
JULYA  ESTEVÃO DE OLIVEIRA  

Praias de
AraCrUz e Região
da Grande VITÓRIA 

ISSN: 2674-8150 Vol. 5, Nº 2, 2021



 

Olá, caro leitor! É com imenso prazer que
estamos de volta em mais uma edição da
Enciclopédia cultural do PET ProdBio. Dessa vez,
ela traz a continuação do Tema "Praias do ES".
Agora serão apresentadas as praias de Aracruz
e as da região da Grande Vitória (Fundão, Serra,
Vitória e Vila Velha). Vamos começar? 

 
Boa Leitura! 

Agradecimento especial aos que contribuíram e autorizaram o uso das imagens
@emersonmatosfotografia, @william_marculino, @lucelia.loureiro, @minhalindavitoria,
@praiadecarapebus , @praiademanguinhos e todos os outros.

Apresentação:
 



Praias do Município de
Aracruz

Praia de Gramuté

 

No litoral sul de Aracruz, no
Distrito de Santa Cruz, está
situada a Praia de Gramuté.
Possui paisagem cercada por
árvores de restinga, arrecifes
(pedras) e piscinas naturais. Sua
maré baixa permite visualizar
diversas espécies de algas,
crustáceos e moluscos.

Praia de Gramuté, Aracruz. 
Foto: Emerson Matos, 2021.

Praia da Barra do
Sahy

Localizada em uma vila de
pescadores com cerca de 3 km
de extensão, encontra-se a Praia
da Barra do Sahy. É uma das
mais famosas da cidade de
Aracruz, com mar calmo, bem
estruturada e é muito
procurada no verão. 
.Praia da Barra do Sahy, Aracruz. 

Foto: Willian Marculino, 2020.



Praia dos Quinze
Antes do balneário de Barra do
Sahy, encontra-se a Praia dos
Quinze, com águas calmas e
vegetação de restinga preservada
que mantém suas características
de praia deserta. 

A Praia do Sauê possui área
tranquila e indicada para pesca.
Sua margem é rodeada por
aroeiras, sendo possível
encontrar a Lagoa do Rio Sauê.

Praia do Sauê 

A Praia que leva o nome do
Distrito, Santa Cruz, é uma das
mais tranquilas da cidade de
Aracruz. Possui águas claras e
com formações rochosas

Praia de Santa Cruz

Praia de Santa Cruz, Aracruz. 
Foto: Willian Marculino, 2019.

Praia do Sauê, Aracruz. 
Foto: Emerson Matos, 2021.

Praia dos Quinze, Aracruz. 
Foto: Thais Espindola de Carvalho.



Praia de Coqueiral, Aracruz.
 Foto: Emerson Matos, 2021.

Outras Praias do Distrito de Santa Cruz
Ainda no Distrito de Santa Cruz existem outras praias menores com
paisagens deslumbrantes, entre elas: Praia da Sauna, Praia dos
Padres, Praia de Mar Azul, Praia de Putiri.

Praia de Coqueiral
Localizada próxima à Aldeia
Tekóa, no Distrito de Santa Cruz,
encontra-se a praia de Coqueiral,
com águas calmas e piscinas
naturais, cercada por diversos
coqueiros, pedras vulcânicas e
castanheiras. Existem hotéis,
pousadas e barraquinhas que
vendem petiscos nas
proximidades.

Outra praia situada no Distrito de
Santa Cruz é a Praia Formosa. Ela
possui vegetação com restinga e
remanescentes da Mata Atlântica,
além de ser propícia para a pesca.
Nela está instalado o SESC, Centro
Turístico de Praia Formosa, com
Parque Aquático Águas Malucas e
Praças Temáticas.

Praia Formosa

Praia Formosa, Aracruz. 
Foto: Willian Marculino, 2018.



Praia das Conchas
Já ao sul da foz do rio Riacho é a
Praia das Conchas que chama a
atenção, com sua vegetação de
restinga propícia para a pesca
artesanal de peixes como baiacu
e dourado. 

Barra do Riacho, Aracruz. 
Foto: Thais Espindola de Carvalho.

