochuara, símbolo do Município de Cariacica.
Funcionamento: Atendimentos gratuitos, realizados nas segundas, quartas e sextas às 20h, aos
sábados às 19h e aos domingos às 8h30. Visitas fora dos horários dos cultos ou atendimentos
somente com agendamento.
Endereço: Rodovia Gov. José Sette, Tabajara, Cariacica - ES
Telefone: (27) 99845-8770 / 3226-0893 – Luiz Labuto
E-mail: luizlaugusto@yahoo.com.br Site: www.fraternidadetabajara.org.br

Trio
Histórico
Cariacica
Sede

A igreja, juntamente com a Praça Marechal Deodoro da Fonseca (primeira praça de Cariacica) e o
primeiro prédio onde funcionou a sede da Prefeitura e a Câmara do município, simbolizam alguns
dos patrimônios históricos de Cariacica e formam o Trio Histórico, ponto de partida dos Circuitos
Turísticos de Cariacica. A Praça Marechal Deodoro foi deﬁnida e construída em 1892, dois anos após
a emancipação do município. Hoje é uma das praças mais belas e tem a característica de ser mantida
e cuidada por uma parceria entre a Prefeitura e a comunidade local. Nesta praça, em 1896, foi
instalado o primeiro chafariz da cidade, trazendo água para mais perto das residências que ali se
ﬁxaram. É um excelente local para passeios e encontros das famílias do lugar.
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Igreja Santa
Maria Goretti

Fundada em julho de 1954, a Paróquia Santa Maria Goretti está localizada no bairro Jardim América. Na
década de 60 foi erguida uma torre de 30 metros de altura, idealizada pelo Padre Félix Inglesi. No alto da
construção está a imagem do Cristo de braços abertos recebendo quem chega ao município. Seu sino
ainda está em funcionamento e os moradores do bairro podem ouvir a canção “Ave Maria” todos os dias às
6h e 18h. A Torre da Igreja Santa Maria Goretti pode ser avistada de diversos pontos do município, sendo
considerado o cartão postal do Bairro Jardim América.
Funcionamento: As visitas na igreja não precisam ser agendadas, a não ser que precisem de alguém para
acompanhar e falar um pouco da paróquia. A Torre não pode ser visitada em seu interior. Horário
normalmente de segunda a sexta 8h às 17h. Horários de missa: Segunda e Sexta às 19h30, Terça e Quarta
às 07h. Aos Domingos às 7h, 9h, 17h e 19h. Conﬁssões: Terça, Quarta e Quinta com agendamento.
Endereço: Rua Bolívia, nº 234, Jardim América, Cariacica, - ES. Telefone: (27) 3226-0452
E-mail: paroquia.jardimamerica@gmail.com Site: santamariagoretti.org.br
Facebook: santamariagoretti.paroquia

Presépio de Som,
Luz e Movimento
Arautos do
Evangelho
Os Arautos do Evangelho, que se constituem uma Associação de Fiéis de Direito Pontifício, têm
buscado contar a História do Nascimento do Menino Jesus de maneira diferenciada. Interessados
em incentivar todo o público de Cariacica e região a contemplar, de maneira atraente, fascinante e
comunicativa, a vida do Menino Jesus – desde a Anunciação do anjo à Virgem Maria, até a sua
gloriosa Ressurreição – montaram o Presépio com Som, Luz e Movimento. A apresentação se faz
num auditório climatizado. Durante a narração da apaixonante história de Jesus, surgem cenas com
peças que se movimentam, iluminadas por um harmônico jogo de luzes.
Funcionamento: Atendimento com agendamento. Missas aos domingos às 17 horas - entrada franca.
Endereço: Rua Princesa Isabel, 701 – Bairro Nova Campo Grande – Cariacica
(próximo ao ponto ﬁnal do ônibus 726 de Nova Campo Grande).
Telefone: (27) 3235-8230 E-mail: arautosvitoria@gmail.com
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Ateliê de Artes
Hippólito Alves

