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Fonte: elaborado pelos autores, 2020.



Praia da Barra 
Situada exatamente no centro do
município, com um belo visual que
atrai diversos moradores e visitantes
está a praia da Barra. Em sua parte
alta é bem estruturada com
quiosques no calçadão, restaurantes
e uma boa iluminação durante a
noite. No verão, é muito frequentada
pelos moradores e turistas de
diversos lugares, atraindo surfistas e
banhistas, e é muito importante para
economia local.  

Praias do Município de
Conceição da Barra

Praia da Barra, Conceição da Barra. Foto:  Osmy Rebelo.



Localizada entre a foz do Rio Cricaré e o
Farol da Barra, a 50 metros do centro da
cidade encontra se a praia do Farol.
Apesar de sofrer com as erosões devidas
ao avanço do mar é uma praia com um
visual lindo e muito frequentada no
verão. A continuação da praia do Farol é
a praia do Pontal, localizada próxima ao
centro, foram construídas barreiras de
pedras ao longo da orla para evitar o
avanço do mar sob a cidade. 
Outra praia que vem sofrendo com as
erosões causadas pelas ondas é a praia
da Bugia, nela acontece o encontro com
o Rio Cricaré, a prefeitura trabalha na
reconstrução da mesma.

Praia do Farol, Praia do Pontal e
Praia da Bugia

Praia de Pontal do Sul
 Ao sul do Rio Cricaré e em uma área de preservação do Projeto Tamar,
cercado por árvores e área de mangue encontra-se a praia de Pontal do
Sul, seu acesso se dá atravessando o rio por meio de chalanas. Seu visual é
rústico, suas atividades são a pesca e o kitesurf. 

Praia da Bugia, Conceição da Barra. Foto: Osmy Rebelo.



Praia de Meleiras

Localizada a 16,1 km de Guriri, com
acesso por estrada de areia ou barco
atravessando o Rio Mariricu, está a
praia de Meleiras extensa e com um
visual simples. Sua principal atividade
econômica é a pesca de peixes como
arraias, sardas, badejos, etc.

 Meleiras, Conceição da Barra. Fonte: autores,
2019.

Praia da Guaxindiba
Ligada com a praia da Barra, encontra-
se a praia de Guaxindiba nela ocorre o
encontro do mar com a foz do Rio
Itaúnas, formando bancos de areia que
originam pequenas piscinas de água
doce e água salgada. Em baixas
temporadas é ótima para turistas, suas
atividades são a pesca, principalmente
de robalo, e também pode se encontrar
belas ondas para o surf.

Praia de Guaxindiba, Conceição da Barra. Foto: Osmy Rebelo.



Praia Riacho Doce
Situada entre os extremos dos estados
do Espírito Santo e da Bahia, a
aproximadamente 13 kms da Vila de
Itaúnas está a praia Riacho Doce que
recebe esse nome por causa do Rio
Doce. Já foi eleita a segunda praia deserta
mais bonita do Brasil.

Praia de Ria Doce, Conceição da Barra. Foto: Patricia  Vidigal
Bendinelli.

Praia de Itaúnas
A cerca de 30 km de Conceição da
Barra, dentro do Parque Estadual da
Vila de Itaúnas está a praia de Itaúnas,
onde a única forma de acessa-lá é
andando através das dunas e dos
alagados. Seu visual deslumbrante que
apresenta dunas, que podem chegar a
até 30m de altura, restingas,
manguezais e alagados atraem turistas
de todos os cantos no verão e para os
festivais de forró da Vila.

Praia de Itaúnas, Conceição da Barra. Foto: Álvaro
Nepomuceno. 



Localizada a uma distancia em torno de
12,2 km do Centro da cidade de São
Mateus, vê-se a praia de Guriri. Ela é um
dos principais destinos dos turistas do
Norte do estado durante o verão. Seu
cenário na alta temporada é um
contraste entre a grande faixa de
preservação da restinga e os banhistas
apreciando suas águas mornas. Fica
localizada na ilha de Guriri, e recebe
esse nome por ser uma palmeira
predominante na vegetação local.

