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*Introdução:  

Poucos bairros do mundo  é tão intimamental icado a uma canção com Ipanema. 

“E a Garota de Ipanema "com seu  sensual balanceio a caminho do mar, que inspirou Vinicios 

de Moraes e Tom Jobim continua a alimentar a fama de bairro exclusivo.  O antigo bar Veloso, 

onde o Tom Jobim e Vinicios viu passar a sua “garota,” atualmente chamada de Garota de 

Ipanema bar (Vinicius de Moraes, 49). Perto dali, um canto para os fãs da bossa nova, A Toca 

do Vinicios (Vinicios de Moraes, 129), cheia de partituras, CDs e concertos em primeiro lugar. 

Ipanema oferece uma boa variedade de restaurantes, desde o clássico rodizio de carne 

Porcão  (Barão da Torre, 218) para Capricciosa Pizza (Vinicius de Moraes, 134), através do 

excelente vegetarianos New Natural (Barão da Torre, 173). A última moda, porém, é comida 

japonesa takeout Koni Store (Maria Quitéria 77, Loja E). Mas é na praia que fica o espírito 

hedonista do bairro. Ipanema como sinônimo de tanga sexy que ela nasceu no Posto 9, 

Ipanema tolerantes, com praia gay , Ipanema, vive a vida ao pôr do sol aplausos repetido 

desde o jornalista Carlos Leonam tornou-se moda 1968. Um canto mágica: pedras do 

Arpoador, vistas superlativas. 

Ipanema  é familia ,é alegre ,Ipanema é dos turistas e dos cariocas !! 

 

Pocos barrios del mundo están tan fuertemente unidos a una canción como Ipanema. Y es 

que la Garota de Ipanema de "sensual balanceo camino del mar" que inspiró a Vinicius de 

Moraes y a Tom Jobim sigue alimentando la fama de este barrio selecto. El antiguo bar 

Veloso, donde Jobim y Vinicius vieron pasar a su garota, se llama actualmente bar Garota de 

Ipanema (Vinicius de Moraes, 49). Muy cerca, un rincón para los amantes de la bossa nova, la 

Toca de Vinicius (Vinicius de Moraes, 129), repleto de partituras, CD y conciertos de primera. 

Ipanema ofrece un buen abanico de restaurantes, del clásico rodizio de carne del Porcão 

(Barão da Torre, 218) a la Capricciosa Pizza (Vinicius de Moraes, 134), pasando por el 

excelente vegetariano New Natural (Barão da Torre, 173). La última moda, eso sí, es la 

comida japonesa para llevar del Koni Store (Maria Quitéria 77, Loja E). Pero es a pie de playa 

donde reside el espíritu hedonista del barrio. Ipanema como sinónimo del sensual tanga que 

nació en el Posto 9; Ipanema tolerante, con su franja playera gay; Ipanema, la vive la vida, con 

los aplausos a la puesta de sol que se repiten desde que el periodista Carlos Leonam los 

pusiese de moda en 1968. Un rincón  (el pais/el viajero) 



Inventário turístico de Ipanema 

 

 

4 

 

 Histórico:                          

Ipanema. 

            Na linguagem Tupi, Ipanema quer dizer “água ruim”, rio sem peixe. 

Os primeiros moradores da região foram os índios, por volta de 1575mcom a chegada dos 

colonizadores a população indígena foi dizimada e nesta localidade foi estalado o Engenho 

Del Rei, essa região passou pelas mão de vários proprietários até chega nas mão do 

Francisco José Fialho que a passou a seu filho José Antônio Moreira Filho. 

O nome Ipanema faz referência a uma região do atual município de Iperó, no estado brasileiro 

de São Paulo, onde José Antônio Moreira Filho (1830-1899), feito segundo Barão de Ipanema 

em 1847 (e conde em 1868), tinha uma metalúrgica. Essa metalúrgica, chamada Real Fábrica 

de Ferro São João do Ipanema, se localizava aos pés do Morro de Ipanema e havia sido 

fundado por seu pai, o primeiro Barão de Ipanema. José Antônio Moreira Filho investiu seu 

capital na região atualmente ocupada pelo bairro de Ipanema, fundando a Villa Ipanema. Com 

esse nome, homenageava o seu local de nascimento, a vila de São João de Ipanema, hoje 

pertencente ao município de Iperó. 

O desenvolvimento da Zona Sul, foi  formada pela chegada  da corte portuguesa no século 

XIX, quando a população da cidade passou de 60.000 para 500 000 habitantes. A corte 

preferiu seguir o rumo norte, em direção à Floresta da Tijuca, enquanto o corpo diplomático e 

os ingleses preferiam a Zona Sul, onde só havia vilas de pescadores. 

Em 1886, a área nada mais era que um desvalorizado areal da Fazenda da Copacabana. Só 

era possível chegar  a ela a pé ou de barco. Apesar dos obstáculos naturais, o Barão decidiu  

explorar comercialmente , loteou e esboçou uma planta do futuro bairro com 19(dezenove) 

ruas e 2(duas) praças  

Até o final do século XIX, o bairro não passava de uma estreita faixa de terra arenosa 

Fronteira  a Copacabana, que se estendia por cerca de 2,7Km de praia. Sua ocupação só se 

viabiliza com a abertura do Túnel Velho, em 1892, e começa a delinear-se em 1894, quando o 

segundo Barão de Ipanema, José Antônio Moreira Filho, legaliza a Villa Ipanema, em terras 

compradas de Francisco José Filho. 
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Se na urbanização de Copacabana predominou o grupo  de Otto Simon, a verdade é que em 

Ipanema quase tudo foi obra do Barão e de seu amigo , o Coronel José Silva, que para 

mostrar seus terrenos aos fregueses se utilizava de bondinho a burro sobre trilhos de madeira 

móveis estendidos nos areais à medida que através deles avançava e de que já se havia 

servido, aliás, a comitiva do Prefeito Henrique Valadares no dia da inauguração do 

prolongamento da linha Copacabana para uma excursão ao Arpoador, onde se pretendia 

instalar um grande balneário e um clube esportivo. 

As primeiras ruas do bairro 

Interessado no loteamento da região, abriu o Barão, ainda em 1894, sozinho ou de sociedade 

 Como o Coronel  as praças Marechal Floriano  Peixoto(atual Praça General Osório)      e 

Coronel Valadares (atual Praça Nossa Senhora da Paz), a Avenida Vieira Souto(engenheiro 

famoso)  e as ruas :  

Rua: Alberto de Campos e  Rua: Farme de Amoedo(médico),   

Rua: Prudente de Morais (presidente depois de Floriano),  

Rua: Nascimento Silva (grande engenheiro da Prefeitura), 

Rua: Montenegro ( que era Miranda Montenegro, prócer da Independência e Senador no 

Primeiro  Reinado  com o título de Barão da Praia Grande)(atual Vinicius de Moraes) e mais 

estas com nomes e datas alusivos, sem dúvida, a pessoas de suas próprias famílias:  20 de 

Novembro(hoje Avenida Visconde de Pirajá),Coronel Joaquim Pires Carvalho Albuquerque, 

herói das lutas contra madeira na Bahia) 4 de dezembro(atual Teixeira de Melo, escritor e 

educador) , 16 de novembro(hoje Jangadeiros),28 de Agosto (atual Barão da Torre, por 

extenso Barão da Torre de  Garcia d’Ávila, título de nobreza de Joaquim Pires de Carvalho 

Albuquerque, da mesma família baiana  

de Visconde de Pirajá e que no bairro ainda teria  outro de seus membros  homenageados nas 

placas da  rua Barão de Jaguaripe, que na verdade se chamava Francisco Elesbão de 

Carvalho Albuquerque),Pedro Silva (hoje Garcia d’Ávila, o desbravador da Bahia colonial, 

grão-senhor da casa da Torre), Dário Silva(ou Aníbal  Mendonça, herói do Tenentismo), Oscar 

Silva( ou Joana Angélica, sórores heroína das mesmas lutas baianas de 1823, nas quais  

também se destacou  Maria Quitéria hoje com seu nome numa outra  antigas ruas Silva dos 

seus arredores, a Otávio Silva 
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Após o sucesso da linha de bondes para Copacabana, a prefeitura e a Companhia Ferro Carril 