Um espaço bucólico em plena cidade onde é possível visitar o acervo de artes do escultor
Hippólito Alves. A galeria de artes está aberta à visitação, inclusive de escolas. O artista
disponibiliza ainda uma Sala Cultural para a classe artística do município onde é possível realizar
saraus, encontros culturais e exposições. Nascido no ﬁnal da década de 60 na cidade de
Anchieta, foi em Cariacica que o escultor Hippólito Alves se estabeleceu e construiu seu Ateliê,
facultando às pessoas desfrutarem de duas atmosferas, a urbana e a bucólica. No entorno do
Ateliê fontes de água e árvores garantem um ambiente calmo e sereno. O artista tem criações
notáveis e que já lhe renderam premiação internacional, dentre elas a estátua em bronze de São
José de Anchieta em tamanho natural, bem como painéis em bronze do “Apóstolo do Brasil”
catequizando. Ambas localizadas na ladeira do Santuário Nacional de São José de Anchieta, no
litoral sul capixaba. Hippólito Alves também é o responsável por fazer a primeira estátua em
tamanho natural de Vasco Fernandes Coutinho. A estátua feita com uma liga de minério, resina e
calcita está exposta na Casa da Memória, na Prainha em Vila Velha.
Funcionamento: Das 8h às 14h. Somente com agendamento prévio.
Endereço: Rua Geraldo Inácio Rodrigues, São Vicente - Cariacica Telefone: (27) 99274-3353
E-mail: hippolitoalves@hotmail.com

Corredeiras de
Maricará

Corredeira que em tempos mais antigos moviam os engenhos de cana de açúcar. Apesar de
pouca água devido à estiagem, ainda é um ponto de lazer do município.
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Carmelo
de Nazaré

A Ordem Carmelita se instalou em Cariacica em 12 de outubro de 1981 a partir do desejo do
então Arcebispo de Vitória Dom João Batista da Motta e Albuquerque. De vida contemplativa, as
irmãs carmelitas vivem a clausura e a oração no Carmelo de Nazaré. Para a manutenção da
estrutura as irmãs fabricam velas litúrgicas (votivas, sacramentais e ornamentais) além de peças
litúrgicas (alfaias, estolas, toalhas) além de trabalhos manuais diversos.
Funcionamento: Horários de atendimento - das 8h às 10h55 e de 15h30 às 16h55. Na sexta-feira
e no primeiro domingo de cada mês não há atendimento. Horários de missa - segunda a sábado
às 7h e aos domingos às 10h.
Endereço: Rodovia Governador José Sette, Tabajara, Cariacica - ES.
Telefone: (27) 3336-4215 Fax: (27) 3386-0078
E-mail: carmelodenazare@gmail.com Site: www.carmelodenazare.com

Circuitos
Turísticos

Circuito Monte Mochuara
Aos pés do imponente Mochuara, símbolo de Cariacica, várias propriedades oferecem ao turista
um agradável dia de lazer com opções como: trilhas, passeios de pedalinho, banhos em bica
d'água natural, piscinas, tirolesa, arvorismo, entre outros. A gastronomia é bem diversiﬁcada
podendo encontrar culinária regional, pães, bolos, doces em compotas, mel e licores. Visite o
Circuito Monte Mochuara e encontre opções de lazer para toda a família.

Fazenda Parque
Vale do Moxuara
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O Vale do Moxuara possui uma incrível vista e está situada aos pés do Monte Mochuara. Oferece
opções de lazer e hospedagem com piscina natural e ionizada, alojamentos e bangalôs. A horta
medicinal e orgânica, o lago de pesca, o lago com pedalinho, os passeios a cavalo e de charrete, a
criação de caprinos, ovinos e de outros animais da fazenda, encantam por tornar o local ainda mais
agradável. Cerimonial, bares, quiosques e áreas para churrasco, fazem parte da infraestrutura local. O
restaurante oferece deliciosos pratos servidos no fogão à lenha, como a carne de cordeiro ao molho de
hortelã. Recentemente investiram no turismo de aventura, instalando uma tirolesa gigante e um
arvorismo com 10 obstáculos.
Funcionamento: Alta temporada (férias escolares): terça a sexta, das 09h às 17h; sábados, domingos
e feriados, das 09h às 18h. Baixa temporada: Terça a sexta, agendamento de escolas e grupos.
Sábados, domingos e feriados das 09h às 18h.
Endereço: Estrada Wilson Manoel de Freitas, Km 3, Roças VelhasTelefone: (27) 3254-1478 /99523-2661
Facebook: /valedomoxuaraoﬁcial Instagram: /valedomoxuara
E-mail: contato@valedomoxuara.com.br Site: www.valedomoxuara.com.br