Praia Virgem

A Praia Virgem fica no norte
da foz do rio Riacho, na
Barra do Riacho e faz parte
da Reserva Indígena de
Comboios. A pesca de
diversos tipos de peixes
como baiacu, cação e
dourado e do camarão é
marcante neste local. 
.

Praia das Conchas, Aracruz. 
Fonte: Google Maps, 2021.



Localizada entre os municípios de
Aracruz e Fundão, próxima a foz do
Rio Preto, encontra-se a Praia do Rio
Preto. Possui areias que abrigam
alguns vestígios de recifes e águas em
vários tons de azul, ótimas para
banho. Apesar de não possuir
infraestrutura para o turismo, é um
excelente local para passeios. 

Praia do Rio Preto

Praia GRande
Uma das praias mais famosas do
distrito de Fundão é a Praia
Grande, cercada por coqueiros,
castanheiras e outras árvores. Suas
águas têm coloração azul e cinza
com formações rochosas. Situada
próxima a aldeias indígenas e
outros pontos turísticos, fazendo
divisa com o município da Serra, é
um excelente local para realizar a
pesca submarina e esportes como
barco à vela.

Praias do município de
fundão

Praia Grande, Fundão. 
Foto: Willian Marculino, 2019.

Praia do Rio Preto, Fundão.
Foto: Willian Marculino, 2019.



Praia Enseada das
Garças 

Situada no distrito de Fundão,
encontra-se a Praia Enseada das
Garças, também conhecida como
Porto da Lama devido a alguns de
seus trechos onde o fundo é arenoso
e lamacento. Ao seu redor existem
recifes e muita vegetação. Nas
proximidades são encontrados
restaurantes e bares. É importante
ressaltar que existem regras para a
prática da pesca e turismo no local;
devido ao mesmo fazer parte da Área
de Proteção Ambiental Costa das
Algas.

A Praia Costa Azul está situada
próxima a Praia Grande. Possui
águas azuladas e ideais para a
prática do surf, além de uma
larga faixa de areia, com
vegetação e ponto de desova de
tartarugas. Existem poucos
estabelecimentos comerciais
próximos a ela.

Praia Costa Azul, Fundão. 
Foto: Willian Marculino, 2019.

Praia Costa Azul
 

Praia Enseada das Garças, Fundão.
Fonte: Google Maps, 2021.



Contornada por bela vegetação de
restinga, localizada em uma área de
preservação ambiental, está a Praia
de Carapebus. Separada por uma
faixa de areia encontra-se a Lagoa
de Carapebus. O balneário é local de
desova para tartarugas marinhas.

Praia de Carapebus

Praia de Nova
Almeida

A Praia de Nova Almeida se
destaca por sua paisagem
belíssima. Suas falésias permitem
a prática do voo livre. Com a
maré baixa, os recifes e rochas
vermelhas permitem a formação
de suas piscinas naturais. Este é
um bom lugar para pesca.

Praias do município da
Serra

Praia de Nova Almeida, Serra.
 Foto: Emerson Matos, 2020.

Praia de Carapebus, Serra. 
Fonte: Praia Carapebus, Mai Coelho, 2021.



Praia de Jacaraípe
A Praia de Jacaraípe é indicada para
o surf por causa de suas grandes
ondas.

Praia de Manguinhos 

Praia de Jacaraípe, Serra.
Foto: Willian Marculino, 2019.

Situada no município da Serra, a
Praia de Manguinhos possui mar
calmo e é famosa por sua
gastronomia, ela tem ares de vila de
pescadores.

Praia de Manguinhos, Serra.
Foto: Patrícia Endlich Ribeiro, 2021.

Outra praia encontrada na Serra
é a Praia de Bicanga. As
amendoeiras ao seu redor
oferecem sobras às suas águas,
tornando-as quentes. O aspecto
de vila de pescadores é mantido
e nela é encontrada uma
espécie de caranguejo.  

Praia de Bicanga

Praia de Bicanga, Serra 
Fonte: Google Maps, 2021.