Jardim Botânico firmam novo contrato em 1900, recebendo a CFCJB uma concessão para 

prolongar a linha da Igrejinha, no atual Posto Seis, até a Villa Ipanema, onde a empresa do 

Barão Moreira Filho, sob licença da Prefeitura, planeja a incorporação de um loteamento., A 

CFCJB conclui suas obras em 1901, mesmo ano da inauguração da iluminação elétrica do 

bairro. Com a chegada do bonde  e  beneficiado por inúmeras outras  ações decisivas do 

poder público, o Barão de Ipanema inicia a incorporação da sua vila, acrescentando novos 

lotes ao tecido urbano da zona sul da Cidade. Os primeiros bondes da “Jardim Botânico” 

chegaram em 1902 à  hoje Praça General Osório (onde  seria colocado o chafariz das 

Saracuras, do velho Convento da Ajuda) e era pela Rua da Igrejinha e pela Avenida Vieira 

Souto(que Frontin remodelaria) que eles atingiram a estação  da esquina da hoje Rua Teixeira 

de Melo, passando pelas residências , nesse  tempo tão vistosa, do Conde Modesto Leal e do 

Comendador Chaves Faria, que já no fim do século XIX se tinham instalado no bairro novo (ou 

na Vila Ipanema, como era chamada) . O Comendador Faria  depois de uma longa temporada 

na casa de Torquato Couto, no Leme.   Doze anos  mais tarde, em 1914, é que eles haveriam 

de estender suas  viagens ( e com tração elétrica desde 1904) ao Bar 20 (por causa do nome 

antigo da Visconde de Pirajá) .   A inclusão da Rua Francisco Sá no itinerário deles dar-se 

depois ainda, em 1938, com o abandono da linha da Igrejinha. 

Por volta de 1910, já existem mais de 100 residências  construídas na Villa Ipanema. 

Um dos fatores que impulsionam o adensamento mais efetivo de Ipanema é a reforma de 

Pereira Passos, que  implementa  uma transformação urbanística na Cidade, impondo novos 

conceitos para o uso do espaço urbano, no início do século XX. Os bairros das zonas Norte e 

Sul começam então a consolidar-se seguindo um processo de estratificação social que 

praticamente separa a Cidade em classes. 

  A camada mais pobre da  população , obrigada a se retirar das áreas mais  valorizadas do 

Centro – pressionadas por ações decisivas como a demolição dos cortiços, iniciada ainda em 

1893, na administração de Barata Ribeiro – começa a ocupação dos subúrbios em direção à 

Zona Norte, ampliando a malha urbana ao longo dos trilhos das ferrovias. A população mais 

abastadas toma direção salubre e arejada da Zona Sul, agora já aterrada e saneada, 

inicialmente em áreas não muito distantes do Centro, dispondo de serviços de transporte 

hidroviário – proporcionado por elegantes e velozes embarcações – e terrestre. Mais tarde, 

com as distancias geográficas encurtadas através da construção de avenidas e túneis que 
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viabilizam o acesso aos terrenos mais nobres da região, acompanha as linhas de bonde em 

direção às aristocráticas praias oceânicas. Essa obras, entretanto, embora realizadas através 

de  parcerias, exigem  sempre uma contrapartida ou a colaboração do Estado, sob a forma de 

patrocínio, concessões ou grandes investimentos públicos. 

A chegada do bonde acarreta, além do início da ocupação das regiões de mar aberto, o 

advento de novos hábitos e costumes. Em 4 de março de 1906, ainda na época da reforma 

promovida pelo prefeito, é inaugurado  o segundo túnel para Copacabana, o Túnel Novo(Túnel 

Coelho Cintra). Nesse ano , a população da Cidade eleva-se a 811.443 habitantes. Segue-se 

o aparecimento de um meio de transporte elitista – o primeiro automóvel é licenciado em 29 

de agosto de 1903 – que proporciona maior autonomia às elites e reforça a ação 

expansionista  do capital, com os grandes lucros auferidos nos negócios imobiliários 

proporcionados pela incorporação de novos terrenos na região. Com suas belezas naturais, 

aumenta a demanda por novos loteamentos na Zona Sul, especialmente após a administração 

de Pereira Passos. 

Entre 1909  e 1911, Ipanema , com 175 edificações na época, é beneficiada por obras de 

saneamento e em 1914, a CFCJB recebe a concessão para estender suas linhas de Ipanema 

e da Gávea até o Leblon, atendendo aos interesses da família Ludolf, proprietária de grandes 

áreas no bairro em fase de loteamento e incorporação . 

Durante a  Primeira Guerra Mundial (1914 – 1918), ocorre uma diminuição dos investimentos 

públicos, devido à política de contenção de despesas do governo. Isso não  impede, contudo, 

que sejam executadas diversas obras acelerando o processo de ocupação dos bairros. Amaro 

Bezerra Cavalcante, prefeito do então Distrito Federal (1917 e 1919) abre a concorrência para 

a construção da Avenida Vieira  Souto, em Ipanema.  Após  sua conclusão, a transição da 

Avenida Vieira Souto para a Avenida Delfim Moreira, no Leblon, torna-se inexorável. O prefeito 

Paulo de Frontin – conhecido pelo slogan nunca ninguém fez tanto em pouco tempo – constrói 

então, no curto período de sua administração (janeiro a julho de 1919), o prolongamento a 

partir do canal da Lagoa. 

A Avenida Meridional (hoje Delfim Moreira), continuação da Vieira Souto, muda a fisionomia 

do Leblon. O grande areal desabitado de 1919 passa a dispor do acesso através de uma 

moderna e ampla avenida, iluminada e pavimentada com macadame, tendo  início então a 

ocupação mais intensa do bairro, especialmente dos terrenos da orla. Ipanema surge como 
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decorrência do sucesso fenomenal de Copacabana. O Leblon , como continuação de 

Ipanema. 

Vale  apena lembra:  Pedra Portuguesa – o projeto paisagístico das calçadas de Ipanema é do 

arquiteto e paisagista Renato Primavera marinho, em comemoração do quarto centenário da 

cidade. 

Sobre arquitetura moderna de Ipanema,  

A primeira casa em arquitetura moderna do bairro foi uma residência erguida em 

1935 pelos arquitetos Affonso Eduardo Reidy (1908-1964) e Gérson Pompeu Pinheiro. 

Logo depois surgiu em 1936 uma casa moderna projetada por Adalberto Szilard. 

Nenhuma das duas hoje sobrevive. O primeiro prédio com mais de dois andares foi o 

“Edifício Issa”, erguido em 1935 na Visconde de Pirajá. Já o primeiro arranha-céu de 

Ipanema foi o feio “Edifício Aquino”, prédio art-déco de oito andares, construído em 

1935 perto do canal. Ambos não mais existem. 

A arquitetura moderna de Ipanema é de uma monotonia não condizente com o 

bairro. Dos muitos prédios modernos, merecem distinção os edifícios “Estrela de 

“Ipanema”, erguido em 1967 na Prudente de Morais, 765, obra do arquiteto carioca Paulo 

Hamilton Casé (1931); e o “Atlântica Boavista”, erguido em 1978 na Prudente de Morais, 

630, esquina de Vinícius, obra dos arquitetos Luiz Paulo Fernandez Conde (1934), 

depois Prefeito do Rio de Janeiro; e Mauro Neves Nogueira. 

Em 1969, por decreto do Governador Negrão de Lima, o gabarito da orla pulou 

de seis para onze andares. Resultado: em 1980 a população saltara para 65.000 

moradores, sessenta e cinco vezes mais que 1906! 

A primeira grande escola foi o “Colégio São Paulo”, fundado em 1922 na Vieira 

Souto. Depois surgiu o “Notre Dame”, fundado em 1933 numa casa e desde 1939 em 
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sede própria, na Barão da Torre, 308. Ano seguinte, em 1934, surgia o “Colégio Rio de 

Janeiro”, na Nascimento Silva, 556. Em 1938 surgia a “Escola Brasileira”, hoje “Colégio 

Brasileiro de Almeida.  