Apiário
Moxuara
Empreendimento especializado na produção de mel e deliciosos produtos derivados. É possível
também encontrar a comercialização desses produtos em alguns empreendimentos do Circuito
Monte Mochuara.
Funcionamento: De segunda a quinta, no horário comercial; na sexta-feira das 8h às 16h
Endereço: Rua Paraíba, nº 1, Novo Brasil.
Telefone: (27) 3396-2038 / 98821-4254 / 98802-8323 E-mail: alonsomoses@hotmail.com

Terreirão
Cia Cumby
Casa de Congo
Mestre Prudêncio
Em Boa Vista, na região de Roda D'Água (berço do congo Cariaciquense), o terreirão é o grande
palco da Banda Cia Cumby. O grupo musical faz uma releitura do Congo, que sob a coordenação do
Mestre Prudêncio, mantém uma identidade cultural. Trata-se de uma estrutura de cabana rústica
para apresentações musicais e realização de eventos como o pré Carnaval de Congo e o nascer da
lua. O local oferece serviços de bar com atendimento e suporte para visitas, caminhadas e trilhas na
mata bem conservada e com uma subida que alcança aproximadamente 600 metros de altitude.
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Funcionamento: Sábado de 14h à 0h. Domingo de 12 à 0h. Demais dias e atividade de trilha com
agendamento.
Endereço: Rua Armadura de Deus, Boa Vista Via Roda D´água.
Telefone: (27) 99836-8793 e (27) 99648-1163 E-mail: terreiraocultural.ciacumby@gmail.com
Facebook: /mestresdosmestresprudencio

Bica
Roda D’Agua

O ambiente dispõe de bar, palco, piscina natural, área para camping e recreação, churrasco e mesas de
jogos. São servidas deliciosas porções e bebidas. Produtos do agroturismo local e material para churrasco
são comercializados. O visitante também tem a opção de levar a carne e consumir as bebidas do bar.
Funcionamento: Dias úteis, com agendamento. Fins de semana e feriados das 8h às 19h.
Endereço: Estrada de Roda D'Água, Roda D´água.
Telefone: (27) 3366-4099. Facebook: /BicaRodaDaguaOﬁcial

Casa Sol
Associação
Costumes
Artes
Construída com tijolos ecológicos, a Casa Sol abriga a Associação Costumes Artes. No local,
encontra-se produção e comercialização de artesanato em ﬁbra de bananeira, papel reciclado,
customização de tecido. Além disso, na Casa Sol funciona o Banco Sol de Desenvolvimento Local e o
Fundo Rotativo Solidário .
Funcionamento: Segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Aos sábados com agendamento.
Endereço: Rua Santa Mônica, nº 07, Vista Dourada.
Telefone: (27) 3396-9115 E-mail: contato@costumesartes.com.br
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Arte & Café
Centro Público de
Comercialização
da Economia
Solidária
O Arte e Café é o primeiro Centro Público Municipal de economia solidária no Espírito Santo. Em
exposição, estão os produtos da palha e do fruto da bananeira, artesanato de conchas, bordados em
tecidos, tijolos ecológicos, artesanato em argila e material reciclável. Tudo isso com um diferencial: os
clientes e produtores podem se sentar para apreciar uma boa xícara de café enquanto conversam.
Funcionamento: Segunda a sexta, das 8h às 18h. Endereço: Rua Manoel Joaquim dos Santos, Itacibá.
Telefone: (27) 3354-5105 (Economia Solidária) E-mail: economiasolidaria@cariacica.es.gov.br

