
O atual Brasão de Armas do Município de Guarapari, foi idealizado seguindo as tendências atuais e 
históricas. Compõe-se:

1.0 > Escudo português flamenco-ibérico que tem a sua parte superior em linha reta e a inferior 
boleada, evocando a origem lusitana e colonizadora, principal formadora da nacionalidade brasileira, 
filetado de sable (preto); cortado com predominância em metal ouro (amarelo), carregado de figuras 
naturais: 

1.1 > Ocupando o cantão direito do chefe, o flanco direito e o cantão direito da ponta encontra-se a 
vegetação típica de mangue - Rhizophora mangle  (mangue vermelho), Laguncularia racemosa 
(mangue branco), ilustradas em carnação e cores naturais.

1.2 >  No flanco esquerdo e cantão esquerdo da ponta incluem-se a representação do mar e suas 
praias ilustradas em carnação e cores naturais (a praia do morro foi a escolhida para a figuração) 
seguindo em abismo pelo morro da pescaria ilustrado em sinople (verde). 

1.3 > O chefe é carregado de um elemento marcante da cultura guarapariense – “O Guará”. 

1.4 > No contra chefe, são figuradas as raízes da vegetação típica de mangue (com raízes aéreas e 
respiratórias), a faixas do mar e areia, permeando um encontro, todas, em carnação e cores naturais.

2.0 > Como timbre do escudo, tocando-o, é representada uma coroa mural de cinco torres visíveis, 
em metal prata, com os portões e janelas de sable (preto) -  (indicativa e apropriada para município 
brasileiro que não seja capital).

3.0 > Como suportes: à "dextra", um ramo de café, frutificado; e a "sinistra", 2 folhas de bananeira e 
respectivo frutos à base, ambos em sua cor, passados em aspa sob o escudo representando o 
interior do município.

4.0 > Num listel, em esmalte blau (azul) com as pontas dobradas e terminadas em flâmula, é gravado 
o topônimo em latim "PER ORAS SANATUR" (a saúde vem do mar) em caracteres maiúsculas do 
tipo "TimelessTCYlig", em metal ouro. Nas pontas em flâmula, são gravadas as abreviaturas 
cronológicas, em caracteres "TimelessTCYlig", à "dextra", "11-05-1891" (data de emancipação 
política); e à "sinistra", "28-12-1948" (instalação da Comarca de Guarapari), ambas em metal ouro.
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