Nas décadas de 1940-1950, os bairros  já estão totalmente urbanizados, com grande número 

de casas edificadas, nos lotes incorporados a partir das primeiras décadas do século. Com 

sua superfície ocupada, tem início na década de 1960 o processo de verificação, que atinge o 

auge em meados dos anos 1970. Entretanto, a explosão demográfica  e os problemas 

decorrentes do intenso adensamento ocorrido em Copacabana, no pós guerra, acabam 

moldando uma ocupação mais racional de Ipanema e Leblon. 

A paisagem carioca sempre esteve presente nas músicas ,a bossa nova, movimento iniciado 

no fim da década de 1950, sob forte influencia do jazz norte americano. Com a temática  céu, 

sol, mar, o ritmo ganhou as ruas do Rio e caiu no gosto brasileiro. Foi nesse período que  

Ipanema foi  imortalizado. Através da canção  de Vinicius de Morais e Tom Jobim  que não 

conhece “Garota de Ipanema” . 

Nos anos 60, a bossa nova e o sucesso internacional da canção Garota de Ipanema trazem 

para Ipanema notoriedade mundial. O bairro é enaltecido simultaneamente como praia 

frequentada pela juventude dourada e como reduto boêmio frequentado por intelectuais, 

poetas  e artistas, passando a competir pelo título de praia mais famosa do mundo com 

Copacabana. 

Nesta mesma década  a sua praça mais famosa ( lugar de seu primeiro cinema, o já 

desaparecido Ipanema) e suas redondezas se haveriam de converter num misto de 

Montparnasse e  Saint-Tropez   cariocas, ao se misturarem nos seus bares, nos teatros, nas 

suas boutiques e depois também nas suas buliçosas discotecas dançantes inicialmente para 

adolescentes, e na Praia do Arpoador, uma juventude tão avançada, incluindo a “surfista”, e 

artistas e intelectuais e compositores musicais (os criadores da “bossa nova”, com sua musa 

Nara Leão, por exemplo, destinada porém, a uma vida não muito longa). E com tudo isso a 

sua banda de música, a Banda de Ipanema, comandada por Albino Pinheiro e Hugo Bidet, a 

crescer de carnaval em carnaval, a partir de 1962, a Banda que Leila Diniz “puxava” antes de 

sua morte num desastre de avião na Ásia.  E um modo de viver tão  ipanemense, tão classe 

média, a contrastar, sem dúvida, com um outro, tão diferente, da gente mais rica, ou 
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riquíssima, da mais alta e sofisticada  society  dos seus edifícios de bilhões de cruzeiros 

velhos, como os da Vieira Souto. 

E dessa  Vieira Souto, em cujas alturas do Castelinho a praia acolheria como píer e seu 

canteiro de obras, o  interceptor  oceânico vindo da Glória e Botafogo (projetado e construído 

no Governo Lacerda), estendido a Copacabana  pelo Governo Negrão e até ele, finalmente, 

pelo Governo Chagas Freitas,  para  a  sua ligação ao emissário submarino, que nele, no 

Arpoador( e começa a ser  fincado no fundo do mar havia pelo menos quatro anos), só em 

1975, e já depois da fusão , no Governo Faria Lima e sendo o engenheiro Marcos Tamoio 

prefeito do Rio, começaria a cumpri sua missão saneadora das nossas praias. 

O  Píer é lembrado como território  de uso de drogas variadas e, por esse motivo, também 

ficou conhecido como - “Dunas do Barato”  -  escavadeiras formavam imensas dunas nas 

laterais do Píer – local de encontro da “geração desbunde”. O fenômeno  da população 

ocorreu no Píer e, já no final  dos anos 1970 e inicio dos 1980, o ponto de referencia dos 

jovens tornou-se o hotel Sol Ipanema, recém construído na orla.  

   Praia de Ipanema 

Do Arpoador ao Coqueirão é possível elaborar uma síntese da migração dos jovens da 

década de 50 até os anos 80,as atitudes “ipanemense são difundidas e copiadas ,como 

atitudes de ousadia  desmistificando preconceitos e quebrando paradigmas ,a paia de 

Ipanema foi de palco de acontecimento que são lembrados até os dias de hoje como símbolo 

de “libertação” ;Como exemplos podem ser  citado  a aparição da atriz Leila de Diniz gravida 

usando biquíni expondo sua barriga, a ‘tanga’ que foi usada pelo ex- guerrilheiro  Fenando 

Gabeira em um banho de sol, o frenesi que um grupo mulheres causou por fazerem topless.  

O  Arpoador, uma das pontas de Ipanema ,é lembrada como “berço do surf no Brasil” e um 

dos primeiros pontos a reunir os banhistas do bairro. Atualmente o Posto 9 é um dos point 

mais badalados da praia carioca,  frequentado  por celebridades e pelos jovens . Um hábito 

bastante comum aplaudir o pôr do sol. Esse costume foi lançado no verão de 1968/1969, pelo 

jornalista Carlos Leonam, que impressionado com a beleza, começou a aplaudir, sendo logo 

acompanhado pela roda de amigos; Glauber Rocha, João Saldanha, Jô Soares, entre outros. 

Parque Garota de Ipanema, está localizado junto à Pedra do Arpoador, é tombado pelo 

Município. Seu nome  despensa apresentações, sua ligação com a música popular brasileira 

levou o local a se tornar ponto de realização de shows musicais. Com 28mil e 270m2, o 
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Parque Garota de Ipanema possui local com pistas de skate e um mirante de onde se pode 

admirar a Praia do Arpoador, e por ser o local de onde se vê o mais belo pôr-do-sol da cidade, 

e as praias de Ipanema, Leblon, o Morro Dois Irmãos e a Pedra da Gávea. 

         Voltando, a falar na bossa nova, 

 Em 1965, o movimento perdeu espaço no cenário nacional. Entretanto, aquele novo jeito 

de cantar e tocar  ficaria impregnado para sempre na alma brasileira e, sobretudo , carioca. 

Hoje, o estilo imortalizado por gênios como Vinicius de Moraes, Tom Jobim e João Gilberto, 

tem lugar certo na cidade.Fundada em 1993, na Rua Vinicius de Moraes, em Ipanema, A Toca 

do Vinicius é essencialmente uma livraria, mas conta também com songbooks, DVDs e CDs. 

Além disso, a simpática e escondidinha lojinha é conhecida por presentear o público com 

shows em sua calçada da fama, local dedicado a guardar as  marcas das mãos de grandes 

nomes da música, como Vinicius de Moraes, Maria Bethania, Elis Regina, Elizete Cardoso, 

Pixinguinha, entre outros. 

Ipanema é o bairro queridinho dos famosos,mas esse fato não é de agora isso ocorre desde 

os anos 50 e 60,quando já tinha como seus habitantes  figurões importantes da política 

nacional: Almirante Carlos Pena Bôto, carioca, Ministro da Marinha (1892-196?); Filinto 

Strübling Müller, Senador da ARENA, falecido em 1972; Marechal Henrique Duffles Teixeira 

Lott, carioca, Ministro da Guerra de Juscelino,morava na Vieira Souto, (1894- 1994); O próprio 

mineiro Juscelino Kubitschek (1902-1976),morava no Arpoador, depois mudou-se para uma 

cobertura na av. Atlântica, em Copacabana, Presidente da República em 1956/1960; Hélio de 

Almeida, ministro; Marechal Eurico Gaspar Dutra, mato-grossense (1885-1980), Presidente da 

República em 1946/51; Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, cearense (1900-

1967),Presidente da República em 1964/67, morava na Nascimento Silva, donde saiu em 

1964  para Brasília; e outros. 