Serviços de apoio ao Circuito Monte Mochuara
SÍTIO PEDRA A VISTA
Produtos caseiros da agroindústria familiar como: bolos,
geléias, compotas, conservas vegetais, doces cristalizados
e biscoitos.
Onde encontrar: Na propriedade sob encomenda em
Roda D´água.
Telefone: (27) 99740-0042 Facebook: sitio.pedraavista
LICOR DOS DEUSES
Produção e comercialização de licores.
Onde encontrar: Em Cariacica Sede.
Telefone: (27) 3254-2811 | (27) 99961-0043
SÍTIO JUNATO
Locação para eventos. O sítio oferece de salão de
festas coberto, churrasqueira completa, cozinha
industrial, freezers, alojamentos novos e
climatizados, piscina, campo de areia, parquinho
infantil e estacionamento. Em Roças Velhas.
Telefone: (27)99989-6226
E-mail: sitiojunato@hotmail.com
Facebook: sitiojunato Instagram: sitiojunato
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Circuito Terras Altas
Vales, montes e uma vasta área de preservação garantem um cenário encantador ao visitante. Muitas
são as atividades oferecidas, que vão de trilhas a criação de animais exóticos, tirolesa, piscinas e
corredeiras. Além das delícias oferecidas na roça como pães, bolos e biscoitos os visitantes ainda
podem levar para casa produtos derivados da banana como banana chips, banana passa e bombom
de banana.
Visite o Circuito Terras Altas encontre o turismo rural, agricultura familiar e a culinária típica em
propriedades rurais que promovem perfeita integração com a natureza e a vida no campo.

Fazenda
Terra Santa

Próximo à belíssima Reserva Biológica de Duas Bocas, com vegetação de Mata Atlântica e clima de
montanha, possui cachoeiras, lagoas, pesque e pague, piscina, tirolesa, mirante, área de camping,
churrasqueira e atividades de ecoturismo e de educação ambiental.
Funcionamento: Diariamente, somente com agendamento.
Endereço: Estrada de Meia Légua, Pau Amarelo.
Contato: (27) 99888-6806 / 99625-4902
E-mail: ws.job@hotmail.com Facebook: Fazenda-Terra-Santa

Grupo Sete M
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O Grupo Sete M, também conhecido pelos seus produtos “Delícias de Cachoeirinha” transforma a
banana, fruto abundante no município, em produtos saborosos como bombons, banana chips,
banana passa, macarrão e farinha.
Funcionamento: Comércio local nos ﬁns de semana.
Endereço: Estrada principal de Cachoeirinha Telefone: (27) 99838-7525

Rancho
Pedra Negra

Situado na região de Cachoeirinha, desenvolve atividades de turismo rural e agricultura familiar. Possui
piscina natural, área de camping.
Funcionamento: Somente com agendamento.
Endereço: Estrada Principal de Cachoeirinha, 9km de Cariacica Sede.
Telefone: (27) 99909-9836 E-mail: rancho.pedra.negra@hotmail.com Facebook: Rancho.PedraNegra

Sítio Colírio

Com uma natureza exuberante, o Sítio Colírio proporciona belíssimos passeios como a trilha
ecológica, que leva o visitante a um mirante com vista de todo o município de Cariacica e o Monte
Mestre Álvaro. Além disso, oferece piscinas naturais (adulto e infantil) com acessibilidade para
cadeirantes. Possui ainda churrasqueira, parquinho, área para futebol e vôlei, jogos de mesas e criação
de animais.
Funcionamento: O Sítio trabalha com eventos agendados e educação ambiental para escolas - em
qualquer dia da semana e horário (a combinar).
Endereço: Estrada de Duas Bocas. Telefone: (27) 99949-1359
Site: www.sitiocolirio.com.br E-mail: sitiocolirio@gmail.com
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Serviços de apoio ao Circuito Terras Altas

Vale
das Pedras

POUSO DO CRISTÃO
Locação para eventos religiosos.
Em Duas Bocas.
Telefone: (27) 99862-0617
Facebook: sitiopousodocriastaooﬁcial

