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Aula dia 27/07/2020 
CAPÃO DA CANOA. 

 

Há 100 anos atrás, a cidade de Capão da Canoa chamava-se Arroio da Pescaria, pois o 
local abrigava muitos pescadores. Mais tarde, com a formação das primeiras colônias de 
alemães, italianos e judeus o nome de Arroio da Pescaria foi trocado para Capão da Canoa, 
nome este, que teve sua origem dentro de uma fazenda de uma família tradicional da cidade. 
 

Capão da Canoa está localizado no estado do Rio Grande do Sul e é um dos destinos mais 
tradicionais do litoral gaúcho. Possui 11 balneários, com 19,1 km de extensão, divididos em 
quatro distritos. 
 

A cidade recebe brasileiros, argentinos e uruguaios durante toda a alta temporada. E tendo 
sido colonizada por imigrantes europeus, não é de se espantar que tenha uma gastronomia 
variada, que vai desde comida típica alemã e italiana até churrasco e frutos do mar, além de uma 
grande variedade de delícias da culinária uruguaia. 

 
Capão da Canoa é uma praia tranquila de mediana extensão, é considerada uma das mais 
procuradas por turistas durante a alta temporada. 
 

Balneários de Capão da Canoa. 
 

Praia Guarani - Um dos refúgios da cidade principalmente durante o verão quando os jovens 
aproveitam para jogar futebol e vôlei, enquanto outros visitantes optam por uma caminhada. É um 
bom lugar para passar um belo dia na praia, seja com a família ou com amigos. 
Praia Arco Íris - Com faixa de areia não muito larga, sua areia dourada, encanta os turistas que 
chegam ao lugar durante a alta temporada. É uma boa opção para todos os públicos, 
principalmente para os que preferem praias menos movimentadas. 
Praia de Village - Praia grande e tranquila, recebe um bom número de turistas durante a alta 
temporada. De águas transparentes, é propício para o banho e para a prática de esportes 
náuticos. No verão, essa praia costuma ser bastante procurada por jovens, que aproveitam para 
jogar futebol e vôlei. 
Praia Zona Nova - Uma das praias mais urbanizadas da cidade, é uma boa opção para todos os 
públicos. De clima agradável, é uma das mais procuradas por turistas que chegam ao município 
durante a alta temporada. 
Praia Zona Norte - De mediana extensão, é vista como uma boa opção para todos os públicos. 
Costuma receber um bom número de turistas durante a alta temporada, que aproveitam para 
descansar. 
Praia de Curumirim - Considerada uma das melhores opções, para turistas que procuram um 
lugar calmo para descansar. Por ser pouco conhecida, recebe um pequeno número de turistas 
durante a alta temporada. 
Praia Capão Novo - É uma praia planejada e moderna. Possui uma área comunitária à beira do 
mar, com clube social, pista de patinação. Em uma área cercada por bares e restaurantes. 
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Praia Beira Mar - Um pouco mais rústica e simples, tem clima agradável e é vista como uma boa 
opção para os que buscam um lugar calmo para descansar. Normalmente recebe um bom 
número de turistas durante a alta temporada, mas o restante do ano fica praticamente deserta.  
Praia de Araçá - É considerada uma boa opção para todos os públicos, principalmente para os 
que preferem lugares mais calmos. Conta com uma grande faixa de areia, boa para fazer 
caminhadas. 
Praia do Barco - Considerada um dos refúgios da cidade, conta com uma grande faixa de areia e 
mar levemente agitado é procurada com frequência pelos praticantes de surf e outros esportes 
aquáticos. 
Praia de Arroio Teixeira - Bastante calma, recebe um bom número de turistas durante a alta 
temporada, mas seus principais frequentadores são moradores da região. É uma boa opção para 
um dia tranquilo na praia, seja relaxando ou fazendo uma caminhada. Uma boa dica é levar 
alimentos e bebidas pois o lugar não conta com infraestrutura para receber turistas. (fonte: 
Prefeitura municipal) 
 

 
EXERCÍCIO. 

1- Faça uma pesquisa sobre nossa cidade e veja a relação de Capão da Canoa com o 
turismo. 

2- O turismo é importante para a cidade? 
3- Quais atividades turísticas podem ser praticadas em Capão da Canoa? 
4- Você já percorreu as praias dos balneários da cidade? Quais? O que achou da 

estrutura no local? 
 
 
Para mais informações de Capão da Canoa pode acessar o site da prefeitura: 
www.capaodacanoa.rs.gov.br 
 
 
 

http://www.capaodacanoa.rs.gov.br/