Atualmente alguns dos famosos moradores que vivem, passeiam, comem e compram pelas 

ruas do bairro são: O empresário Alexandre Accioly, a socialite Astrid Monteiro de Carvalho, o 

diretor da Rede Globo Maurício Sherman, o banqueiro Antonio Carlos de Almeida Braga, o 

cantor Caetano Veloso, os jornalistas Millôr Fernandes, Nelson Motta e Diogo Mainardi, a atriz 

Fernanda Montenegro, o político Fernando Gabeira e, claro, Ana Lontra (viúva de Tom 

Jobim).entre outros.  
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Por está  está localizado na Zona Sul da cidade fazendo divisa com os bairros do Leblon, 

Lagoa e Copacabana.  Ipanema é  um bairro sofisticado e diversificado é o lugar preferido de 

muitos turistas que optam por se hospedar na região, pela segurança, proximidade com o mar, 

intensa vida noturna e localização privilegiada. Na  Farme de Amoedo - A região que fica entre 

as ruas Teixeira de Mello e Joana Angélica Streets, e perpendicular à Barão da Torre, 

Visconde de Pirajá, Prudente de Morais e Vieira Souto é conhecida como Área gay ,sendo a 

de maior concentração de gays da cidade. O agito começa após as 21h00minh, quando um 

grande número de pessoas lotam os bares e restaurantes da região, este fato é de grande 

importância para o mercado  turístico. Tendo como uma das principais  atração do bairro, a 

praia de Ipanema, é as queridinhas da classe média alta carioca. O lugar é frequentado dia e 

noite por pessoas vão para caminhar, praticar esportes, bater papo e tomar água de coco nos 

quiosques, pedalar pela ciclovia e, claro, apreciar a sensualidade e beleza de quem frequenta 

o local, e  esse movimento, circulação de pessoas principalmente de seus moradores é 

reconhecido pelos turistas como um diferencial do bairro. “O que eu mais gostei, foi ver que 

são os verdadeiros cariocas que frequentam o lugar... e não somente os turistas.” —Turista 

estrangeiro (depoimento). 

“ Ipanema é certamente uma das melhores praias do Brasil e do mundo. É sempre indicada 

pelos livros de turismo como o Lonely Planet e o Frommer's.” 

“Ipanema é um bairro que serviu e serve inspiração, artísticas, moda e produto, um exemplo 

de produto  muito conhecido  é Sandálias Ipanema  

“A Ipanema é uma marca pertencente a Grendene S.A. Ela foi criada em 2001, quando a 

Grendene estava em busca de novos horizontes, já que o mercado dos chinelos femininos era 

dominado pelas Havaianas e suas sandálias Rider e Melissa faziam muito sucesso. A 

inspiração para o nome da nova marca foi a Praia de Ipanema, naturalmente, por conta das 

tendências lançadas pelas praia, mistura de tribos, música, etc. Sucesso absoluto nos pés das 

mulheres de mais de 90 países, a Ipanema é uma marca brasileira que já nasceu fazendo 

história”. 
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2-Levantamento dos componentes de oferta turística do bairro 

I - Atrativos turísticos 

1.1 – Naturais: 

 Praia de Ipanema (subdivisões) 

 

 Posto 9 ( ponto de encontro de artistas ,intelectuais e jovens de classe alta). 

 

 Posto 10 ( ponto de encontro de jovens da zona sul) 

 

 Coqueirão ( point da moda ,reduto dos tatuados) 

 

 Farme de Amoedo ( point gay da orla) 

 

 Cap Ferrai ( Frequentado pela juventude da elite carioca) 

 

 Vinício de Morais (área sossegada, frequentada por grupos familiares, idosos e 

praticantes de futevôlei) 

 

 Praia do Arpoador 

 Praia do Diabo 

 Pedra do Arpoador 

 Parque Garota de Ipanema 

 Complexo Rubem Braga( vista panorâmica) 

 Lagoa Rodrigues de Freitas 

 

Atrativos naturais de contemplação. 

 Morro dois Irmãos. 

 Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras. 

 Praia de Copacabana. 

 Praia do Leblon. 

 Leme. 
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1.2 - Históricos culturais:  

 Monumento a José Gomes Pinheiro Machado, na Praça Nossa Senhora da 

Paz. 

 Chafariz das Saracuras, na Praça General Osório. 

 Obelisco. 

 Pedras Portuguesas do calçadão, projeto paisagístico do arquiteto  Renato 

Primavera Marinho, em comemoração ao quarto centenário da cidade 

 Praça Nossa Senhora da Paz, entre as ruas Joana Angélica e Maria Quitéria. 

 Praça General Osório, entre as ruas Teixeira de Melo e Jangadeiros. 

 Parque Garota de Ipanema.  

 Jardim de Alah. 

 Country clube. 

 Casa de Cultura Laura Alvim. 

- Teatro Laura Alvim. 

                          - Espaço Rogério Cardoso. 

                         - Galeria de arte. 

                        - Café do Ateliê Culinário. 

                         - escultura Franz Wlissmann 

 Centro cultural, Oi Futuro Ipanema. 

- Galeria de artes 

- Bistrô 

- Teatro 

 Estação Ipanema: Cinema; 

 Complexo Rubem Braga - Elevador do Cantagalo – “mirante” com visão 

panorâmica de alguns dos mais belos cartões-postais do Rio, como Cristo 

Redentor, Floresta da Tijuca, Arpoador e Morro dois Irmãos. 

 Igreja Nossa Senhora da Paz. 

 Museu Amsterdam Sauer de Pedras Preciosas. 

 Museu e Workshop Tour H. Stern. 

 Bar Garota de Ipanema. 
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 Livrarias. 

 Centro Cultural Toca do Vinício. 

1.3  – Manifestações, usos e tradições populares: 

 Feiras de rua (comida): Segunda-feira na Rua Henrique Dumont, terça-feira 

na Pça. Gal. Osório e sexta-feira na Pça; Nossa Senhora da Paz. 

 Feira Hippie de Ipanema (todos os domingos, na Pça. Gal. Osório). 

 Olhar o Brasil  ( Rua Garcia D’Ávila, 196). 

 Pista de skate no Parque Garota de Ipanema 

 Mate e Biscoito Globo. 

 Açaí batido com fruta, mel e granola. 

 Lojas de suco. 

 Surf  (praia do Arpoado). 

 Esportes: Prática do surf. 

 Ciclovias; andar de bicicleta.  

 Slackline, nos coqueiros da praia, na altura do posto 10. 

1.4–Realização técnica cientifica e artísticas: 

 Museu  Laura Alvim . 

 Estação Ipanema . 

 Teatro Ipanema. 

 Mirante da Paz 

 Elevador de Ipanema 

 Galerias de Artes. 

1.5- Acontecimentos Programados: 

 No Arpoador, esporadicamente, acontecem shows,  e campeonatos de surf 

 No Parque Garota de Ipanema, Shows 

 Desfiles de blocos de carnaval: ‘ blocos Simpatia é Quase Amor’, ‘Banda de 

Ipanema’, ‘Que Merda é Essa?’, ‘Vem ni mi que sou facinha’,’Empolga às 9’, 

‘Se não quiser me dar me empresta’, ‘Rola Preguiçosa, Tarda mas não falha’, 

‘Conjunto Habitacional Barangal’, ‘Afro reggae’, ‘Bloco dos Mendigos’, ‘Galinha 

do Meio-Dia’ e ‘Rio Maracatu’. 
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 Festival de presépios na Rua Joana Angélica 

 Missa de natal: Igreja Nossa Senhora da Paz 

 Réveillon na praia. 

 Feira de artesanatos. 

II – Equipamentos: 

2.1- Meios de hospedagens, quantitativos: 

  Flat/ Apart-hotel -6 

 Cama e café-8 

 Hostes -18 

 Hotéis – 25 

 Pousadas -1 

2.2 - Serviços de alimentação: 

 - Cozinha árabe: 1 

 - Cozinha asiática: 1 

 - Cozinha brasileira: 9 

 - Cozinha contemporânea: 6 

 A quilo: 5 

 Bares: 120 

 Bistrôs:11 

 Café da manhã: 8 

 Cafés: 47 

 Casas de suco: 89 

 Choperias: 9 

 Churrascarias: 6 

 Confeitarias e doceiras: 8 

 Cozinha francesa: 1 

 Degustação: 2 

 Espanhola: 1 

 Igrejas: 11 

 Internacional: 6 
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 Irlandesa: 1 

 Italiana: 18 

 Japonesa: 11 

 Lanchonete: 38 

 Mexicana: 2 

 Natural: 3 

 Padarias:21 

 Peixes e frutos do mar: 1 

 Pizzarias: 21 

 Regional/Amazônica: 1 

 Sorveterias: 15 

 Temakerias: 1 

2.3 - Recreação e entretenimento: 

 Boates/casa de show :33 

 Cinema: 3 

 Domingo na orla: As orlas de Leblon, Ipanema, Copacabana e Aterro do 

Flamengo são fechadas para os carros e as pistas ficam livres para o 

passeio com as crianças, a voltinha de skate, bicicleta ou patins e a corrida; 

 Ciclovia 1 

 Pista de skate: 1  

 Museu: 3 

 Praias: 3 

 Teatro para crianças: 1 

 Teatro: 3 

 Turismo náutico: 1 

 Centro cultural: 

 Rua Farme de Amoedo: Encontro GLBTS nas areias da praia e na rua; 

2.4 - Outros serviços: 

 

 Agência de viagens: 43 

 Aluguel de carros: 1 
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 Artesanatos: 2 

 Bancos: 5 (quantidade de agências) 

 Bicicletas de aluguel: 5 

 Cartório 15º oficio 

 Casa de câmbio: 1 

 Casa e decoração: 3 

 Consulado: 1 (Sérvia) 

 Estacionamento: 9 

 Galeria de Arte: 6 

 Galerias: 5 

 Horário comercial: (Bancos (2ª-6ª, 10h-16h; Escritórios (2ª-6ª, 9h-18h;Lojas  

2ª-6ª, 9h-19h e sab-dom, 9h-13h). 