Serviços Turísticos
* As empresas ou empreendedores dos segmentos turísticos que estão cadastrados no CADASTUR,
conforme Lei Geral do Turismo n° 11.771/2008, e os que participam das ações e capacitações
promovidas pela Gerência de Turismo, bem como o Circuito Gastronômico e Circuitos Turísticos são
divulgados no Guia de Serviços e no site institucional.
Para mais informações entre em contato com a Gerência de Turismo:
Telefone: (27) 3354-5106 E-mail: turismo@cariacica.es.gov.br
*Última atualização em /

Onde Ficar
ESTÂNCIA VALE DO MOXUARA
Rua Wilson Manoel de Freitas (Estrada Roças Velhas), km 03, Roças Velhas
Contato: (27) 3254-1488 Site: www.valedomoxuara.com.br
HOTEL BR 31
Rod. BR 262, s/n, km 3, Campo Grande
Contato:(27) 3091-2777 E-mail: hotelbr31@hotelbr31.com.br
HOTEL E RESTAURANTE ELCI
Rod. BR 262, s/n, Km 4,5, Campo Grande
Contato: (27) 3336-0869 E-mail: hotelelci@hotmail.com
HOTEL POUSO ALEGRE
Av. Expedito Garcia, nº 43, Campo Grande
Contato: (27) 3336-1047 Site: www.hotelpousoalegre.com.br
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Onde Comer
O Roteiro Gastronômico tem por objetivo indicar os estabelecimentos dedicados à culinária,
orientando quem visita a cidade e quer explorar os melhores sabores da terra. Em Cariacica há
diversidade e qualidade gastronômica.
CAMPO GRANDE
CAIMAN FAST FOOD
RESTAURANTE E CAFETERIA - CAFÉ TERAPIA
Av. Campo Grande, 30 | (27) 3114-8043
Av. Expedito Garcia, 11| (27)3039-6191
taticaiman@hotmail.com
cafeterapia@terra.com.br
Facebook: caimanfastfood
Facebook: café.salada.restaurante
Instagram: caiman_fast_food
Instagram: café_terapia
CAPIXABÃO BURGER
Av. Getúlio Vargas, 77 | (27) 3091-3048/3226-8998
capixabaoburger@gmail.com
Facebook: capixabaoburger
Instagram: capixabaoburger

RESTAURANTE PRATO DO DIA
Av. Expedito Garcia, 143 | (27)3226-2761
rest.pratododia@hotmail.com
Facebook: pratododiarestaurante
RESTAURANTE SIMONATO
Rua José Vieira Gomes, 05 | (27) 3336-0666
Facebook: Restaurante Simonato 2018

COIMBRA GRILL
Av. Expedito Garcia, 116 | (27) 3090.1090
fabianecoimbrax@gmail.com
Facebook: Restaurante Coimbra Grill
MANIA DE SABOR
Av. Expedito Garcia, 105, sobre loja - Campo Grande
(27) 3216-8730 | restaurantemaniadesabor@gmail.com

CARIACICA SEDE
RESTAURANTE LE FRANZE
Praça Marechal Deodoro da Fonseca
(27) 3254-1238 | Instagram: /lefranze.restaurante
ITACIBÁ
TOSO Pastelaria e Restaurante
Av. Governador José Sete (Supermercado
Casagrande)
toso.comercio@hotmail.com

PARTEI BUFFET
Av. Getúlio Vargas N°25 | (27)3386-3497
restaurantepartei@gmail.com
PAVÊ E COMÊ
Av. Getúlio Vargas, 35 | (27) 2141-7398
restaurantepaveecome02@hotmail.com
Instagram: restaurantepaveecome
PIZZAMORE PIZZARIA
Av. Getúlio Vargas, 72 | (27) 3226-4069
Facebook: Pizzamore Instagram: pizzamore_cariacica

VITA NUTRI RESTAURANTE
Rua Manoel Joaquim dos Santos, 04
(27) 3343-3444 | 99898-5425
vitanutri15@gmail.com
Facebook: restvitanutri Instagram: vitanutrirestaurante