Praia de guriri

Praias do município de
São Mateus

Praia do Bosque  
A uma distância de aproximadamente
4,8 km do centro da Ilha de Guriri
encontra-se o Bosque da praia,
possui uma grande faixa de árvores
em sua orla, fornece um cenário
fresco e aconchegante. Nos fins de
semana é comum encontrar grupos
fazendo churrasco e estendendo
redes nas sombras das árvores.Praia do Bosque, Guriri, São Mateus. Foto: Ketlen Lorraine

Santos de Paiva.

Praia de Guriri, São Mateus. Foto:Brenda Medeiros .



Localizada entre os municípios de São
Mateus e Linhares encontra-se a praia
de Urussuquara, oferece uma
variedade entre mar, rio, dunas,
mangue e até Mata Atlântica. Já foi
chamada de "o Caribe brasileiro" por
seus grandes lagos entres dunas e
mar.

Praia de Barra nova  
Localizada a 23 km da praia de Guriri,
encontra-se a praia de Barra Nova, sua
paisagem diversificada com água doce,
salgada e mangue atrai turistas  de
diferentes lugares. Seu vilarejo é moradia
de muitos pescadores.

Praia de Barra Nova, São Mateus. Foto: Brenda
Medeiros.

Praia de Urussuquara 

Praia de Urussuquara, São Mateus. Foto:  Vitor Zanelato.

A praia de Abricó é um local tranquilo e afastado do perímetro urbano
chamativa para os pescadores. Situada nos limites de São Mateus com
Conceição da Barra,  seu acesso dá-se pela Ilha de Guriri.

Praia de Abricó



Bem estruturada e urbanizada, cercada
de casas de veraneio fica a praia de
Pontal do Ipiranga, sua orla possui uma
vegetação de restinga bastante
preservada, bares e quiosques. Entre
suas atividades pode-se citar o surf,
bodyboard e a pesca, principalmente do
robalo.

Praia de Barra Seca

Praias do município de Linhares
Pontal do Ipiranga

Praia de Pontal do Ipiranga. Foto: Dener Brandão.

Situada ao norte do município de
Linhares, fica a primeira praia de
nudismo do estado do Espirito
Santo, a praia de Barra Seca. Para
chegar a ela é necessário percorrer
54km de estrada de chão do Pontal
do Ipiranga até o Rio Ipiranga e
atravessa – ló de barco.

Praia Naturalista, Barra Seca, Linhares. Fonte: Google
Maps. .

Praia de Degredo
A praia de Degredo está situada em uma comunidade quilombola, na vila de
Degredo. É uma praia deserta, cercada por fazendas onde é possível conhecer a
fauna e a flora local. Nela pode se realizar atividades como surf e pesca.



Praia de Povoação

Localizada onde é possível visualizar o
encontro do Rio Doce com as águas
do oceano, ao norte do Rio Monsarás,
na modesta vila de Povoação é vista a
praia de Povoação. É bastante
conhecida pelas festas locais. Suas
atividades são o surf e a pesca
artesanal, em sua orla é possível ver
barcos de pescadores.Praia de Povoação, Linhares. Fonte: Google Maps.

Praia de Regência
Localizada na Vila de Regência, a praia
de mesmo nome é muito conhecida
pela pratica surf e está entre as
melhores do país para a pratica do
esporte, acontecendo vários
campeonatos na região. Outras
atividades que podem ser feitas na vila
são bodyboard e a pesca de robalo,
carapeba, tainha, cação, etc, os
visitantes podem alugar caiaques,
bicicletas e barcos na para fazer
passeios. Essa é uma das praias
protegidas pelo projeto Tamar, além da
praia de Comboios que também é área
de pesquisadores e de preservação de
espécies em extinção, restinga e Mata
Atlântica.

Praia de Regencia, Linhares. Foto: Thales de Almeida Cruz.
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