 Joalherias: 5 

 Livrarias: 17 

 Lojas de artigos variados: 8 

 Salão de beleza: 78 

 Spas urbanos: 2 

 Supermercados e similares: 18 

III - Infraestrutura de apoio: 

3.1– Informações básicas: 

 Habitantes: 42 743 (em 2010) 

 Domicílios: 23 018 (em 2010) 

 Área total: 308,49 há (em 2003) 

 Localização: Zona Sul 

 Estabelecimento: 1088 (aproximadamente) 

 Subprefeitura: Subprefeitura da Zona Sul 

 Região administrativa: VI região administrativa (Lagoa) 

 Economia: O rendimento nominal médio mensal das pessoas de 10 anos 

ou mais de idade (com rendimento) é de R$ 6.533,14 (em 2010) 

 

3.2 – Serviços de transporte: 
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 Rodoviário: Ônibus: 46 linhas (BRS 1, 2 e 3 + Surfbus), 

 Taxis: 5 (pontos) 

 carros de aluguel: 

 Metroviário: estação General Osório 

 Ciclo viário :1 ciclovia (Av. Vieira Souto)  

3.3 – Serviços de comunicações: 

 Correios: 2 

 Bancas de jornal: 29 

 Telefonia  móvel  operadoras : Tim ,Claro oi, Nextel e Vivo 

 Telefonia fixa: Claro e Oi 

 Lan house:4 

3.4  - Serviços e equipamentos médico-hospitalares: 

 Farmácia: 45 

 Hospitais, clínicas especializadas, consultórios e laboratórios médicos: 131. 

 Clínica odontológica: 3 

3.5 – Serviços de segurança: 

 Delegacias: 1 

 Delegacia especializada para turistas: 0 

 Bombeiro:1 

 Serviço de atendimento ao turista: 0 

 Cabines policiais: 

 UPP’s:1 

 

IV. Infraestrutura básica: 

4.1 – Acessos: 

 Principais ruas, avenidas: 

 Av Henrique Dumont 

 Av Vieira Souto: 

 Av. Epitácio Pessoa 
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 Av. Rainha Elizabeth da Bélgica 

 Praça General Osório 

 Rua Alberto de Campos 

 Rua Almirante Saddock de Sá 

 Rua Antônio Parreiras 

 Rua Aníbal Mendonça 

 Rua Barão da Torre 

 Rua barão Jaguaripe 

 Rua Bulhona Carvalho 

 Rua Farme Amoedo 

 Rua Francisco Otaviano 

 Rua Garcia DÁvila 

 Rua Gomes Carneiro 

 Rua Jangadeiros 

 Rua Joana Angélica 

 Rua Joaquim Nabuco 

 Rua Maria Quitéria 

 Rua Nascimento Silva 

 Rua Paul Redfern 

 Rua Prudente de Morais 

 Rua Redentor 

 Rua Teixeira de Melo 

 Rua Vinicius de Moraes 

 Rua Visconde Pirajá 

 

 Modos: 

 De Trem - Saltar na Central do Brasil, pegar o metrô em direção à Zona Sul e 

saltar na estação General Osório 

 De Metrô - Saltar na estação General Osório. 

 De ônibus - Os ônibus que passam na rua Visconde de Pirajá são 123, 125, 

132, 175, 461, 485, 503, 511, 521, 523, 557, 569, 571, 573, 583, 591, 593 e 

750 . Na rua Prudente de Morais passam os ônibus 123, 125, 132, 154, 404, 
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432, 435, 456, 457, 464, 474, 485, 503, 512, 522, 523, 570, 572, 574, 584, 

591, 593, 750, 1135, 2015, 2016 e 2017. 

 De VLT - 

 De BRT - 

 De carro - Para chegar ao bairro deve-se dirigir à Zona Sul e passar por 

Leblon, Lagoa ou Copacabana, que são os bairros que fazem fronteira com 

Ipanema. Mas atenção: A cada dia que passa as vagas estão cada vez mais 

escassas, por isso aconselhamos utilizar transporte público. 

 Vans: Passam pela orla, com destino à Copacabana, Leme, Botafogo e Lapa. 

 

 Rodoviário Novo Rio 

 De Metrô - Pegar o ônibus integração 406A, saltar na estação Larga do 

Machado e pegar o metrô em direção à Zona Sul. Saltar na estação General 

Osório. 

 De ônibus - Pegar o ônibus convencional 123 ou o Frescão 2017 (Rodoviária 

- Leblon). 

 De carro - Pegar o Túnel Rebouças. Ao fim do túnel você chegará na Lagoa e 

então basta seguir por qualquer um dos lados. No trajeto haverão inúmeras 

placas indicando o caminho para Ipan 

 A partir do Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim 

 De Metrô - Não é viável utilizar o metro neste trajeto. 

 De Frescão - Aeroporto Internacional do RJ/Alvorada (Via Orla da Zona Sul) 

 De carro - Sair do aeroporto e seguir as placas para o Centro. Você entrará 

numa auto-pista que se chama Linha Vermelha. Seguir toda vida em direção 

à Copacabana e de lá seguir as placas que apontam para Ipanema. 

 A partir do Aeroporto Santo Dumont 

 De Metrô - Caminhar 10 minutos até a estação Cinelândia e tomar o metrô 

até a estação General Osório. 

De carro - Pegar a Avenida Aterro do Flamengo que depois muda de nome 

para Avenida Infante Dom Henrique e seguir até a orla de Copacabana. 

Quando estiver de frente para o mar, vire à direita e siga pela orla. Ao final da 

Avenida Atlântica vire à direita. O trajeto é de aproximadamente 13 km. 

 De Frescão - Aeroporto Internacional do RJ/Alvorada (Via Orla da Zona Sul). 
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4.2 – Saneamento, energia e comunicação: 

 Posto da Light 

 CEG 

 Comlurb 

 Telefonia fixa: 2 operadoras 

 Telefonia móvel: 5 operadoras 

 

4.3 - Circulação urbana: 

 Av. Francisco Bering 

 Rua Prudente de Morais 

 Rua Joana 

 Maria Quitéria 

 Av. Vieira Souto 

 Rua Visconde de Pirajá 

 Farme de Amoedo 

 Teixeira de Melo 

 Praça General Osório 

 Praça Nossa Senhora da Paz 

 

4.4 – Capacitação de recursos humanos: 

 Universidade: 2 

 Escola pública: 4 

 Escola particular: 7 

 Curso de idioma: 8 

 Cursos preparatórios; 11 

 Creches: 4 

 Escola de arte e tecnologia: 1 

 Cp4 Projetos culturais 

 Escola de Circo Afro Reggae-Morro Cantagalo 

3– Analise do material: 
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Pontos fortes: 

 Diversidade de atrativos turísticos, (culturais, naturais ) comunidade local bastante receptiva, 

variedades de bares e restaurantes, pacificação nas comunidades (morro) inserindo-a no roteiro 

turístico, acessibilidade e mobilidade. (variedade nos modos de transportes ). 