GUIA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS | MUNICÍPIO DE CARIACICA | ES

Pizzamore

JARDIM AMÉRICA
BOX BURGUER
Rua Humaitá, 50 | (27) 3091-2734
Facebook: boxburgercariacica
Instagram: boxburgercariacica
KOMES & CIA
Rua Guiana, 18 | (27) 3226-7829
juniorrestaurante@hotmail.com
Facebook: komesecia | Instagram: komesecia

Café Terapia

Pizzaria Piazzol

Restaurante Viatanutri

Restaurante Toso

PIZZARIA PIAZZOL
Rua Venezuela, 44 | (27) 3226-6353
Facebook: pizzariapiazzol | Instagram: piazzol
SEGER GRILL
Av. América, 130 | (27) 3090-4915
segergrill@hotmail.com
Facebook: SegerGrill
PORTO DE CARIACICA
PIZZARIA N°1
Rod. Governador José Sette, nº 6940
pizzarianumeoum@yahoo.com.br
(27)99981-3538/3284-5744/3254-3746
Facebook: pizzarianumeroum | Instagram: /pizzarian1
VERA CRUZ
TYLER RESTAURANTE
Rua Manoel Jose da Silva, 19 | (27) 3386-5486
Facebook: TylerBurgerES
Instagram: tylerburgeres

Restaurante Komes e Cia
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VILA CAPIXABA
FRANGUINHO PATUTA
Rua Muqui, 14 | (27) 3090-2490
franguinhopatuta@mail.com
Facebook: /Franguinho Patuta
Instagram: /franguinhopatuta

PIZZARIA KI BRASÃO
Av. Jerusalém, 54 | (27) 3336-6468
Facebook: /pizzaria.kibrazao
Instagram: /kibrazao
ATELIÊ CAROLINE CAMPOS
Avenida Jerusalém, 52 | (27) 99817-5654
ateliecarolinecampos@outlook.com
Facebook: /ateliecarolinecampos
Instagram: /ateliecarolinecampos

RESTAURANTE CASA NOSTRA
Rua Colatina, 291 | (27) 3286-5636
casanostra.comidacaseira@gmail.com
Facebook: /casanostracomidacaseira
Instagram: /casanostra.comidacaseira
RESTAURANTE COLLODETTI
Rua Santa Leopoldina, 52 | (27) 3343-2672
restaurantecollodetti@gmail.com
Facebook: /RestauranteCollodetti
Instagram: /restaurantecollodetti

BARRERITO CHOPPERIA
Rua das Cruzadas | (27) 99510-6969
Funcionamento: terça a domingo a partir das 18h
choperiabarrerito@gmail.com
Facebook: /barreritochopperia
Instagram: /barreritochopperia

RESTAURANTE SALADA GRILL
BR 261, Km 4,5. | (27) 3076-1010 / 99636-6004
saladaegrill@gmail.com
Facebook: /SaladaEGrill Instagram: /saladaegrill

BIG AMERICAN BURGER
Avenida Jerusalém, 52 | (27) 3343-2707
Facebook: /Bigamericanburger
Instagram: /bigamericanburger

SABOR DA VILA RESTAURANTE
Av. Cariacica, nº 14 | (27) 3343-5140
sabordavilarestaurante@gmail.com
Facebook: /sabordavilacariacica
Instagram: /sabordavilarestaurante

BAR ABERTURA
Rua das Cruzadas | (27) 2141-7813
Facebook: /aberturacg
Instagram: /aberturacg

VILA PALESTINA
POLENTINHA LANCHONETE
Av. Jerusalém, 66 | (27) 3343.4874 / 99871-3506
Facebook: Lanchonete Polentinha
Instagram: polentinhajeruzalem