Praias da Região da Grande
Vitória 

Praia de Camburi

No Norte da cidade de Vitória, a
Praia de Camburi ganha
destaque. Sua extensão é
arborizada e sua orla possui boa
iluminação. Apesar de a Praia de
Camburi ser imprópria para o
banho, ela conta com ciclovia,
pistas de caminhadas e alguns
quiosques. 

A Praia da Curva da Jurema
está localizada na região leste
da cidade, seu mar morno e
sem ondas grandes é
excelente para passeios de
barco, andar de Jet Ski, stand
up paddle. Na região possui
ótima iluminação, área
recreativa, estrutura para
prática de esportes e
lanchonetes. 

Praia de Camburi, Vitória. 
Foto: Bruno Valerin Estevão, 2021.

 Curva da Jurema

Praia da Curva da Jurema, Vitória. 
  Foto: Larissa Pereira, 2017.



PRaia das
Castanheiras

Uma das praias situadas na
Ilha do Frade é a pequena 
 Praia das Castanheiras.
Além do mar aberto, possui
uma beleza magnifica,
piscinas naturais entre
pedras e varias castanheiras
ao longo da areia, formando
algumas áreas de sombra. Praia das Castanheiras, Vitória. 

Foto: Larissa Pereira, 2019.

Ilha do Boi

Ilha do Boi, Vitória. 
Foto: Robert Júlio, 2021.

Na Ilha do Boi é possível
encontrar duas praias: a Praia
Grande ou a Praia da
Esquerda, com suas águas
tranquilas e sombras geradas
por árvores. E a Praia
Pequena ou Praia da Direita,
com suas águas frias e
calmas.



Praia da Costa
Uma das praias mais famosas do
Espírito Santo é a Praia da Costa,
localizada no município de Vila
Velha. Possui águas claras e uma
extensa faixa de areia. Em sua orla
são encontrados quiosques,
restaurantes e bares. 
.

A Praia de Itapoã é a continuação
da Praia da Costa. Seu potencial
pesqueiro fez com que ela se
tornasse um dos principais pontos
de pesca do estado, entre as
atividades que podem ser
praticadas no local estão a pesca
de arrastão de rede e passeios de
barco até as Ilhas de Itatiaia e
Pituã. Em sua orla encontram-se
restaurantes e bares.

Praias do Município de Vila
Velha

Praia da Costa, Vila Velha. 
Foto: André Milagres Bicalho Martins.

Praia de Itapoã

Praia de Itapoã, Vila Velha. 
Foto: Jamilly de Oliveira Rangel, 2020. 



Praia de Itaparica
A continuação da Praia de Itapoã é
a Praia de Itaparica.  Sua orla possui
uma excelente infraestrutura com
quiosques e bares. Já foi sede de
campeonatos nacionais de surf,
bodyboarding e kitsurf. 

Praia Secreta

Localizada mais afastada do
Centro da cidade está a Praia da
Barra do Jucu. Ela costuma ser
sede de campeonatos estaduais e
nacionais de surf e bodyboarding.

Praia Secreta, Vila Velha. 
Fonte: Willian Marculino, 2019.

Uma excelente descoberta
feita recentemente foi a da
Praia Secreta, localizada
em Vila Velha. Com sua
bela paisagem e águas
tranquilas, para chegar até
ela é necessário passar
por alguns obstáculos
geográficos.

Praia da Barra do
Jucu

Praia da Barra do Jucu, Vila Velha. 
Foto: Lucélia Loureiro, 2021.

Praia de Itaparica, Vila Velha. 
Foto: André Milagres Bicalho Martins.



Praia da Baleia

Conhecida por suas ondas
fortes, a Praia da Baleia é outra
praia do município de Vila Velha
ideal para a prática do surf e
bodyboarding. 

OUTRAS PRAIAS DE VILA VELHA 
O município de Vila Velha ainda conta com outras belíssimas praias,
com paisagens deslumbrantes, entra elas estão: Praia da Sereia,
Praia do Bananal, Praia dos Recifes e outras praias menores.

Praia da Baleia, Vila Velha. 
Fonte: Google Imagens, André, 2021.

Praias de Vila Velha. 
Fonte: Google Maps, 2021.
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