Pontos fracos: 

 Grandes quantidades de lixo nas áreas das praias, crescentes numeram de moradores de rua e 

usuários de drogas, falta de policiamento nas principais vias de acesso, engarrafamentos 

constantes. 

Falta de delegacias e postos especializados em atendimento ao turista. 

4- conclusão:  

O bairro de ipanema é um bairro  consagrado nos roteiros turistico,devido seus atrativos naturais 

sua ligação com os esportes seus moradores receptivos, e tem como grande motivador do 

desenvolvimento turistico a  relação emocional  que as  pessoas tem com o bairro  ,fato esse que 

se deu atraves da canção que consagrou Ipanema e o apresentou ao mundo ,hoje não tem quem 

ao ouvir falar do bairro de  Ipanema emediatamente o assimila a canção Garota de Ipanema. 

Mesmo diante de sua impotancia no roteiro turistico Ipanema apresenta deficiências ,no que se 

trata de infraestrutura de apoio e informações , o bairro precisa de uma delagacia especializada 

em atendimento ao turista, profissionais qualificados para fazer esse atendimento , o bairro 

também precisa de postos de informações para auxilio os turistas espalhados nas principais vias 

de circulação e  também policiamento efetivo afim de reprimir os assaltos constantes nas ruas e 

na orla.  

5 - fontes de pesquisas:  

Guia do Rio - verão 2013 – Revista Programa RIOTUR, prefeitura da cidade do Rio de 

Janeiro, Secretaria Especial de Turismo e RIOTUR (Empresa  de Turismo do Município do Rio 

de Janeiro S.A.  

Sites : wiki rio, apontador, kekanto, Wikipédia, carioca rio, goolge mapas. 

Site  Riotur –informações ao turista. 

Livros Historia das Ruas do Rio –Brasil Gerson, Jornal I Rio Lapa. Jornal Globo 

 6- Mini guia de Ipanema com: 
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  Os principais  bares ,restaurantes, clinicas ,e o que você precisar: 

 Diversos 

 Sorvete Itália - Ipanema 

Av. Visconde de Pirajá, 395 

 Market Ipanema( restaurante) 

Rua Visconde de Pirajá, 499 

 Churrascaria Carretão-Ipanema 

Rua Visconde de Pirajá, 112 

 Ipanema Sport Fitness Club(academia) 

Rua Visconde de Pirajá, 161, slj 

 Padaria e Confeitaria Ipanema 

Rua Visconde de Pirajá, 325 

 Ipanema Hotel 

Rua Visconde de Pirajá, 539 

 Satrbucks Ipanema (café) 

Rua Visconde de Pirajá 206 

 Rei Do Mate ( suco natural) 

Rua Visconde De Piraja, 156 

 Armazém do Café 

Rua Visconde de Pirajá, 261 

 Ipanema Café 

Rua Visconde de Piraja, 605 loja E 

 Go Wok – Ipanema (comida e bebida) 

Rua Farme de Amoedo, 59 - 

 Studio Myra Hirano - Pilates & Care - Ipanema - Rio de Janeiro 

Rua Visconde de Pirajá, 550, I Sala 412 

 Vero (sorveteria) 

Rua Visconde de Pirajá 260 - Ipanema 

 Banco do Brasil 

 Rua visconde de Pirajá, 525 

 Livraria da Travessa 

Rua Visconde de Pirajá, 572 
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 Massagem Amanda Ipanema 

Av visconde de Pirajá, 111 G.Osório 

 Ateliê do Cabelo 

Rua Visconde de Piraja, 318 – 

 CCAA Ipanema - franqueado do CCAA 

Rua Visconde de Pirajá, 318 

 Starbucks (café) 

Av. Afrânio de Melo Franco, 290 

 Attractive Modas Jeans e Acessórios do Vestuário 

Rua Visconde de Pirajá, 540 

 Rei do Mate (suco natural) 

Rua Visconde de Pirajá, 

 Mr Cat. Loja Ipanema 

Rua Visconde de Pirajá, 414 

 Loja do Cartucho 

 Rua Visconde de Pirajá, 330 Loja 224 

 Companhia do Corpo 

Rua Visconde de Pirajá, 444 

 Terzetto Café 

Rua Visconde de Pirajá,45 

 Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro 

Rua Visconde de Pirajá, 339 

Taberna do Mamute 

Visconde de Pirajá, 571 

 Flores do Armazém 

Rua Visconde de Pirajá, 156 

 Studio do Sono 

Rua Visconde de Pirajá, 244 

 Vítima do Vintage 

Rua Visconde de Pirajá, 156 - Ipanema 

 Espaço do Alongamento 

Rua Visconde de Piraja - Ipanema 

 Shenanigan's Irish Pub 
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Rua Visconde de Pirajá, 112a 112 

 Arte do Cabelo 

Rua visconde de Pirajá, 595 

 Armazém Devassa (buffet e quilo) 

Rua Visconde de Pirajá, 539 

 Chocolates Kopenhagen (doceria) 

Rua Visconde de Pirajá, 197 

 Laffa Kebab Store 

Rua Visconde de Piraja, 175 

 Big Nectar(lanchonete) 

Rua Visconde de Pirajá, 112 

 Nectar(lanchonete) 

Rua Visconde de Piraja, 183 

 Kiehl´s( perfumaria) 

Rua Visconde de Pirajá, 351 

 Zetta (restaurante) 

Rua Barão da Torre, 

 Estação Cinema e Cultura 

 Rua Visconde de Pirajá, 605 

 Fio Carioca Coiffeur(salão de beleza) 

Rua Visconde de Pirajá, 188 Loja E 

 Mise-en-scène (loja de roupas) 

Rua Visconde de Pirajá,605 

 Dr. Brigadeiro (doceria) 

Rua Visconde de Pirajá 188 

 Dress To (vestuário feminino) 

Visconde de Pirajá - Fórum de Ipanema L 

 Via 44 

Rua Visconde  de Pirajá, 44 

 Carretão (churrascaria) 

Visconde de Pirajá - 112 Ipanema 

 Clínica de Dermatologia Dr Alexandre Filippo 

Rua Visconde de Pirajá, 303 / 1312 
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 Colchões Ortobom 

Rua Visconde de Pirajá, 220 – 

 A Cena Muda (banca de jornal) 

Rua Visconde de Pirajá, 54 

 Sorveteria Itália 

Visconde de Pirajá 

 The Bakers( doceria) 

Rua Visconde de Pirajá, 330 

 Praça General Osório (praça publica) 

Rua Visconde de Pirajá, 60 

 Supermercado Zona Sul 

Rua Visconde de Pirajá, 

 Tec Temper Comércio Vidros 

Rua Visconde de Pirajá, 21 2239-5045 

 

 Brownieria (doceria)  

Rua Visconde de Pirajá, 595 Loja 103 

 Unha Bonita (salão de beleza) 

Rua Visconde de Piraja, 547 sobreloja 215 

 Fontes (vegetáriano) 

Rua Visconde de Pirajá, 605 

 Empório Saúde (vegetariano) 

Rua Visconde de Pirajá, 414 

 Con Estilo 

R. Visconde de Pirajá, 580 loja 303 

 Natural & Sabor 

Visconde de Pirajá , 

 Perfumaria Única 

Rua Visconde de Pirajá, 318 

 Nova casa Imóveis Rio 

Rua Visconde de Pirajá, 330 405 

 Plenna Estética 

Rua Visconde. de Pirajá, 207 
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 Fisio Clínica 

Rua Visconde de Pirajá, 595 

 UniverCidade 

Av Epitácio Pessoa, 1664 

 Ipanema Cirurgia Plástica 

Av Epitácio Pessoa, 846 - Lagoa • Medicina Estética 

 Auto Posto Excede 

Av Epitácio Pessoa, 4630 - Lagoa • Posto de Gasolina 

 Dauch Antiguidades 

Av Epitácio Pessoa, 1782 - Ipanema 

 CHP Empreendimentos Imobiliários 

Av Epitácio Pessoa, 2214 - Ipanema • Imobiliária 

 R Jardim Imóveis 

Av Epitácio Pessoa, 770 - Ipanema • Imobiliária 

 Buffet Amanda 

Avenida Epitácio Pessoa - Ipanema 

 Sushinaka 

Av Epitácio Pessoa, 10 - Ipanema • Restaurante 

 Boate Prelude 

Avenida Epitácio Pessoa, 1480 - Ipanema 

 Equipe Start 

Av. Epitácio Pessoa, 770 – Ipanema] 