AÇAÍ EXPRESSO
Avenida Jerusalém, 347 | (27)2141-6751
Facebook: /acaiexpressojerusalem
Instagram: /açaí.expressojerusalem
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SANTA FÉ
DONA ROSA BAR
Rua Ilda Rhor, 366 | (27) 3386-8926
donarosabar@gmail.com
Facebook: /donarosa.lotado Instagram: /donarosabar
KASANOSTRA PIZZARIA
Rua Dom Pedro II, 1200 | (27) 3336-1178
kasanostrapizzaria@hotmail.com
Facebook: /pizzariakasanostra
Instagram: /kasanostrapizzaria
RECANTO DAS GARÇAS
Rua Albino S. Dutra, 09 | (27) 3386.8655
recantodasgarcas2009@hotmail.com
Facebook: /recanto.garcas
Instagram: /recantodasgarcas
RESTAURANTE IMPERATO
Rua Dom Pedro II, 63 | (27) 3343-1234
restauranteaguibranca@hotmail.com
Facebook: /restauranteimperato
Instagram: /restauranteimperato
SÃO FRANCISCO
FARINELLA
Rod.Br-262, nº 6555, Lj 316 D, Piso L-3 – Shopping
Moxuara
(27)3375-5126 | atendimento@farinella.com.br
RESTAURANTE LEV
Rod.Br-262, nº 6555, Lj 316 D, Piso L-3 – Shopping
Moxuara
Contato: (27)3375-5238 | restaurantelev@gmail.com
Facebook: restaurantelev Instagram: restaurantelev
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As Sete Maravilhas
de Cariacica
A partir da votação promovida pelo IDESC, a população cariaciquense elegeu as 7 Maravilhas de Cariacica.

01
MONTE
MOCHUARA

O Monte Mochuara é um maciço de pedra com 718m de altura e pode ser visto de vários pontos da
Região Metropolitana. Habitat natural de diversas espécies ameaçadas de extinção, é considerado o
principal ponto turístico natural de Cariacica.

02
SANTUÁRIO
DE UMBANDA
FRATERNIDADE
TABAJARA

O Santuário de Umbanda Fraternidade Tabajara foi fundado em 2 de fevereiro de 1940 pela médium
missionária Maria de Lourdes Poyares Labuto. O templo tem o formato de uma grande cruz, com
cantos arredondados e três cúpulas. No centro do santuário há uma estátua do índio Tabajara. A
escultura foi feita com os braços abertos em homenagem ao Monte Mochuara.

03
TORRE
DA IGREJA
SANTA MARIA
GORETTI

A Torre da Igreja de Santa Maria Gorretti foi fundada na década de 60, segundo a concepção do Padre Félix
Inglesi. O monumento pode ser visto de diversos pontos do município. No alto da construção, está a
imagem do Cristo de braços abertos recebendo quem chega ao município.
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04
RESERVA
BIOLÓGICA DE
DUAS BOCAS

A Reserva Biológica de Duas Bocas foi inaugurada por Getúlio Vargas em 1950. O local é um importante
fragmento ﬂorestal de Mata Atlântica e a única Reserva Biológica da Região Metropolitana. A reserva é uma
unidade de conservação que faz parte do Corredor Ecológico de Duas Bocas – Mestre Álvaro.

05
MONTANHAS
DE CARIACICA

Cariacica possui muitas formações rochosas e em suas montanhas é possível sentir frio em qualquer estação.
As montanhas, além de apresentar belas paisagens, são áreas de matas preservadas.

06
CORREDEIRA
DE MARICARÁ

A corredeira é um espaço público localizado em Maricará e sua nascente está na Reserva Biológica de Duas
Bocas. Na época dos jesuítas, a água era utilizada para mover engenhos de cana de açúcar.

07
ESTÁDIO
KLÉBER ANDRADE

O Estádio Esportivo Kleber Andrade foi inaugurado em 1983. Em 2008, foi comprado pelo Governo do
Estado do Espírito Santo e passou por uma ampla reforma. Depois da obra, sua capacidade passou a ser de
21 mil pessoas. Além das atividades esportivas, o local também é palco de grandes atrações culturais, uma
delas, foi o show do ex-Beatle Paul MacCartney, no dia 10 de novembro de 2014.
A escolha foi realizada através de votação popular no site institucional da Prefeitura Municipal de Cariacica.
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