 Clube dos Caiçaras 

Avenida Epitácio Pessoa - Ipanema • Equitação 

 Chaveiro Ipanema 

Rua Garcia DÁvila, 173 - Ipanema • Chaveiros 

 Chaveiro Tem Tudo 

Rua Garcia D\'Ávila - Ipanema 

 Cartier 

Rua Garcia DÁvila, 129 - Ipanema 

 Via Sete 
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Rua Garcia D\'Ávila, Ipanema - Ipanema • Restaurante 

 Laboratório Bronstein 

Rua garcia d\'Ávila, Ipanema 

 Sara Jóias e Presentes 

Rua Garcia DAvila, 129 - Ipanema • Joalheria 

 Denise Ginzbarg 

Rua Garcia DÁvila, 64 - Ipanema • Endocrinologistas 

 Clínica de Fisioterapia Cláudia Magalhães 

Rua Garcia DÁvila, 64 - Ipanema • Fisioterapeuta 

 Alessandro & Frederico Pizzaria D.O.C.G 

Rua Garcia DÁvila, 151 - Ipanema • Italiano 

 Amsterdam Sauer Joalheiros 

Rua Garcia DÁvila, 105 - Ipanema • Joalheria 

 Trousseau 

Rua Garcia DÁviLa, 160 - Ipanema • Móvel / Decoração 

 Lenny 

Rua Garcia D´Avila, 149 - Ipanema • Roupa Esportiva / Praia 

 Lava Kilo 

Rua Garcia d'Avila, 173e - Ipanema - Ipanema • Lavanderias 

 Lavakilo Lavanderia 

Rua Garcia DÁvila, 173 - Ipanema • Lavanderias 

 Restaurante Paz e Amor 

Rua Garcia DÁvila, 173 - Ipanema • Restaurante 

 H Stern 

Rua Garcia DÁvila, 102 - Ipanema • Joalheria 

 Delírio Tropical 

Rua Garcia D'Ávila, 48 - Ipanema • Restaurante 

 Alessandro & Frederico 

Rua Garcia D'Ávila, 134 - Ipanema 

 Nik Sushi 

Rua Garcia DÁvila, 83 - Ipanema • Restaurante 

 Rua Garcia DÁvila, 69 - Ipanema • Calçados 

 Clínica Gastroenterológica Roberto Malka y Negri 
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Rua Garcia DÁvila, 64 - Ipanema • Hospitais e Maternidades 

 Drogaria Max 

Rua Garcia DÁvila, 173 - Ipanema • Farmácia  

 Casa Cerqueira Mercearia 

 Rua Garcia DÁvila, 147 - Ipanema • Supermercado 

 Louis Vuitton Distribuição 

 Rua Garcia DÁvila, 114 - Ipanema • Joalheria 

 B 3 Bijuterias e Acessórios 

 Rua Garcia DÁvila, 77 - Ipanema • Joalheria 

 Mil Frutas 

Rua Garcia D'Ávila, 134 - Ipanema • Sorveteria / Frozen Yogurt. 

 

 Bares e botecos 

 Delirium Café 

Rua Barão da Torre, 183 

 Barthodomeu 

Rua Maria Quitéria, 46 

 Restô Ipanema 

Rua Joana Angélica, 184 

 Banana Jack Bar e Restaurante 

 Rua Jangadeiros, 06 

 Bar Astor - Cozinha Boêmia 

 Av Vieira Souto, 

 Belmonte 

 Rua Teixeira de Melo, 53 

 Devassa - Ipanema 

 Rua Prudente de Morais, 416 

 Garota de Ipanema 

 49 Vinicius de Moraes 

 Barzin 

 R. Vinicius de Moraes, 75 

 Botequim Informal-Ipanema 

Rua Barão da Torre 
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 Sindicato do Chopp 

Rua Farme de Amoedo, 83 

 Bar Popeye 

R. Visc. de Pirajá, ~179 

 Botequim do Itahy - Ipanema 

Rua Barão da Torre , 334 

 Bar do Beto 

Rua Farme Amoêdo, 51 

 Pintxo Taberna Basca 

 Galeria Café 

R. Teixeira de Melo 

 Boteco Stambul Restaurante Árabe 

Gomes Carneiro, 112 

 Pub Crawl in Rio 

Praça General Osório – 

 Pé Quente 

Rua Jangadeiros, 42 

 Garrafeiro Informal 

 Rua Barão da Torre, 348 

 Bar Vinícius 

 Rua Vinícius de Moraes, 39 

 Baretto Londra 

 Av. Vieira Souto, 80 

 Tô Nem Aí 

 Rua Farme de Amoedo, 57 

 Zucco 

 Rua henrique dumont, 83 

 Bar 20 

 Av Henrique Dumont, 85 

 Blue Agave 

 Rua Vinicius de Moraes 

 Bar Mosca 

 Rua Vinícius Moraes, 245 
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 Barril 1800 

 Avenida Vieira Souto, 104 

 The Irish Pub 

 Rua Jangadeiros, 14 

 Café e Bar Cantinho de Ipanema 

 Rua Vinícius Moraes, 178 

 Big Nectar 

 Rua Jangadeiros, 15 

 Bar da Lagoa 

 Vinicius de Moraes - Ipanema 

 Cervejaria Devassa 

 Rua Prudente de Moraes, 416 

 Cidade Invicta Bar 

 Rua Visc de Pirajá, 111 

 Rex Bar 

 Rua Vinícius de Moraes, 146 

 Aipanema4travel 

 Rua Prudente de Morais, 167 

 Rio G Spa 

 Rua Teixeira de Melo, 16 

 Manoel & Juaquim 

 Rua Farme de amoedo 

 Bar Trapezio 

 Rua Aníbal de Mendonça, 191 - 

 DVD Only 

 Rua Visc. de Pirajá, 303 

 Gig Bar 

 Rua Visconde de Pirajá, 437 

 Boteco da Garrafa 

 Rua Prudente de Moraes - 

 Taberna do Mamute 

 Visconde de Pirajá, 571 

 Torre do Barão 



Inventário turístico de Ipanema 

 

 

33 

 

 Rua Vinícius Moraes, 146 

 Bar do Zira 

 Rua Visc Pirajá, 276 

 Andorinha 

 Rua Vinícius Moraes, 

 Barraca Do Marco 93 

 Av Vieira Souto, 478 

 Club Ed 

 Av Vieira Souto, 478 

 Disk 9 - Delivery de Bebidas 

 Rua Barão da Torre, 400 - Ipanema 

 21 3092-9797 

 Andreia 

 Av. Vieira Souto 448 

 Black Tie 

 R. Vinícius de Moraes, 155 

 Belgium Beer 

 Visconde De Pirata, 580 

 Estudio Planar 

 R. Barão da Torre, 33 

 Bar Redentor 

 R. Paul Redfern, 72 

 Bartholomeu 

 R. Maria Quitéria, 37 

 Joana e Angélica 

 R. Joana Angélica, 157 

 Bar Sabugosa 

 Rua Maria Quiteria, 68 - 

 Bar da Mancha 

 Rua Joana Angélica 

 Biabär 

 R. Nascimento Silva, 272 

 DRUNK 
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 Bar Villa Ipanema 

Rua Vinicius de Moraes,  

 Buena Beer 

Rua Barão da Torre, 183 

 Bar Bofetada 

Rua Farme de Amoedo, 87 

 A Casa da Lua 

Rua Barão da Torre, 240 

 Restaurante Madalenna 

Rua Visconde de Pirajá, 539 

 Café e Bar Zig Zag 

Rua Prudente Morais, 10 

 Engarrafamento 

Rua Prudente de Morais 

 

   7  -   Informações para turistas :    

               RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro 

 Água 

O abastecimento de água do Rio de Janeiro satisfaz os padrões internacionais, mas devido ao 

forte gosto de cloro aconselha-se o uso de água mineral engarrafada. 

 Aluguel de carro 

As principais companhias de aluguel de carros têm filiais no Rio de Janeiro. Reservas devem ser 

feitas nos locais de origem. No caso do/da visitante necessitar de um carro por um ou dois dias, 

isso pode ser providenciado pelo/a Recepcionista de seu hotel. 

 Atendimento médico 

A maioria dos hotéis dispõe de um serviço de atendimento médico de 24 horas. Existem também 

muitos hospitais públicos e particulares com serviço de atendimento de emergência e a pacientes 

externos. Muitos dos médicos e dentistas do Rio de Janeiro formaram-se ou fizeram cursos de 

pós-graduação no exterior. Todos os hotéis possuem listas de serviços médicos recomendados. 
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 Bancos 

Os bancos ficam abertos das 10 às 16 horas durante a semana, mas não abrem nos fins de 

semana e nos feriados. 

Antes de viajar, o/a turista deve certificar-se com o banco de sua localidade da aceitação de seus 

cartões de credito e de banco. 

Máquinas eletrônicas de autoatendimento (ATM) são encontradas em quase toda parte, algumas 

funcionando 24 horas por dia para saques em reais com os cartões mais conhecidos. 

 Câmbio e Reembolso 

Esclareça com o vendedor a política da loja quanto a trocas e reembolso. Na maioria das lojas é 

possível trocar mercadorias, mas o reembolso é uma prática rara se não inexistente. 

 Compras 

Cartões de crédito e cheques  ,American Express, Visa, Diner’s Clu b e Master Card são aceitos 

pela maioria das lojas. No entanto, é sempre de bom alvitre certificar-se antes de fazer qualquer 

compra. De vez em quando um pequeno desconto é oferecido para quem compra com dinheiro. 

Em geral os traveler’s cheques são aceitos, o que não acontece com cheques pessoais de 

bancos estrangeiros. O/A turista deve observar diariamente a cotação do dólar antes de sair para 

fazer compras. 

 Correios 

Os serviços postais brasileiros satisfazem todos os padrões internacionais, e existem muitas 

agências dos correios pela cidade. Nos sábados e domingos essas agências não funcionam. A 

maioria dos hotéis oferece um serviço postal para as cartas e pacotes dos hóspedes, além de um 

serviço de empacotamento.  

 Energia elétrica 

A voltagem é 110 volts, 60 circuitos. Nos banheiros da maioria dos hotéis há uma tomada de 220 

volts.  

 Garantias e recibos 
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Quando comprar dispendiosos artigos fotográficos, eletrônicos ou elétricos o/a visitante deve 

sempre se certificar de que o cartão de garantia é preenchido, carimbado e devolvido a ele/ela. 

Deve também ler o manual que acompanha o item comprado para certificar-se de que a garantia 

é válida fora do Brasil. Em todas as transações que envolvem grandes somas de dinheiro, deve 

pedir uma nota de compra oficial e detalhada, e em todas as transações guardar a cópia da nota 

do cartão de crédito. Compras tax free no Brasil são restritas aos aeroportos. 

 Horário de expediente 

Os escritórios funcionam geralmente entre 9 e 18 horas. As lojas normalmente abrem às 9 e 

fecham às 19 horas. O horário de almoço é em geral das 12 às 14 horas. A maioria dos 

escritórios fecha nos sábados e domingos. 

 Metrô (http://www.metrorio.com.br) 

O metrô do Rio de Janeiro é seguro, eficiente e fácil de usar. As passagens vendidas nos balcões 

e em 63 máquinas de autoatendimento espalhadas por todas as suas 35 estações . Há três 

estações em Copacabana: Estação Cardeal Arcoverde na Praça Cardeal Arcoverde, Estação 

Siqueira Campos nas Ruas Siqueira Campos e Figueiredo Magalhães, e Estação Cantagalo na 

Rua Xavier da Silveira todas a quatro quadras da praia. No Bairro de Ipanema há uma estação na 

Praça General Osório, os acessos são: Praça General Osório s/n, Rua dos Jangadeiros e pela 

Rua Sá Ferreira. O metrô é uma grande ajuda para o/a turista aventureiro/a e as estações Catete, 

Glória, Cinelândia, Carioca e Uruguaiana são as mais próximas das principais atrações históricas 

e culturais da cidade. 

 O Serviço de "Metrô na Superfície" liga, sem custo adicional, a 

Estação General Osório a Gávea, via Ipanema e Leblon, e a 

Estação Botafogo a Gávea, via Humaitá e Jardim Botânico. O 

"Metrô Barra" liga a Estação General Osório ao Terminal Alvorada 

na Barra da Tijuca, passando por São Conrado, com itinerários via 

Avenida das Américas e Sernambetiba. O Metrô Rio funciona de 

segunda a sábado das 5h à meia noite e domingo e feriados das 

7h às 23h. 

 

 Segurança 
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Como em todas as grandes cidades do mundo, a fórmula para uma estadia tranquila no Rio de 

Janeiro é a autoproteção contra batedores de carteira, inclusive a prática de ter consigo sempre o 

mínimo possível em dinheiro e valores. A polícia militar do Rio de Janeiro e as unidades da 

guarda municipal mantêm estações e centros de atendimento. Em caso de necessidade, peça 

sugestões e ajuda à Recepção do hotel. 

 Telecomunicações 

  O Brasil está ligado a todos os serviços internacionais apropriados de telefone e satélite, 

oferecendo conexões fáceis com virtualmente todos os pontos do globo. A maioria dos hotéis 

fornece ligações internacionais diretas (DDI) dos quartos, alguns hotéis possuem Internet e Fax 

nos quartos. Outros oferecem esses serviços através da Recepção ou do Business Center. 

Fora dos hotéis, chamadas de longa distância podem ser feitas de telefones públicos DDI ou 

telefones de cartão em vários lugares. O sistema que com o apertar de um botão fornece ligação 

imediata com o/a telefonista do país desejado é também disponível. Para informações sobre 

como discar DDI e encontrar telefones DDI, entre em contato com o/a telefonista de seu hotel. 

Nem todas as chamadas locais de telefones particulares são gratuitas. Porém lojas, restaurantes 

e bares sem telefones públicos geralmente permitem o uso de seus telefones. 

 Vestuário 

No Rio de Janeiro a informalidade impera em termos de vestuário. Os homens praticamente só 

usam ternos e gravatas nos escritórios. Um agasalho leve é frequentemente necessário uma vez 

que hotéis, restaurantes e bares, assim como o metrô e a maioria dos táxis são refrigerados. 

 Informações Turísticas 

 Alô Rio 

 Serviço de Informações Turísticas operado em Português e Inglês. 

 Telefone. 2542-8080 / 2542-8004 

 Ligue 1746 - Central de Tele Atendimento 

 Postos de informações turísticas 

 Rodoviária Novo Rio 

 Endereço: Av. Francisco Bicalho, 1 - Santo Cristo 

 Tels. 2263-4857 / 3213-1800 R 397 

 Setor Desembarque 
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 Horário: Diariamente, 08h - 22h 

 Centro Integrado de Atendimento ao Turista - CIAT 

 Funcionários especializados para bem atender ao turista que visita a 

Cidade Maravilhosa. 

 Endereço: Av. Princesa Isabel, 183 - Copacabana 

 Tels. 2541-7522 

 Horário: Seg-Sex, 9h - 18h 

 Copacabana - Quiosque 15 

 Praia de Copacabana - Av. Atlântica em frente a Rua Hilário Gouveia 

 Diariamente  8h - 20h 

 Aeroporto Internacional do Rio de janeiro - Galeão - Antonio Carlos 

Jobim 

 Posto de Atendimento aos turistas que desembarcam de voos 

internacionais. 

 Terminal 1 

 Desembarque Internacional - Setor Azul 

 Tel.3398-4077 

 Horário: Diariamente, 6-23h 

 Terminal 2 

 Desembarque Internacional - Tel. 3398-2245 

 Horário: Diariamente, 6-23h 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inventário turístico de Ipanema 

 

 

39 

 

 Informações Finais: 

 Realização do trabalho  

 Inventario turísticos de Ipanema  

 Turma:EPTUR I 01(TARDE) 

 

 ALUNAS: 

 

 HELENA NATIVIDADE 

 MARIA DA PENHA IMENES 

 TARIANE ALVES 

 VANESSA DA S. BRASIL L. DA SILVA nº32 

 

 


